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preÂMbulo

nós, representantes do povo 
brasileiro, reunidos em assembléia 
nacional constituinte para instituir 
um estado democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desen-
volvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma so-
ciedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmo-
nia social e comprometida, na or-
dem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de 
deus, a seguinte constituiÇÃo 
da repÚblica federatiVa do 
brasil.

tÍtulo i 
dos princÍpios 
fundaMentais

Art. 1.  a república federativa do 
brasil, formada pela união indisso-
lúvel dos estados e Municípios e do 
distrito federal, constitui-se em es-
tado democrático de direito e tem 
como fundamentos:

i - a soberania;
ii - a cidadania;
iii - a dignidade da pessoa humana;

iV - os valo res sociais do trabalho 
e da livre iniciativa; (Vide lei nº 
1�.874, de 2019)

V - o pluralismo político.
parágrafo único. todo o poder ema-

na do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamen-
te, nos termos desta constituição.

Art. 2.  são poderes da união, in-
dependentes e harmônicos entre si, o 
legislativo, o executivo e o judiciário.

Art. 3.  constituem objetivos fun-
damentais da república federativa 
do brasil:

i - construir uma sociedade livre, 
justa e solidária;

ii - garantir o desenvolvimento 
nacional;

iii - erradicar a pobreza e a margi-
nalização 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. 4.  a república federati-
va do brasil rege-se nas suas rela-
ções 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.
parágrafo único. a república fede-

rativa do brasil buscará a integração 
econômica, política, social e cultural 
dos povos da américa latina, visando à 
formação de fuma comunidade latino-
americana de nações.

tÍtulo ii  
dos direitos e garantias 

fundaMentais

capÍtulo i 
dos direitos e deVeres indi-

Viduais e coletiVos

Art. 5.  todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer na-
tureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no país 
a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segu-
rança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

i - homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações, nos termos 
desta constituição;

ii - ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa se-
não em virtude de lei;

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 res-
posta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, 
moral ou à imagem;

Vi - é inviolável a liberdade de 
consciência e de crença, sendo asse-
gurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da 
lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias;

Vii - é assegurada, nos termos da 
lei, a prestação de assistência reli-
giosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva;

Viii - ninguém será privado de di-
reitos por motivo de crença religiosa 
ou de convicção filosófica ou políti-
ca, salvo se as invocar para eximir-se 
de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alter-
nativa, 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 
pessoas, assegurado o direito a inde-
nização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação;

Xi - 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; (Vide 
lei nº 1�.105, de 2015) (Vigência)

Xii - é inviolável o sigilo da cor-
respondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comuni-
cações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóte-
ses e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal; (Vide lei 
nº 9.296, de 1996)

Xiii - é livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, atendi-
das as qualificações profissionais que 
a lei estabelecer;

XiV - é assegurado a todos o aces-
so à informação e resguardado o si-
gilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional;

XV - é livre a locomoção no terri-
tório nacional em tempo de paz, po-
dendo qualquer pessoa, nos termos 
da lei, nele entrar, permanecer ou 
dele sair com seus bens;

XVi - todos podem reunir-se pacifica-
mente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de auto-
rização, desde que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para 
o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio aviso à autoridade competente;

XVii - é plena a liberdade de asso-
ciação para fins lícitos, vedada a de 
caráter paramilitar;

XViii - a criação de associações e, 
na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em 
seu funcionamento;
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XiX - as associações só poderão ser 
compulsoriamente dissolvidas ou ter 
suas atividades suspensas por deci-
são judicial, exigindo-se, no primei-
ro caso, o trânsito em julgado;

XX - ninguém poderá ser compe-
lido a associar-se ou a permanecer 
associado;

XXi - as entidades associativas, 
quando expressamente autori-
zadas, têm legitimidade para re-
presentar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente;

XXii - é garantido o direito de 
propriedade;

XXiii - a propriedade atenderá a 
sua função social;

XXiV - a lei estabelecerá o proce-
dimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou 
por interesse social, mediante justa 
e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta 
constituição;

XXV - no caso de iminente perigo 
público, a autoridade competente 
poderá usar de propriedade particu-
lar, assegurada ao proprietário inde-
nização ulterior, se houver dano;

XXVi - a pequena propriedade 
rural, assim definida em lei, desde 
que trabalhada pela família, não 
será objeto de penhora para paga-
mento de débitos decorrentes de 
sua atividade produtiva, dispondo a 
lei sobre os meios de financiar o seu 
desenvolvimento;

XXVii - aos autores pertence o di-
reito exclusivo de utilização, publi-
cação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo 
tempo que a lei fixar;

XXViii - são assegurados, nos ter-
mos da lei:

a) a proteção às participações 
individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz hu-
manas, inclusive nas atividades 
desportivas;

b) o direito de fiscalização do 
aproveitamento econômico das 
obras que criarem ou de que parti-
ciparem aos criadores, aos intérpre-
tes e às respectivas representações 
sindicais e associativas;

XXiX - a lei assegurará aos auto-
res de inventos industriais privilé-
gio temporário para sua utilização, 
bem como proteção às criações in-
dustriais, à propriedade das marcas, 
aos nomes de empresas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do país;

XXX - é garantido o direito de 
herança;

XXXi - a sucessão de bens de es-
trangeiros situados no país será 
regulada pela lei brasileira em be-
nefício do cônjuge ou dos filhos 
brasileiros, sempre que não lhes 
seja mais favorável a lei pessoal do 
“de cujus”;

XXXii - o estado promoverá, na for-
ma da lei, a defesa do consumidor;
XXXiii - todos têm direito a receber 
dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de inte-
resse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindí-
vel à segurança da sociedade e do 
estado; (regulamento)  (Vide lei nº 
12.527, de 2011)

XXXiV - são a todos assegurados, 
independentemente 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 
repartições públicas, para defesa de 
direitos e esclarecimento de situa-
ções de interesse pessoal;

XXXV - a lei não excluirá da apre-
ciação do poder judiciário lesão ou 
ameaça a direito;

XXXVi - a lei não prejudicará o di-
reito adquirido, o ato jurídico per-
feito e a coisa julgada;

XXXVii - não haverá juízo ou tri-
bunal de exceção;

XXXViii - é reconhecida a institui-
ção 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 julga-

mento dos crimes dolosos contra a 
vida;

XXXiX - não há crime sem lei an-
terior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal;

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

Xli - a lei punirá qualquer discri-
minação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais;

Xlii - a prática do racismo consti-
tui crime inafiançável e imprescrití-
vel, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da lei;

Xliii - a lei considerará crimes 
inafiançáveis e insuscetíveis de gra-
ça ou anistia a prática da tortura , 
o tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins, o terrorismo e os de-
finidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem; (regulamento)

XliV - constitui crime inafiançá-
vel e imprescritível a ação de grupos 
armados, civis ou militares, contra 
a ordem constitucional e o estado 
democrático;

XlV - nenhuma pena passará da 
pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a de-
cretação 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 individuali-
zação da pena e adotará, entre ou-
tras, 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 acor-
do com a natureza do delito, a ida-
de e o sexo do apenado;

XliX - é assegurado aos presos o 
respeito à integridade física e moral;

l - às presidiárias serão assegura-
das condições para que possam per-
manecer com seus filhos durante o 
período de amamentação;

li - nenhum brasileiro será ex-
traditado, salvo o naturalizado, em 
caso de crime comum, praticado an-
tes da naturalização, ou de compro-
vado envolvimento em tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, na 
forma da lei;

lii - não será concedida extradi-
ção de estrangeiro por crime políti-
co ou de opinião;

liii - ninguém será processado 
nem sentenciado senão pela auto-
ridade competente;

liV - ninguém será privado da li-
berdade ou de seus bens sem o de-
vido processo legal;

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

lVi - são inadmissíveis, no pro-
cesso, as provas obtidas por meios 
ilícitos;

lVii - ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória;

lViii - o civilmente identificado 
não será submetido a identificação 
criminal, salvo nas hipóteses previs-
tas em lei; X (regulamento)

liX - será admitida ação privada 
nos crimes de ação pública, se esta 
não for intentada no prazo legal;

lX - a lei só poderá restringir a 
publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou 
o interesse social o exigirem;

lXi - ninguém será preso senão em 
flagrante delito ou por ordem escrita 
e fundamentada de autoridade judi-
ciária competente, salvo nos casos de 
transgressão militar ou crime pro-
priamente militar, definidos em lei;

lXii - a prisão de qualquer pessoa 
e o local onde se encontre serão co-
municados imediatamente ao juiz 
competente e à família do preso ou 
à pessoa por ele indicada;

lXiii - o preso será informado de 
seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe asse-
gurada a assistência 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 imedia-
tamente relaxada pela autoridade 
judiciária;

lXVi - ninguém será levado à pri-
são ou nela mantido, quando a lei 
admitir a liberdade provisória, com 
ou sem fiança;

lXVii - não haverá prisão civil por 
dívida, salvo a do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e ines-
cusável de obrigação alimentícia e a 
do depositário infiel;

lXViii - conceder-se-á habeas cor-
pus sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violência 
ou coação em sua liberdade de lo-
comoção, por ilegalidade ou abuso 
de poder;

lXiX - conceder-se-á mandado 
de segurança para proteger direi-
to líquido e certo, não amparado 
por habeas corpus ou habeas data , 
quando o responsável pela ilegali-
dade ou abuso de poder for auto-
ridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições 
do poder público;

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

a) partido político com represen-
tação no congresso nacional;

b) organização sindical, entidade 
de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento 
há pelo menos um ano, em defesa 
dos interesses de seus membros ou 
associados;

lXXi - conceder-se-á mandado de 
injunção sempre que a falta de nor-
ma regulamentadora torne inviável 
o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à sobe-
rania e à cidadania;

lXXii - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimen-

to de informações relativas à pessoa 
do impetrante, constantes de regis-
tros ou bancos de dados de entida-
des governamentais ou de caráter 
público;

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

lXXiii - qualquer cidadão é parte 
legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao pa-
trimônio público ou de entidade de 
que o estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e 
ao patrimônio histórico e cultural, 
ficando o autor, salvo comprovada 
má-fé, isento de custas judiciais e 
do ônus da sucumbência;

lXXiV - o estado prestará assis-
tência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência 
de recursos;

lXXV - o estado indenizará o 
condenado por erro judiciário, as-
sim 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 ha-

beas corpus e habeas data, e, na for-
ma da lei, os atos necessários ao exer-
cício da cidadania. (regulamento)

lXXViii - a todos, no âmbito judi-
cial e administrativo, são assegura-
dos a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeri-
dade de sua tramitação. (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004) 

§ 1º as normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata.

§ 2º os direitos e garantias ex-
pressos nesta constituição não ex-
cluem outros decorrentes do regi-
me e dos princípios por ela adota-
dos, ou dos tratados internacionais 
em que a república federativa do 
brasil seja parte.

§ �º os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos hu-
manos que forem aprovados, 
em cada casa do congresso na-
cional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respecti-
vos membros, serão equivalen-
tes às emendas constitucionais.  
(incluído pela emenda constitucio-
nal nº 45, de 2004) (atos aprova-
dos na forma deste parágrafo: dlg 
nº 186, de 2008, dec 6.949, de 
2009, dlg 261, de 2015, dec 9.522, 
de 2018)

§ 4º o brasil se submete à juris-
dição de tribunal penal internacio-
nal a cuja criação tenha manifesta-
do adesão. (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

capÍtulo ii  
dos direitos sociais

art. 6.  são direitos sociais a edu-
cação, a saúde, o trabalho, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infân-
cia, a assistência aos desampara-
dos, na forma desta constituição.

art. 6.   são direitos sociais a 
educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assis-
tência aos desamparados, na for-
ma desta constituição. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 26, de 2000)

art. 6.  são direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimenta-
ção, o trabalho, a moradia, o la-
zer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternida-
de e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta 
constituição. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 64, de 
2010)

Art. 6.  são direitos sociais a educa-
ção, a saúde, a alimentação, o traba-
lho, a moradia, o transporte, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, 
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a assistência aos desamparados, na 
forma desta constituição. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
90, de 2015)

Art. 7.  são direitos dos traba-
lhadores 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 com-
plementar, que preverá indeniza-
ção compensatória, 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, 
nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais 
básicas e às de sua família com mo-
radia, alimentação, educação, saú-
de, lazer, vestuário, higiene, trans-
porte e previdência social, com rea-
justes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional 
à extensão e à complexidade do 
trabalho;

Vi - irredutibilidade do salário, 
salvo o disposto em convenção ou 
acordo coletivo;

Vii - garantia de salário, nunca in-
ferior ao mínimo, para os que per-
cebem remuneração variável;

Viii - décimo terceiro salário com 
base na remuneração integral ou 
no valor da aposentadoria;

iX - remuneração do trabalho no-
turno superior à do diurno;

X - proteção do salário na forma 
da lei, constituindo crime sua reten-
ção dolosa;

Xi - participação nos lucros, ou 
resultados, desvinculada da remu-
neração, e, excepcionalmente, par-
ticipação na gestão da empresa, 
conforme definido em lei;

Xii - salário-família para os seus 
dependentes;

Xii - salário-família pago em ra-
zão do dependente do trabalha-
dor de baixa renda nos termos da 
lei; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

Xiii - duração do trabalho normal 
não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facul-
tada a compensação de horários 
e a redução da jornada, median-
te acordo ou convenção coletiva 

de trabalho; (Vide decreto-lei nº 
5.452, de 194�)

XiV - jornada de seis horas para o 
trabalho realizado em turnos inin-
terruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva;

XV - repouso semanal remu-
nerado, preferencialmente aos 
domingos;

XVi - remuneração do serviço 
extraordinário superior, no míni-
mo, em cinqüenta por cento à do 
normal; (Vide del 5.452, art. 59 § 1º)

XVii - gozo de férias anuais remu-
neradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal;

XViii - licença à gestante, sem pre-
juízo do emprego e do salário, com 
a duração de cento e vinte dias;

XiX - licença-paternidade, nos 
termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de tra-
balho da mulher, mediante incenti-
vos específicos, 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, insalu-
bres ou perigosas, na forma da lei;

XXiV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos 

filhos e dependentes desde o nas-
cimento até seis anos de idade em 
creches e pré-escolas;

XXV - assistência gratuita aos fi-
lhos e dependentes desde o nasci-
mento até 5 (cinco) anos de idade 
em creches e pré-escolas; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 5�, de 2006)

XXVi - reconhecimento das con-
venções e acordos coletivos de 
trabalho;

XXVii - proteção em face da auto-
mação, na forma da lei;

XXViii - seguro contra acidentes 
de trabalho, a cargo do emprega-
dor, sem excluir a indenização a que 
este está obrigado, quando incorrer 
em dolo ou culpa;

XXiX - ação, quanto a créditos re-
sultantes das relações de trabalho, 
com prazo prescricional de:

a) cinco anos para o trabalha-
dor urbano, até o limite de dois 
anos após a extinção do contrato; 
b) até dois anos após a extinção do 
contrato, para o trabalhador rural;

XXiX - ação, quanto aos créditos 
resultantes das relações de traba-

lho, com prazo prescricional de 
cinco anos para os trabalhadores 
urbanos e rurais, até o limite de 
dois anos após a extinção do con-
trato 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 
salários, de exercício de funções e 
de critério de admissão por motivo 
de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXi - proibição de qualquer dis-
criminação no tocante a salário e 
critérios de admissão do trabalha-
dor portador de deficiência;

XXXii - proibição de distinção 
entre trabalho manual, técnico e 
intelectual ou entre os profissionais 
respectivos;

XXXiii - proibição de trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre aos me-
nores de dezoito e de qualquer tra-
balho a menores de quatorze anos, 
salvo na condição de aprendiz ;

XXXiii - proibição de trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre a me-
nores de dezoito e de qualquer tra-
balho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição 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 tra-
balhador avulso

parágrafo único. são assegurados 
à categoria dos trabalhadores do-
mésticos os direitos previstos nos in-
cisos iV, Vi, Viii, XV, XVii, XViii, XiX, 
XXi e XXiV, bem como a sua inte-
gração à previdência social.

parágrafo único. são assegura-
dos 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 
cumprimento das obrigações tribu-
tárias, principais e acessórias, decor-
rentes da relação de trabalho e suas 
peculiaridades, os previstos nos inci-
sos i, ii, iii, iX, Xii, XXV e XXViii, bem 
como a sua integração à previdência 
social. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 72, de 201�
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Art. 8.  É livre a associação pro-
fissional ou sindical, observado o 
seguinte:

i - a lei não poderá exigir auto-
rização do estado para a fundação 
de sindicato, ressalvado o registro 
no órgão competente, vedadas ao 
poder público a interferência e a in-
tervenção na organização sindical;

ii - é vedada a criação de mais de 
uma organização sindical, em qual-
quer grau, representativa de cate-
goria profissional ou econômica, na 
mesma base territorial, que será defi-
nida pelos trabalhadores ou empre-
gadores interessados, não podendo 
ser inferior à área de um Município;

iii - ao sindicato cabe a defesa 
dos direitos e interesses coletivos 
ou individuais da categoria, in-
clusive em questões judiciais ou 
administrativas;

iV - a assembléia geral fixará a 
contribuição que, em se tratando de 
categoria profissional, será desconta-
da em folha, para custeio do sistema 
confederativo da representação sin-
dical respectiva, independentemente 
da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a fi-
liar-se ou a manter-se filiado a 
sindicato;

Vi - é obrigatória a participação 
dos sindicatos nas negociações cole-
tivas de trabalho;

Vii - o aposentado filiado tem di-
reito a votar e ser votado nas orga-
nizações sindicais;

Viii - é vedada a dispensa do em-
pregado sindicalizado a partir do 
registro da candidatura a cargo de 
direção ou representação sindical 
e, se eleito, ainda que suplente, até 
um ano após o final do mandato, 
salvo se cometer falta grave nos ter-
mos da lei.

parágrafo único. as disposições 
deste artigo aplicam-se à organi-
zação de sindicatos rurais e de co-
lônias de pescadores, atendidas as 
condições que a lei estabelecer.

Art. 9.  É assegurado o direito 
de greve, competindo aos traba-
lhadores decidir sobre a oportu-
nidade de exercê-lo e sobre os in-
teresses que devam por meio dele 
defender.

§ 1º a lei definirá os serviços ou 
atividades essenciais e disporá so-
bre o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade.

§ 2º os abusos cometidos sujei-
tam os responsáveis às penas da lei.

Art. 10.  É assegurada a parti-
cipação dos trabalhadores e empre-
gadores nos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses pro-
fissionais ou previdenciários sejam 
objeto de discussão e deliberação.

Art. 11.  nas empresas de mais 
de duzentos empregados, é assegu-
rada a eleição de um representante 
destes com a finalidade exclusiva de 
promover-lhes o entendimento di-
reto com os empregadores.

capÍtulo iii  
da nacionalidade

Art. 12.  são brasileiros:
i - natos:
a) os nascidos na república fede-

rativa do brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não 
estejam a serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, 
de pai brasileiro ou mãe brasileira, 
desde que qualquer deles esteja a 
serviço da república federativa do 
brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de 
pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente, 
ou venham a residir na república 
federativa do brasil antes da maio-
ridade e, alcançada esta, optem, em 
qualquer tempo, pela nacionalida-
de brasileira ;

c ) os nascidos no estrangeiro, de 
pai brasileiro ou mãe brasileira, des-
de que venham a residir na repú-
blica federativa do brasil e optem, 
em qualquer tempo, pela nacionali-
dade brasileira; (redação dada pela 
emenda constitucional de revisão 
nº �, de 1994)

c) os nascidos no estrangeiro de 
pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente 
ou venham a residir na república 
federativa do brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingi-
da a maioridade, pela nacionalida-
de brasileira; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 54, de 
2007)

ii - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, ad-

quiram a nacionalidade brasileira, 
exigidas aos originários de países 
de língua portuguesa apenas resi-
dência por um ano ininterrupto e 
idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer 
nacionalidade, residentes na repú-
blica federativa do brasil há mais de 
trinta anos ininterruptos e sem con-
denação penal, desde que requei-
ram a nacionalidade brasileira.

b) os estrangeiros de qualquer na-
cionalidade, residentes na república 
federativa do brasil há mais de quin-
ze anos ininterruptos e sem conde-
nação penal, desde que requeiram 
a nacionalidade brasileira. (redação 
dada pela emenda constitucional 
de revisão nº �, de 1994)

§ 1º - aos portugueses com resi-
dência permanente no país, se hou-
ver reciprocidade em favor de bra-
sileiros, serão atribuídos os direitos 
inerentes ao brasileiro nato, salvo os 
casos previstos nesta constituição.

§ 1º aos portugueses com re-
sidência permanente no país, se 
houver reciprocidade em favor 
de brasileiros, serão atribuídos 
os direitos inerentes ao brasilei-
ro, salvo os casos previstos nesta 
constituição. (redação dada pela 
emenda constitucional de revisão 
nº �, de 1994)

§ 2º a lei não poderá estabelecer 
distinção entre brasileiros natos e 
naturalizados, salvo nos casos pre-
vistos nesta constituição.

§ �º são privativos de brasileiro 
nato os cargos:

i - de presidente e Vice-presidente 
da república;

ii - de presidente da câmara dos 
deputados;

iii - de presidente do senado 
federal;

iV - de Ministro do supremo tri-
bunal federal;

V - da carreira diplomática;
Vi - de oficial das forças armadas.
Vii - de Ministro de estado da 

defesa. (incluído pela emenda 
constitucional nº 2�, de 1999)

§ 4º - será declarada a perda da 
nacionalidade do brasileiro que:

i - tiver cancelada sua naturalização, 
por sentença judicial, em virtude de 
atividade nociva ao interesse nacional;

ii - adquirir outra nacionalidade 
por naturalização voluntária.

ii - adquirir outra nacionalidade, 
salvo nos casos: (redação dada pela 
emenda constitucional de revisão 
nº �, de 1994)

a) de reconhecimento de na-
cionalidade originária pela lei 
estrangeira; (incluído pela emenda 
constitucional de revisão nº �, de 
1994)
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b) de imposição de naturalização, 
pela norma estrangeira, ao brasilei-
ro residente em estado estrangeiro, 
como condição para permanência 
em seu território ou para o exercí-
cio de direitos civis; (incluído pela 
emenda constitucional de revisão 
nº �, de 1994)

tÍtulo i 
dos princÍpios 
fundaMentais

Art. 1.  a república federativa 
do brasil, formada pela união indis-
solúvel 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 valo res sociais do traba-

lho e da livre iniciativa; (Vide lei nº 
1�.874, de 2019)

V - o pluralismo político.
parágrafo único. todo o poder ema-

na do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamen-
te, nos termos desta constituição.

Art. 2.  são poderes da união, in-
dependentes e harmônicos entre si, o 
legislativo, o executivo e o judiciário.

Art. 3.  constituem objetivos 
fundamentais da república federa-
tiva do brasil:

i - construir uma sociedade livre, 
justa e solidária;

ii - garantir o desenvolvimento 
nacional;

iii - erradicar a pobreza e a mar-
ginalização e reduzir as desigualda-
des sociais e regionais;

iV - promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.

Art. 4.  a república federati-
va do brasil rege-se nas suas rela-
ções 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.
parágrafo único. a república fe-

derativa do brasil buscará a integra-
ção econômica, política, social e cul-
tural dos povos da américa latina, 
visando à formação de uma comu-
nidade latino-americana de nações.

tÍtulo ii  
dos direitos e garantias 

fundaMentais

capÍtulo i 
dos direitos e deVeres indi-

Viduais e coletiVos

Art. 5.  todos são iguais peran-
te a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasi-
leiros e aos estrangeiros residentes 
no país a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos ter-
mos seguintes:

i - homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações, nos ter-
mos desta constituição;

ii - ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa se-
não em virtude de lei;

iii - ninguém será submetido a 
tortura nem a tratamento desuma-
no ou degradante;

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

V - é assegurado o direito de res-
posta, proporcional ao agravo, além 
da indenização 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 
garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias;

Vii - é assegurada, nos termos da 
lei, a prestação de assistência reli-
giosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva;

Viii - ninguém será privado de di-
reitos por motivo de crença religiosa 
ou de convicção filosófica ou políti-
ca, salvo se as invocar para eximir-se 
de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação al-
ternativa, fixada em lei;

iX - é livre a expressão da ativi-
dade intelectual, artística, científica 
e de comunicação, independente-
mente de censura ou licença;

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

Xi - a casa é asilo inviolável do 
indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagran-
te delito ou desastre, ou para pres-
tar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial; (Vide lei nº 
1�.105, de 2015) (Vigência)

Xii - é inviolável o sigilo da cor-
respondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comu-
nicações telefônicas, salvo, no úl-
timo caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei es-
tabelecer para fins de investigação 
criminal ou instrução processual 
penal; (Vide lei nº 9.296, de 1996)

Xiii - é livre o exercício de qual-
quer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissio-
nais que a lei estabelecer;

XiV - é assegurado a todos o aces-
so à informação e resguardado o 
sigilo da fonte, quando necessário 
ao exercício profissional;

XV - é livre a locomoção no ter-
ritório nacional em tempo de paz, 
podendo qualquer pessoa, nos ter-
mos da lei, nele entrar, permanecer 
ou dele sair com seus bens;

XVi - todos podem reunir-se pa-
cificamente, sem armas, em locais 
abertos ao público, independente-
mente de autorização, desde que 
não frustrem outra reunião ante-
riormente convocada para o mesmo 
local, sendo apenas exigido prévio 
aviso à autoridade competente;

XVii - é plena a liberdade de asso-
ciação para fins lícitos, vedada a de 
caráter paramilitar;

XViii - a criação de associações e, 
na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em 
seu funcionamento;

XiX - as associações só poderão 
ser compulsoriamente dissolvidas 
ou ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial, exigindo-se, no pri-
meiro caso, o trânsito em julgado;

XX - ninguém poderá ser compe-
lido a associar-se ou a permanecer 
associado;

XXi - as entidades associativas, 
quando expressamente autori-
zadas, têm legitimidade para re-
presentar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente;
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XXii - é garantido o direito de 
propriedade;

XXiii - a propriedade atenderá a 
sua função social;

XXiV - a lei estabelecerá o proce-
dimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou 
por interesse social, mediante justa 
e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta 
constituição;

XXV - no caso de iminente perigo 
público, a autoridade competente 
poderá usar de propriedade par-
ticular, assegurada ao proprietá-
rio indenização ulterior, se houver 
dano;

XXVi - a pequena propriedade 
rural, assim definida em lei, desde 
que trabalhada pela família, não 
será objeto de penhora para paga-
mento de débitos decorrentes de 
sua atividade produtiva, dispondo a 
lei sobre os meios de financiar o seu 
desenvolvimento;

XXVii - aos autores pertence o di-
reito exclusivo de utilização, publi-
cação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo 
tempo que a lei fixar;

XXViii - são assegurados, nos ter-
mos da lei:

a) a proteção às participações 
individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz hu-
manas, inclusive nas atividades 
desportivas;

b) o direito de fiscalização do 
aproveitamento econômico das 
obras que criarem ou de que parti-
ciparem aos criadores, aos intérpre-
tes e às respectivas representações 
sindicais e associativas;

XXiX - a lei assegurará aos auto-
res de inventos industriais privilé-
gio temporário para sua utilização, 
bem como proteção às criações in-
dustriais, à propriedade das marcas, 
aos nomes de empresas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do país;

XXX - é garantido o direito de 
herança;

XXXi - a sucessão de bens de es-
trangeiros situados no país será 
regulada pela lei brasileira em be-
nefício do cônjuge ou dos filhos 
brasileiros, sempre que não lhes 
seja mais favorável a lei pessoal do 
“de cujus”;

XXXii - o estado promove-
rá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor;

XXXiii - todos têm direito a rece-
ber dos órgãos públicos informa-
ções de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalva-
das aquelas cujo sigilo seja impres-
cindível à segurança da sociedade e 
do estado; (regulamento)  (Vide lei 
nº 12.527, de 2011)

XXXiV - são a todos assegurados, 
independentemente 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 
repartições públicas, para defesa de 
direitos e esclarecimento de situa-
ções de interesse pessoal;

XXXV - a lei não excluirá da apre-
ciação do poder judiciário lesão ou 
ameaça a direito;

XXXVi - a lei não prejudicará o di-
reito adquirido, o ato jurídico per-
feito e a coisa julgada;

XXXVii - não haverá juízo ou tri-
bunal de exceção;

XXXViii - é reconhecida a institui-
ção 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 julgamen-

to dos crimes dolosos contra a vida;
XXXiX - não há crime sem lei an-

terior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal;

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

Xli - a lei punirá qualquer discri-
minação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais;

Xlii - a prática do racismo consti-
tui crime inafiançável e imprescrití-
vel, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da lei;

Xliii - a lei considerará crimes 
inafiançáveis e insuscetíveis de gra-
ça ou anistia a prática da tortura , 
o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o terrorismo e os de-
finidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem; (regulamento)

XliV - constitui crime inafiançável 
e imprescritível a ação de grupos 
armados, civis ou militares, contra 
a ordem constitucional e o estado 
democrático;

XlV - nenhuma pena passará da 
pessoa do condenado, podendo a 

obrigação de reparar o dano e a de-
cretação 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 individuali-
zação da pena e adotará, entre ou-
tras, 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 acor-
do com a natureza do delito, a ida-
de e o sexo do apenado;

XliX - é assegurado aos presos o 
respeito à integridade física e moral;

l - às presidiárias serão assegura-
das condições para que possam per-
manecer com seus filhos durante o 
período de amamentação;

li - nenhum brasileiro será ex-
traditado, salvo o naturalizado, em 
caso de crime comum, praticado an-
tes da naturalização, ou de compro-
vado envolvimento em tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, na 
forma da lei;

lii - não será concedida extradi-
ção de estrangeiro por crime políti-
co ou de opinião;

liii - ninguém será processado 
nem sentenciado senão pela auto-
ridade competente;

liV - ninguém será privado da li-
berdade ou de seus bens sem o de-
vido processo legal;

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

lVi - são inadmissíveis, no pro-
cesso, as provas obtidas por meios 
ilícitos;

lVii - ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória;

lViii - o civilmente identificado 
não será submetido a identificação 
criminal, salvo nas hipóteses previs-
tas em lei; X (regulamento)
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liX - será admitida ação privada 
nos crimes de ação pública, se esta 
não for intentada no prazo legal;

lX - a lei só poderá restringir a pu-
blicidade dos atos processuais quan-
do a defesa da intimidade ou o inte-
resse social o exigirem;

lXi - ninguém será preso senão em 
flagrante delito ou por ordem escrita 
e fundamentada de autoridade judi-
ciária competente, salvo nos casos de 
transgressão militar ou crime pro-
priamente militar, definidos em lei;

lXii - a prisão de qualquer pessoa 
e o local onde se encontre serão co-
municados imediatamente ao juiz 
competente e à família do preso ou 
à pessoa por ele indicada;

lXiii - o preso será informado de 
seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe asse-
gurada a assistência da família e de 
advogado;

lXiV - o preso tem direito à iden-
tificação dos responsáveis por sua 
prisão ou por seu interrogatório 
policial;

lXV - a prisão ilegal será imedia-
tamente relaxada pela autoridade 
judiciária;

lXVi - ninguém será levado à pri-
são ou nela mantido, quando a lei 
admitir a liberdade provisória, com 
ou sem fiança;

lXVii - não haverá prisão civil por 
dívida, salvo a do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescu-
sável de obrigação alimentícia e a do 
depositário infiel;

lXViii - conceder-se-á habeas cor-
pus sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violência 
ou coação em sua liberdade de loco-
moção, por ilegalidade ou abuso de 
poder;

lXiX - conceder-se-á mandado 
de segurança para proteger direi-
to líquido e certo, não amparado 
por habeas corpus ou habeas data , 
quando o responsável pela ilegalida-
de ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do poder 
público;

lXX - o mandado de segurança co-
letivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representa-
ção no congresso nacional;

b) organização sindical, entidade 
de classe ou associação legalmen-
te constituída e em funcionamento 
há pelo menos um ano, em defesa 
dos interesses de seus membros ou 
associados;

lXXi - conceder-se-á mandado de 
injunção sempre que a falta de nor-
ma regulamentadora torne inviável 
o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à sobe-
rania e à cidadania;

lXXii - conceder-se-á habeas 
data:

a) para assegurar o conhecimen-
to de informações relativas à pes-
soa do impetrante, constantes de 
registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de 
caráter público;

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

lXXiii - qualquer cidadão é parte 
legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao pa-
trimônio público ou de entidade 
de que o estado participe, à mora-
lidade administrativa, ao meio am-
biente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo com-
provada má-fé, isento de custas ju-
diciais e do ônus da sucumbência;

lXXiV - o estado prestará assis-
tência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência 
de recursos;

lXXV - o estado indenizará o 
condenado por erro judiciário, as-
sim 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 habe-
as data, e, na forma da lei, os 
atos necessários ao exercício da 
cidadania. (regulamento)

lXXViii - a todos, no âmbito judi-
cial e administrativo, são assegura-
dos a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeri-
dade de sua tramitação. (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004) 

§ 1º as normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata.

§ 2º os direitos e garantias ex-
pressos nesta constituição não ex-
cluem outros decorrentes do regi-
me e dos princípios por ela adota-
dos, ou dos tratados internacionais 
em que a república federativa do 
brasil seja parte.

§ �º os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos hu-
manos que forem aprovados, 
em cada casa do congresso na-
cional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respecti-
vos membros, serão equivalen-
tes às emendas constitucionais.  
(incluído pela emenda constitucio-
nal nº 45, de 2004) (atos aprova-
dos na forma deste parágrafo: dlg 
nº 186, de 2008, dec 6.949, de 
2009, dlg 261, de 2015, dec 9.522, 
de 2018)

§ 4º o brasil se submete à juris-
dição de tribunal penal internacio-
nal a cuja criação tenha manifesta-
do adesão. (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

capÍtulo ii  
dos direitos sociais

art. 6.  são direitos sociais a edu-
cação, a saúde, o trabalho, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infân-
cia, a assistência aos desampara-
dos, na forma desta constituição.

art. 6.   são direitos sociais a 
educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assis-
tência aos desamparados, na for-
ma desta constituição. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 26, de 2000)

art. 6.  são direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimenta-
ção, o trabalho, a moradia, o la-
zer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternida-
de e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta 
constituição. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 64, de 
2010)

Art. 6.  são direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o transpor-
te, o lazer, a segurança, a previ-
dência social, a proteção à mater-
nidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta 
constituição. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 90, de 
2015)

Art. 7.  são direitos dos tra-
balhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:
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i - relação de emprego protegida 
contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa, nos termos de lei com-
plementar, que preverá indeniza-
ção compensatória, 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, 
nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais 
básicas e às de sua família com mo-
radia, alimentação, educação, saú-
de, lazer, vestuário, higiene, trans-
porte e previdência social, com rea-
justes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional 
à extensão e à complexidade do 
trabalho;

Vi - irredutibilidade do salário, 
salvo o disposto em convenção ou 
acordo coletivo;

Vii - garantia de salário, nunca in-
ferior ao mínimo, para os que per-
cebem remuneração variável;

Viii - décimo terceiro salário com 
base na remuneração integral ou 
no valor da aposentadoria;

iX - remuneração do trabalho no-
turno superior à do diurno;

X - proteção do salário na forma 
da lei, constituindo crime sua reten-
ção dolosa;

Xi - participação nos lucros, ou 
resultados, desvinculada da remu-
neração, e, excepcionalmente, par-
ticipação na gestão da empresa, 
conforme definido em lei;

Xii - salário-família para os seus 
dependentes;

Xii - salário-família pago em ra-
zão do dependente do trabalha-
dor de baixa renda nos termos da 
lei; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

Xiii - duração do trabalho normal 
não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facul-
tada a compensação de horários 
e a redução da jornada, median-
te acordo ou convenção coletiva 
de trabalho; (Vide decreto-lei nº 
5.452, de 194�)

XiV - jornada de seis horas para o 
trabalho realizado em turnos inin-
terruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva;

XV - repouso semanal remu-
nerado, preferencialmente aos 
domingos;

XVi - remuneração do serviço 
extraordinário superior, no míni-
mo, em cinqüenta por cento à do 
normal; (Vide del 5.452, art. 59 § 1º)

XVii - gozo de férias anuais remu-
neradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal;

XViii - licença à gestante, sem pre-
juízo do emprego e do salário, com 
a duração de cento e vinte dias;

XiX - licença-paternidade, nos 
termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de tra-
balho da mulher, mediante incenti-
vos específicos, 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, insalu-
bres ou perigosas, na forma da lei;

XXiV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos 

filhos e dependentes desde o nas-
cimento até seis anos de idade em 
creches e pré-escolas;

XXV - assistência gratuita aos fi-
lhos e dependentes desde o nasci-
mento até 5 (cinco) anos de idade 
em creches e pré-escolas; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 5�, de 2006)

XXVi - reconhecimento das con-
venções e acordos coletivos de 
trabalho;

XXVii - proteção em face da auto-
mação, na forma da lei;

XXViii - seguro contra acidentes 
de trabalho, a cargo do emprega-
dor, sem excluir a indenização a que 
este está obrigado, quando incorrer 
em dolo ou culpa;

XXiX - ação, quanto a créditos re-
sultantes das relações de trabalho, 
com prazo prescricional de:

a) cinco anos para o trabalha-
dor urbano, até o limite de dois 
anos após a extinção do contrato; 
b) até dois anos após a extinção do 
contrato, para o trabalhador rural;

XXiX - ação, quanto aos crédi-
tos resultantes das relações de tra-
balho, 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 emen-
da 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 
salários, de exercício de funções e 
de critério de admissão por motivo 
de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXi - proibição de qualquer dis-
criminação no tocante a salário e 
critérios de admissão do trabalha-
dor portador de deficiência;

XXXii - proibição de distinção 
entre trabalho manual, técnico e 
intelectual ou entre os profissionais 
respectivos;

XXXiii - proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre 
aos menores de dezoito e de qual-
quer trabalho a menores de qua-
torze anos, salvo na condição de 
aprendiz ;

XXXiii - proibição de trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre a me-
nores de dezoito e de qualquer tra-
balho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição 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 tra-
balhador avulso

parágrafo único. são assegurados 
à categoria dos trabalhadores do-
mésticos os direitos previstos nos in-
cisos iV, Vi, Viii, XV, XVii, XViii, XiX, 
XXi e XXiV, bem como a sua inte-
gração à previdência social.

parágrafo único. são assegura-
dos 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 
cumprimento das obrigações tribu-
tárias, principais e acessórias, decor-
rentes da relação de trabalho e suas 
peculiaridades, os previstos nos inci-
sos i, ii, iii, iX, Xii, XXV e XXViii, bem 
como a sua integração à previdência 
social. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 72, de 201�

Art. 8. É livre a associação profissio-
nal ou sindical, observado o seguinte:

i - a lei não poderá exigir auto-
rização do estado para a fundação 
de sindicato, ressalvado o registro 
no órgão competente, vedadas ao 
poder público a interferência e a in-
tervenção na organização sindical;
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ii - é vedada a criação de mais 
de uma organização sindical, em 
qualquer grau, representativa de 
categoria profissional ou econômi-
ca, na mesma base territorial, que 
será definida pelos trabalhadores 
ou empregadores interessados, não 
podendo ser inferior à área de um 
Município;

iii - ao sindicato cabe a defesa 
dos direitos e interesses coletivos 
ou individuais da categoria, in-
clusive em questões judiciais ou 
administrativas;

iV - a assembléia geral fixará a 
contribuição que, em se tratando 
de categoria profissional, será des-
contada em folha, para custeio do 
sistema confederativo da represen-
tação sindical respectiva, indepen-
dentemente da contribuição previs-
ta em lei;

V - ninguém será obrigado a fi-
liar-se ou a manter-se filiado a 
sindicato;

Vi - é obrigatória a participação 
dos sindicatos nas negociações cole-
tivas de trabalho;

Vii - o aposentado filiado tem di-
reito a votar e ser votado nas orga-
nizações sindicais;

Viii - é vedada a dispensa do em-
pregado sindicalizado a partir do 
registro da candidatura a cargo de 
direção ou representação sindical 
e, se eleito, ainda que suplente, até 
um ano após o final do mandato, 
salvo se cometer falta grave nos ter-
mos da lei.

parágrafo único. as disposições 
deste artigo aplicam-se à organi-
zação de sindicatos rurais e de co-
lônias de pescadores, atendidas as 
condições que a lei estabelecer.

Art. 9. É assegurado o direito de 
greve, competindo aos trabalhado-
res 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 so-
bre o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade.

§ 2º os abusos cometidos sujei-
tam os responsáveis às penas da 
lei.

Art. 10. É assegurada a partici-
pação dos trabalhadores e empre-
gadores nos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses pro-
fissionais ou previdenciários sejam 
objeto de discussão e deliberação.

Art. 11. nas empresas de mais de 
duzentos empregados, é assegura-
da a eleição de um representante 
destes com a finalidade exclusiva 
de promover-lhes o entendimento 
direto com os empregadores.

capÍtulo iii  
da nacionalidade

Art. 12. são brasileiros:
i - natos:
a) os nascidos na república fede-

rativa do brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não 
estejam a serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de 
pai brasileiro ou mãe brasileira, des-
de que qualquer deles esteja a servi-
ço da república federativa do brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que sejam registrados em repartição 
brasileira competente, ou venham 
a residir na república federativa do 
brasil antes da maioridade e, alcança-
da esta, optem, em qualquer tempo, 
pela nacionalidade brasileira ;

c ) os nascidos no estrangeiro, de 
pai brasileiro ou mãe brasileira, des-
de que venham a residir na repú-
blica federativa do brasil e optem, 
em qualquer tempo, pela nacionali-
dade brasileira; (redação dada pela 
emenda constitucional de revisão 
nº �, de 1994)

c) os nascidos no estrangeiro de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a 
residir na república federativa do 
brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela 
nacionalidade brasileira; (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
54, de 2007)

ii - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, ad-

quiram a nacionalidade brasileira, 
exigidas aos originários de países 
de língua portuguesa apenas resi-
dência por um ano ininterrupto e 
idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer 
nacionalidade, residentes na repú-
blica federativa do brasil há mais de 
trinta anos ininterruptos e sem con-
denação penal, desde que requei-
ram a nacionalidade brasileira.

b) os estrangeiros de qualquer 
nacionalidade, residentes na re-
pública federativa do brasil há 
mais de quinze anos ininterrup-

tos e sem condenação penal, des-
de que requeiram a nacionalida-
de brasileira. (redação dada pela 
emenda constitucional de revisão 
nº �, de 1994)

§ 1º - aos portugueses com resi-
dência permanente no país, se hou-
ver reciprocidade em favor de bra-
sileiros, serão atribuídos os direitos 
inerentes ao brasileiro nato, salvo os 
casos previstos nesta constituição.

§ 1º aos portugueses com re-
sidência permanente no país, se 
houver reciprocidade em favor 
de brasileiros, serão atribuídos 
os direitos inerentes ao brasilei-
ro, salvo os casos previstos nesta 
constituição. (redação dada pela 
emenda constitucional de revisão 
nº �, de 1994)

§ 2º a lei não poderá estabelecer 
distinção entre brasileiros natos e 
naturalizados, salvo nos casos pre-
vistos nesta constituição.

§ �º são privativos de brasileiro 
nato os cargos:

i - de presidente e Vice-presidente 
da república;

ii - de presidente da câmara dos 
deputados;

iii - de presidente do senado 
federal;

iV - de Ministro do supremo tri-
bunal federal;

V - da carreira diplomática;
Vi - de oficial das forças 

armadas.
Vii - de Ministro de estado da 

defesa. (incluído pela emenda 
constitucional nº 2�, de 1999)

§ 4º - será declarada a perda da 
nacionalidade do brasileiro que:

i - tiver cancelada sua naturaliza-
ção, por sentença judicial, em virtu-
de de atividade nociva ao interesse 
nacional;

ii - adquirir outra nacionalidade 
por naturalização voluntária.

ii - adquirir outra nacionalidade, 
salvo nos casos: (redação dada pela 
emenda constitucional de revisão 
nº �, de 1994)

a) de reconhecimento de nacio-
nalidade originária pela lei estran-
geira; ( incluído pela emenda cons-
titucional de revisão nº �, de 1994)

b) de imposição de naturalização, 
pela norma estrangeira, ao brasilei-
ro residente em estado estrangeiro, 
como condição para permanência 
em seu território ou para o exercí-
cio de direitos civis; (incluído pela 
emenda constitucional de revisão 
nº �, de 1994)
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capÍtulo iV 
dos direitos polÍticos

Art. 14. a soberania popular será 
exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com va-
lor 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 me-

nores de dezoito anos.
§ 2º não podem alistar-se como 

eleitores os estrangeiros e, durante 
o período do serviço militar obriga-
tório, os conscritos.

§ �º são condições de elegibilida-
de, na forma da lei:

i - a nacionalidade brasileira;
ii - o pleno exercício dos direitos 

políticos;
iii - o alistamento eleitoral;
iV - o domicílio eleitoral na 

circunscrição;
V - a filiação partidária;  

regulamento.
Vi - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para presi-

dente e Vice-presidente da repúbli-
ca e senador;

b) trinta anos para governador 
e Vice-governador de estado e do 
distrito federal;

c) vinte e um anos para deputado 
federal, deputado estadual ou dis-
trital, prefeito, Vice-prefeito e juiz 
de paz;

d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º são inelegíveis os inalistáveis 

e os analfabetos.
§ 5º são inelegíveis para os 

mesmos cargos, no período subse-
qüente, o presidente da repúbli-
ca, os governadores de estado e 
do distrito federal, os prefeitos e 
quem os houver sucedido, ou subs-
tituído nos seis meses anteriores 
ao pleito.

§ 5º o presidente da república, os 
governadores de estado e do distrito 
federal, os prefeitos e quem os houver 
sucedido, ou substituído no curso dos 
mandatos poderão ser reeleitos para um 
único período subseqüente. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
16, de 1997)

§ 6º para concorrerem a outros 
cargos, o presidente da república, os 
governadores de estado e do distrito 
federal e os prefeitos devem renun-
ciar aos respectivos mandatos até seis 
meses antes do pleito.

§ 7º são inelegíveis, no território de 
jurisdição do titular, o cônjuge e os 
parentes consangüíneos ou afins, até 
o segundo grau ou por adoção, do 
presidente da república, de governa-
dor de estado ou território, do distri-
to federal, de prefeito ou de quem os 
haja substituído dentro dos seis meses 
anteriores ao pleito, salvo se já titu-
lar de mandato eletivo e candidato à 
reeleição.

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

i - se contar menos de dez anos 
de serviço, deverá afastar-se da 
atividade;

ii - se contar mais de dez anos de 
serviço, será agregado pela autorida-
de superior e, se eleito, passará auto-
maticamente, no ato da diplomação, 
para a inatividade.

§ 9º lei complementar estabelece-
rá outros casos de inelegibilidade e 
os prazos de sua cessação, a fim de 
proteger a normalidade e legitimida-
de das eleições contra a influência do 
poder econômico ou o abuso do exer-
cício de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta .

§ 9º lei complementar estabelece-
rá outros casos de inelegibilidade e 
os prazos de sua cessação, a fim de 
proteger a probidade administrati-
va, a moralidade para exercício de 
mandato considerada vida pregres-
sa 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 dire-
ta ou indireta. (redação dada pela 
emenda constitucional de revisão nº 
4, de 1994)

§ 10 - o mandato eletivo poderá 
ser impugnado ante a justiça eleito-
ral no prazo de quinze dias contados 
da diplomação, instruída a ação com 
provas de abuso do poder econômi-
co, corrupção ou fraude.

§ 11 - a ação de impugnação de 
mandato tramitará em segredo de 
justiça, respondendo o autor, na for-
ma da lei, se temerária ou de mani-
festa má-fé.

Art. 15. É vedada a cassação de 
direitos políticos, cuja perda ou sus-
pensão só se dará nos casos de:

i - cancelamento da naturalização 
por sentença transitada em julgado;

ii - incapacidade civil absoluta;
iii - condenação criminal transita-

da em julgado, enquanto durarem 
seus efeitos;

iV - recusa de cumprir obrigação 
a todos imposta ou prestação alter-
nativa, nos termos do art. 5. , Viii;

V - improbidade administrativa, 
nos termos do art. �7, § 4. 

art. 16 a lei que alterar o proces-
so eleitoral só entrará em vigor um 
ano após sua promulgação .

Art. 16. a lei que alterar o 
processo eleitoral entrará em vi-
gor na data de sua publicação, 
não se aplicando à eleição que 
ocorra até um ano da data de sua 
vigência. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 4, de 199�)

capÍtulo V 
dos partidos polÍticos

Art. 17. É livre a criação, fu-
são, incorporação e extinção de 
partidos políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime de-
mocrático, o pluripartidarismo, os 
direitos fundamentais da pessoa 
humana e observados os seguintes 
preceitos: regulamento.

i - caráter nacional;
ii - proibição de recebimento de 

recursos financeiros de entidade ou 
governo estrangeiros ou de subor-
dinação a estes;

iii - prestação de contas à justiça 
eleitoral;

iV - funcionamento parlamentar 
de acordo com a lei.

§ 1º É assegurada aos partidos 
políticos autonomia para definir 
sua estrutura interna, organização 
e funcionamento, devendo seus es-
tatutos estabelecer normas de fide-
lidade e disciplina partidárias.

§ 1º É assegurada aos partidos 
políticos autonomia para definir 
sua estrutura interna, organização 
e funcionamento e para adotar os 
critérios de escolha e o regime de 
suas coligações eleitorais, sem obri-
gatoriedade de vinculação entre as 
candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal, 
devendo seus estatutos estabele-
cer normas de disciplina e fidelida-
de partidária. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 52, de 
2006)
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§ 1º É assegurada aos partidos 
políticos autonomia para definir 
sua estrutura interna e estabelecer 
regras sobre escolha, formação e 
duração de seus órgãos permanen-
tes e provisórios e sobre sua orga-
nização e funcionamento e para 
adotar os critérios de escolha e o 
regime de suas coligações nas elei-
ções majoritárias, vedada a sua ce-
lebração nas eleições proporcionais, 
sem obrigatoriedade de vinculação 
entre as candidaturas em âmbito 
nacional, estadual, distrital ou mu-
nicipal, devendo seus estatutos es-
tabelecer normas de disciplina e fi-
delidade partidária. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 97, 
de 2017)

§ 2º os partidos políticos, após ad-
quirirem personalidade jurídica, na 
forma da lei civil, registrarão seus esta-
tutos no tribunal superior eleitoral.

§ �º os partidos políticos têm di-
reito a recursos do fundo partidário 
e acesso gratuito ao rádio e à tele-
visão, na forma da lei.

§ �º somente terão direito a re-
cursos do fundo partidário e acesso 
gratuito ao rádio e à televisão, na 
forma da lei, os partidos políticos 
que alternativamente: (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 97, de 2017)

i - obtiverem, nas eleições para a 
câmara dos deputados, no mínimo, 
�% (três por cento) dos votos váli-
dos, 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 emen-
da constitucional nº 97, de 2017)

ii - tiverem elegido pelo menos 
quinze deputados federais distri-
buídos 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 pre-
vistos no § �º deste artigo é asse-
gurado o mandato e facultada a 
filiação, sem perda do mandato, a 
outro partido que os tenha atingi-
do, não sendo essa filiação conside-
rada para fins de distribuição dos 
recursos do fundo partidário e de 
acesso gratuito ao tempo de rádio e 
de televisão. (incluído pela emenda 
constitucional nº 97, de 2017)

tÍtulo iii  
da organiZaÇÃo do estado

capÍtulo i 
da organiZaÇÃo 

polÍtico-adMinistratiVa

Art. 18. a organização polí-
tico-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 inte-

gram a união, e sua criação, trans-
formação em estado ou reintegra-
ção ao estado de origem serão re-
guladas em lei complementar.

§ �º os estados podem incorpo-
rar-se entre si, subdividir-se ou des-
membrar-se para se anexarem a ou-
tros, ou formarem novos estados ou 
territórios federais, mediante apro-
vação 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 preservarão a continui-
dade e a unidade histórico-cultural 
do ambiente urbano, far-se-ão por 
lei estadual, obedecidos os requisi-
tos previstos em lei complementar 
estadual, e dependerão de consulta 
prévia, mediante plebiscito, às po-
pulações diretamente interessadas.

§ 4º a criação, a incorporação, a 
fusão e o desmembramento de Mu-
nicípios, far-se-ão por lei estadual, 
dentro do período determinado 
por lei complementar federal, e 
dependerão de consulta prévia, me-
diante plebiscito, às populações dos 
Municípios envolvidos, após divul-
gação dos estudos de Viabilidade 
Municipal, apresentados e publica-
dos na forma da lei. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 15, 
de 1996) Vide art. 96. adct

Art. 19. É vedado à união, aos 
estados, ao distrito federal e aos 
Municípios:

i - estabelecer cultos religiosos ou 
igrejas, subvencioná-los, embara-
çar-lhes o funcionamento ou man-
ter com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a cola-
boração de interesse público;

ii - recusar fé aos documentos 
públicos;

iii - criar distinções entre brasilei-
ros ou preferências entre si.

capÍtulo ii 
da uniÃo

Art. 20. são bens da união:
i - os que atualmente lhe per-

tencem e os que lhe vierem a ser 
atribuídos;

ii - as terras devolutas indispensá-
veis à defesa das fronteiras, das for-
tificações e construções militares, 
das vias federais de comunicação e 
à preservação ambiental, definidas 
em lei;

iii - os lagos, rios e quaisquer cor-
rentes de água em terrenos de seu 
domínio, ou que banhem mais de 
um estado, sirvam de limites com 
outros países, ou se estendam a ter-
ritório estrangeiro ou dele prove-
nham, bem como os terrenos mar-
ginais e as praias fluviais;

iV - as ilhas fluviais e lacustres nas 
zonas limítrofes com outros países; 
as praias marítimas; as ilhas oceâni-
cas e as costeiras, excluídas, destas, 
as áreas referidas no art. 26, ii;

iV as ilhas fluviais e lacustres nas 
zonas limítrofes com outros países; 
as praias marítimas; as ilhas oceâni-
cas e as costeiras, excluídas, destas, 
as que contenham a sede de Municí-
pios, exceto aquelas áreas afetadas 
ao serviço público e a unidade am-
biental federal, e as referidas no art. 
26, ii; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 46, de 2005)

V - os recursos naturais da plata-
forma continental e da zona econô-
mica exclusiva;

Vi - o mar territorial;
Vii - os terrenos de marinha e 

seus acrescidos;
Viii - os potenciais de energia 

hidráulica;
iX - os recursos minerais, inclusive 

os do subsolo;
X - as cavidades naturais subter-

râneas e os sítios arqueológicos e 
pré-históricos;

Xi - as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios.

§ 1º É assegurada, nos termos da 
lei, aos estados, ao distrito federal 
e aos Municípios, bem como a ór-
gãos da administração direta da 
união, participação no resultado da 
exploração de petróleo ou gás natu-
ral, de recursos hídricos para fins de 
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geração de energia elétrica e de ou-
tros recursos minerais no respectivo 
território, plataforma continental, 
mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, ou compensação finan-
ceira por essa exploração.

§ 1º É assegurada, nos termos da 
lei, à união, aos estados, ao distrito 
federal e aos Municípios a partici-
pação no resultado da exploração 
de petróleo ou gás natural, de re-
cursos hídricos para fins de geração 
de energia elétric a e de outros re-
cursos minerais no respectivo terri-
tório, plataforma continental, mar 
territorial ou zona econômica ex-
clusiva, 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 cin-
qüenta quilômetros de largura, ao 
longo das fronteiras terrestres, de-
signada como faixa de fronteira, 
é considerada fundamental para 
defesa do território nacional, e sua 
ocupação e utilização serão regula-
das em lei.

Art. 21. compete à união:
i - manter relações com estados 

estrangeiros e participar de organi-
zações internacionais;

ii - declarar a guerra e celebrar a 
paz;

iii - assegurar a defesa nacional;
iV - permitir, nos casos previstos 

em lei complementar, que forças 
estrangeiras transitem pelo territó-
rio nacional ou nele permaneçam 
temporariamente;

V - decretar o estado de sítio, o esta-
do de defesa e a intervenção federal;

Vi - autorizar e fiscalizar a pro-
dução e o comércio de material 
bélico;

Vii - emitir moeda;
Viii - administrar as reservas cam-

biais do país e fiscalizar as opera-
ções de natureza financeira, espe-
cialmente as de crédito, câmbio e 
capitalização, bem como as de se-
guros e de previdência privada;

iX - elaborar e executar planos 
nacionais e regionais de ordenação 
do território e de desenvolvimento 
econômico e social;

X - manter o serviço postal e o 
correio aéreo nacional;

Xi - explorar, diretamente ou me-
diante concessão a empresas sob 
controle acionário estatal, os serviços 
telefônicos, telegráficos, de transmis-
são de dados e demais serviços públi-

cos de telecomunicações, assegurada 
a prestação de serviços de informa-
ções por entidades de direito privado 
através da rede pública de telecomu-
nicações explorada pela união.

Xi - explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão 
ou permissão, os serviços de tele-
comunicações, nos termos da lei, 
que disporá sobre a organização 
dos serviços, a criação de um ór-
gão regulador e outros aspectos 
institucionais; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 8, de 
15/08/95:)

Xii - explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão 
ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão so-
nora, e de sons e imagens e demais 
serviços de telecomunicações;

a) os serviços de radiodifusão so-
nora, 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 ener-
gético dos cursos de água, em articu-
lação com os estados onde se situam 
os potenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial 
e a infra-estrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte fer-
roviário e aquaviário entre portos 
brasileiros e fronteiras nacionais, 
ou que transponham os limites de 
estado ou território;

e) os serviços de transporte rodo-
viário interestadual e internacional 
de passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e 
lacustres;

Xiii - organizar e manter o poder 
judiciário, o Ministério público e a 
defensoria pública do distrito fede-
ral e dos territórios;

Xiii - organizar e manter o po-
der judiciário, o Ministério públi-
co do distrito federal e dos terri-
tórios e a defensoria pública dos 
territórios; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 69, de 
2012) (produção de efeito)

 XiV - organizar e manter a po-
lícia federal, a polícia rodoviária e 
a ferroviária federais, bem como a 
polícia civil, a polícia militar e o cor-
po de bombeiros militar do distrito 
federal e dos territórios;

XiV - organizar e manter a polícia 
civil, a polícia militar e o corpo de 
bombeiros militar do distrito fede-
ral, bem como prestar assistência 
financeira ao distrito federal para 

a execução de serviços públicos, por 
meio de fundo próprio; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 19, de 1998)  

XiV - organizar e manter a polícia 
civil, a polícia penal, a polícia militar 
e o corpo de bombeiros militar do 
distrito federal, bem como prestar 
assistência financeira ao distrito 
federal para a execução de servi-
ços públicos, por meio de fundo 
próprio;(redação dada pela emen-
da 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 de-

fesa permanente contra as calami-
dades públicas, especialmente as 
secas e as inundações;

XiX - instituir sistema nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos 
e definir critérios de outorga de di-
reitos de seu uso;( regulamento )

XX - instituir diretrizes para o 
desenvolvimento urbano, inclusi-
ve habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos;

XXi - estabelecer princípios e di-
retrizes para o sistema nacional de 
viação;

XXii - executar os serviços de polí-
cia marítima, aérea e de fronteira;

XXii - executar os serviços de po-
lícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

XXiii - explorar os serviços e instala-
ções nucleares de qualquer natureza 
e exercer monopólio estatal sobre a 
pesquisa, a lavra, o enriquecimento e 
reprocessamento, a industrialização 
e o comércio de minérios nucleares e 
seus derivados, atendidos os seguin-
tes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em ter-
ritório nacional somente será admi-
tida para fins pacíficos e mediante 
aprovação do congresso nacional;

b) sob regime de concessão ou 
permissão, é autorizada a utilização 
de radioisótopos para a pesquisa e 
usos medicinais, agrícolas, indus-
triais e atividades análogas;

b) sob regime de permissão, são 
autorizadas a comercialização e a 
utilização de radioisótopos para a 
pesquisa e usos médicos, agrícolas e 
industriais; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 49, de 2006)
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c) a responsabilidade civil por 
danos nucleares independe da exis-
tência de culpa;

c) sob regime de permissão, são 
autorizadas a produção, comercia-
lização e utilização de radioisóto-
pos de meia-vida igual ou inferior 
a duas horas; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 49, de 
2006)

d) a responsabilidade civil por da-
nos nucleares independe da existên-
cia de culpa; (incluída pela emenda 
constitucional nº 49, de 2006)

XXiV - organizar, manter e execu-
tar a inspeção do trabalho;

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

Art. 22. compete privativa-
mente à união legislar sobre:

i - direito civil, comercial, penal, 
processual, eleitoral, agrário, ma-
rítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho;

ii - desapropriação;
iii - requisições civis e militares, 

em caso de iminente perigo e em 
tempo de guerra;

iV - águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão;

V - serviço postal;
Vi - sistema monetário e de medi-

das, títulos e garantias dos metais;
Vii - política de crédito, câmbio, 

seguros e transferência de valores;
Viii - comércio exterior e 

interestadual;
iX - diretrizes da política nacional 

de transportes;
X - regime dos portos, navegação 

lacustre, fluvial, marítima, aérea e 
aeroespacial;

Xi - trânsito e transporte;
Xii - jazidas, minas, outros recur-

sos minerais e metalurgia;
Xiii - nacionalidade, cidadania e 

naturalização;
XiV - populações indígenas;
XV - emigração e imigração, en-

trada, extradição e expulsão de 
estrangeiros;

XVi - organização do sistema na-
cional de emprego e condições para 
o exercício de profissões;

XVii - organização judiciária, do 
Ministério público e da defensoria 
pública do distrito federal e dos 
territórios, bem como organização 
administrativa destes;

XVii - organização judiciária, do 
Ministério público do distrito fe-

deral e dos territórios e da defen-
soria pública dos territórios, bem 
como organização administrativa 
destes; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 69, de 2012) (pro-
dução de efeito)

XViii - sistema estatístico, sis-
tema cartográfico e de geologia 
nacionais;

XiX - sistemas de poupança, 
captação e garantia da poupança 
popular;

XX - sistemas de consórcios e 
sorteios;

XXi - normas gerais de organiza-
ção, efetivos, material bélico, ga-
rantias, convocação e mobilização 
das polícias militares e corpos de 
bombeiros militares;

XXi - normas gerais de organiza-
ção, efetivos, material bélico, ga-
rantias, convocação, mobilização, 
inatividades e pensões das polícias 
militares e dos corpos de bombei-
ros militares; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

XXii - competência da polícia fe-
deral e das polícias rodoviária e fer-
roviária federais;

XXiii - seguridade social;
XXiV - diretrizes e bases da edu-

cação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVi - atividades nucleares de 

qualquer natureza;
XXVii - normas gerais de licitação 

e contratação, em todas as moda-
lidades, para a administração pú-
blica, direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas 
pelo poder público, nas diversas es-
feras de governo, e empresas sob 
seu controle;

XXVii - normas gerais de lici-
tação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administra-
ções públicas diretas, autárquicas 
e fundacionais da união, estados, 
distrito federal e Municípios, obe-
decido o disposto no art. �7, XXi, e 
para as empresas públicas e socie-
dades de economia mista, nos ter-
mos do art. 17�, § 1°, iii; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 19, de 1998)

XXViii - defesa territorial, defesa 
aeroespacial, defesa marítima, de-
fesa civil e mobilização nacional;

XXiX - propaganda comercial.
parágrafo único. lei complemen-

tar poderá autorizar os estados a le-
gislar 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 consti-
tuição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patri-
mônio público;

ii - cuidar da saúde e assistência pú-
blica, da proteção e garantia das pes-
soas portadoras de deficiência; (Vide 
adpf 672)

iii - proteger os documentos, as 
obras e outros bens de valor históri-
co, artístico e cultural, os monumen-
tos, as paisagens naturais notáveis e 
os sítios arqueológicos;

iV - impedir a evasão, a destrui-
ção e a descaracterização de obras 
de arte e de outros bens de valor 
histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de aces-
so à cultura, à educação e à ciência;

V - proporcionar os meios de 
acesso à cultura, à educação, à ci-
ência, à tecnologia, à pesquisa e à 
inovação; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 85, de 2015)

Vi - proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer 
de suas formas;

Vii - preservar as florestas, a fau-
na e a flora;

Viii - fomentar a produção agro-
pecuária e organizar o abasteci-
mento alimentar;

iX - promover programas de cons-
trução de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de sanea-
mento básico; (Vide adpf 672)

X - combater as causas da pobre-
za e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social 
dos setores desfavorecidos;

Xi - registrar, acompanhar e fiscali-
zar as concessões de direitos de pes-
quisa e exploração de recursos hídri-
cos e minerais em seus territórios;

Xii - estabelecer e implantar polí-
tica de educação para a segurança 
do trânsito.

parágrafo único. lei complementar 
fixará normas para a cooperação en-
tre a união e os estados, o distrito fe-
deral e os Municípios, tendo em vista 
o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional.

parágrafo único. leis complemen-
tares fixarão normas para a coope-
ração entre a união e os estados, o 
distrito federal e os Municípios, ten-
do em vista o equilíbrio do desenvol-
vimento e do bem-estar em âmbito 
nacional. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 5�, de 2006)
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Art. 24.  compete à união, aos 
estados e ao distrito federal legislar 
concorrentemente sobre:

i - direito tributário, financeiro, peni-
tenciário, econômico e urbanístico; (Vide 
lei nº 1�.874, de 2019)

ii - orçamento;
iii - juntas comerciais;
iV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
Vi - florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, prote-
ção do meio ambiente e controle da 
poluição;

Vii - proteção ao patrimônio his-
tórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico;

Viii - responsabilidade por dano 
ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, esté-
tico, histórico, turístico e paisagístico;

iX - educação, cultura, ensino e 
desporto;

iX - educação, cultura, ensi-
no, desporto, ciência, tecnolo-
gia, pesquisa, desenvolvimento e 
inovação; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 85, de 2015)

X - criação, funcionamento e 
processo do juizado de pequenas 
causas;

Xi - procedimentos em matéria 
processual;

Xii - previdência social, proteção 
e defesa da saúde; (Vide adpf 672)

Xiii - assistência jurídica e defen-
soria pública;

XiV - proteção e integração so-
cial das pessoas portadoras de 
deficiência;

XV - proteção à infância e à 
juventude;

XVi - organização, garantias, di-
reitos e deveres das polícias civis.

§ 1º no âmbito da legislação con-
corrente, a competência da união 
limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais. (Vide lei nº 1�.874, de 2019)

§ 2º a competência da união para 
legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar 
dos estados. (Vide lei nº 1�.874, de 
2019)

§ �º inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, os estados exercerão 
a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. (Vide 
lei nº 1�.874, de 2019)

§ 4º a superveniência de lei fede-
ral sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário. (Vide lei nº 1�.874, 
de 2019)

capÍtulo iii 
dos estados federados

Art. 25.  os estados organizam-
se e regem-se pelas constituições e 
leis que adotarem, observados os 
princípios desta constituição.

§ 1º são reservadas aos estados 
as competências que não lhes sejam 
vedadas por esta constituição.

§ 2º cabe aos estados explorar di-
retamente, ou mediante concessão, 
a empresa estatal, com exclusivida-
de de distribuição, os serviços locais 
de gás canalizado.

§ 2º cabe aos estados explorar di-
retamente, 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)

§ �º os estados poderão, median-
te lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urba-
nas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítro-
fes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de fun-
ções públicas de interesse comum.

Art. 26.  incluem-se entre os 
bens dos estados:

i - as águas superficiais ou subter-
râneas, 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 costeiras, que estiverem no seu 
domínio, excluídas aquelas sob 
domínio da união, Municípios ou 
terceiros;

iii - as ilhas fluviais e lacustres não 
pertencentes à união;

iV - as terras devolutas não com-
preendidas entre as da união.

Art. 27.  o número de deputa-
dos à assembléia legislativa corres-
ponderá ao triplo da representação 
do estado na câmara dos deputa-
dos e, atingido o número de trinta e 
seis, será acrescido de tantos quan-
tos forem os deputados federais 
acima de doze.

§ 1º será de quatro anos o man-
dato dos deputados estaduais, 
aplicando- sê-lhes as regras desta 
constituição sobre sistema eleito-
ral, inviolabilidade, imunidades, 
remuneração, perda de mandato, 
licença, impedimentos e incorpora-
ção às forças armadas.

§ 2º a remuneração dos deputa-
dos estaduais será fixada em cada 
legislatura, para a subseqüente, 
pela assembléia legislativa, obser-
vado o que dispõem os arts. arts. 
150, ii, 15�, iii e 15�, § 2.º, i.

§ 2.º a remuneração dos deputa-
dos estaduais será fixada em cada 
legislatura, para a subseqüente, 
pela assembléia legislativa, obser-
vado o que dispõem os arts. arts. 
150, ii, 15�, iii e 15�, § 2.º, i , na 
razão de, no máximo, setenta e 
cinco por cento daquela estabele-
cida, em espécie, para os deputa-
dos federais. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 1, 1992)

§ 2º o subsídio dos deputados 
estaduais será fixado por lei de ini-
ciativa da assembléia legislativa, 
na razão de, no máximo, setenta e 
cinco por cento daquele estabele-
cido, em espécie, para os deputa-
dos federais, observado o que dis-
põem os arts. �9, § 4º, 57, § 7º, 150, 
ii, 15�, iii, e 15�, § 2º, i. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 19, de 1998)

§ �º compete às assembléias 
legislativas dispor sobre seu regi-
mento interno, polícia e serviços 
administrativos de sua secretaria, 
e prover os respectivos cargos.

§ 4º a lei disporá sobre a iniciati-
va popular no processo legislativo 
estadual.

art. 28.  a eleição do governa-
dor e do Vice-governador de esta-
do, para mandato de quatro anos, 
realizar-se-á noventa dias antes do 
término do mandato de seus ante-
cessores, e a posse ocorrerá no dia 
1º de janeiro do ano subseqüente, 
observado, quanto ao mais, o dis-
posto no art. 77. 

Art. 28.  a eleição do gover-
nador e do Vice-governador de 
estado, para mandato de quatro 
anos, realizar-se-á no primeiro do-
mingo de outubro, em primeiro 
turno, e no último domingo de ou-
tubro, em segundo turno, se hou-
ver, do ano anterior ao do término 
do mandato de seus antecessores, 
e a posse ocorrerá em primeiro 
de janeiro do ano subseqüente, 
observado, quanto ao mais, o dis-
posto no art. 77.  (redação dada 
pela emenda constitucional nº 16, 
de1997)

parágrafo único. perderá o man-
dato o governador que assumir 
outro cargo ou função na adminis-
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tração pública direta ou indireta, 
ressalvada a posse em virtude de 
concurso público e observado o dis-
posto no art. �8, i, iV e V.

§ 1º perderá o mandato o gover-
nador que assumir outro cargo ou 
função na administração pública di-
reta ou indireta, ressalvada a posse 
em virtude de concurso público e 
observado o disposto no art. �8, 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 secretá-
rios de estado serão fixados por lei 
de iniciativa da assembléia legisla-
tiva, observado o que dispõem os 
arts. �7, Xi, �9, § 4º, 150, ii, 15�, iii, 
e 15�, § 2º, i. (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

capÍtulo iV 
dos MunicÍpios

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 Munici-
pal, que a promulgará, atendidos 
os princípios estabelecidos nesta 
constituição, na constituição do 
respectivo estado e os seguintes 
preceitos:

i - eleição do prefeito, do Vice-
prefeito 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-
prefeito até noventa dias antes do 
término do mandato dos que de-
vam suceder, aplicadas as regras do 
art. 77, no caso de municípios com 
mais de duzentos mil eleitores;

ii - eleição do prefeito e do Vice-
prefeito realizada no primeiro 
domingo de outubro do ano an-
terior ao término do mandato dos 
que devam suceder, aplicadas as 
regras do art. 77, no caso de Mu-
nicípios com mais de duzentos mil 
eleitores; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 16, de1997)

iii - posse do prefeito e do Vice-
prefeito no dia 1º de janeiro do ano 
subseqüente ao da eleição;

iV - número de Vereadores pro-
porcional à população do Município, 
observados os seguintes limites:

a) mínimo de nove e máximo de 
vinte e um nos Municípios de até 
um milhão de habitantes;

b) mínimo de trinta e três e má-
ximo de quarenta e um nos Municí-
pios de mais de um milhão e menos 
de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e 
máximo de cinqüenta e cinco nos 
Municípios de mais de cinco milhões 
de habitantes;

iV - para a composição das câ-
maras Municipais, será observado 
o limite máximo de: (redação dada 
pela emenda constituição constitu-
cional nº 58, de 2009) (produção de 
efeito) (Vide adin 4�07)

a) 9 (nove) Vereadores, nos Mu-
nicípios de até 15.000 (quinze mil) 
habitantes; (redação dada pela 
emenda constituição constitucio-
nal nº 58, de 2009)

b) 11 (onze) Vereadores, nos Mu-
nicípios de mais de 15.000 (quin-
ze mil) habitantes e de até �0.000 
(trinta mil) habitantes; (redação 
dada pela emenda constituição 
constitucional nº 58, de 2009)

c) 1� (treze) Vereadores, nos Mu-
nicípios com mais de �0.000 (trinta 
mil) habitantes e de até 50.000 (cin-
quenta mil) habitantes; (redação 
dada pela emenda constituição 
constitucional nº 58, de 2009)

d) 15 (quinze) Vereadores, nos Mu-
nicípios de mais de 50.000 (cinquen-
ta mil) habitantes e de até 80.000 
(oitenta mil) habitantes; (incluída 
pela emenda constituição constitu-
cional nº 58, de 2009)

e) 17 (dezessete) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 80.000 (oitenta 
mil) habitantes e de até 120.000 (cen-
to e vinte mil) habitantes; (incluída 
pela emenda constituição constitu-
cional nº 58, de 2009)

f) 19 (dezenove) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 120.000 
(cento e vinte mil) habitantes e de 
até 160.000 (cento sessenta mil) 
habitantes; (incluída pela emenda 
constituição 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 �00.000 (trezentos mil) 
habitantes; (incluída pela emenda 
constituição constitucional nº 58, 
de 2009)

h) 2� (vinte e três) Vereadores, 
nos Municípios de mais de �00.000 
(trezentos mil) habitantes e de até 
450.000 (quatrocentos e cinquen-
ta mil) habitantes; (incluída pela 
emenda constituição constitucio-
nal nº 58, de 2009)

i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 450.000 
(quatrocentos e cinquenta mil) ha-
bitantes e de até 600.000 (seiscen-
tos mil) habitantes; (incluída pela 
emenda constituição constitucio-
nal nº 58, de 2009)

j) 27 (vinte e sete) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 600.000 
(seiscentos mil) habitantes e de até 
750.000 (setecentos cinquenta mil) 
habitantes; (incluída pela emenda 
constituição constitucional nº 58, 
de 2009)

k) 29 (vinte e nove) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 750.000 
(setecentos e cinquenta mil) habi-
tantes e de até 900.000 (novecen-
tos mil) habitantes; (incluída pela 
emenda constituição constitucio-
nal nº 58, de 2009)

l) �1 (trinta e um) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 900.000 
(novecentos mil) habitantes e de 
até 1.050.000 (um milhão e cin-
quenta mil) habitantes; (incluída 
pela emenda constituição constitu-
cional nº 58, de 2009)

m) �� (trinta e três) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 1.050.000 
(um milhão e cinquenta mil) habitan-
tes e de até 1.200.000 (um milhão e 
duzentos mil) habitantes; (incluída 
pela emenda constituição constitu-
cional nº 58, de 2009)

n) �5 (trinta e cinco) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 1.200.000 (um 
milhão e duzentos mil) habitantes e de 
até 1.�50.000 (um milhão e trezentos 
e cinquenta mil) habitantes; (incluída 
pela emenda constituição constitucio-
nal nº 58, de 2009)

o) �7 (trinta e sete) Vereadores, nos 
Municípios de 1.�50.000 (um milhão 
e trezentos e cinquenta mil) habitan-
tes e de até 1.500.000 (um milhão e 
quinhentos mil) habitantes; (incluída 
pela emenda constituição constitu-
cional nº 58, de 2009)

p) �9 (trinta e nove) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 1.500.000 
(um milhão e quinhentos mil) habi-
tantes e de até 1.800.000 (um milhão 
e oitocentos mil) habitantes; (incluída 
pela emenda constituição constitu-
cional nº 58, de 2009)

q) 41 (quarenta e um) Verea-
dores, nos Municípios de mais de 
1.800.000 (um milhão e oitocentos 
mil) habitantes e de até 2.400.000 
(dois milhões e quatrocentos mil) 
habitantes; (incluída pela emenda 
constituição constitucional nº 58, 
de 2009)
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r) 4� (quarenta e três) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 2.400.000 
(dois milhões e quatrocentos mil) 
habitantes e de até �.000.000 (três 
milhões) de habitantes; (incluída 
pela emenda constituição constitu-
cional nº 58, de 2009)

s) 45 (quarenta e cinco) Verea-
dores, nos Municípios de mais de 
�.000.000 (três milhões) de habitan-
tes e de até 4.000.000 (quatro mi-
lhões) de habitantes; (incluída pela 
emenda constituição constitucio-
nal 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 
habitantes; (incluída pela emenda 
constituição constitucional nº 58, de 
2009)

u) 49 (quarenta e nove) Verea-
dores, nos Municípios de mais de 
5.000.000 (cinco milhões) de habitan-
tes e de até 6.000.000 (seis milhões) 
de habitantes; (incluída pela emen-
da constituição constitucional 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 constitui-
ção constitucional nº 58, de 2009)

w) 5� (cinquenta e três) Verea-
dores, nos Municípios de mais de 
7.000.000 (sete milhões) de habitan-
tes e de até 8.000.000 (oito milhões) 
de habitantes; e (incluída pela emen-
da constituição constitucional nº 58, 
de 2009)

x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 8.000.000 
(oito milhões) de habitantes; (incluída 
pela emenda constituição constitu-
cional nº 58, de 2009)

V - remuneração do prefeito, do 
Vice-prefeito e dos Vereadores fixa-
da pela câmara Municipal em cada 
legislatura, para a subseqüente, ob-
servado o que dispõem os arts. �7, Xi, 
150, ii, 15�, iii, e 15�, § 2.º, i;

V - subsídios do prefeito, do Vice-
prefeito e dos secretários Municipais 
fixados por lei de iniciativa da câma-
ra Municipal, observado o que dis-
põem os arts. �7, Xi, �9, § 4º, 150, ii, 
15�, iii, e 15�, § 2º, i; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 19, de 
1998)

Vi - a remuneração dos Vereadores 
corresponderá a, no máximo, setenta 
e cinco por cento daquela estabeleci-
da, em espécie, para os deputados 

estaduais, ressalvado o que dispõe 
o art. �7, Xi; (incluído pela emenda 
constitucional nº 1, de 1992)

Vi - subsídio dos Vereadores fixa-
do por lei de iniciativa da câmara 
Municipal, na razão de, no máximo, 
setenta e cinco por cento daquele es-
tabelecido, em espécie, para os de-
putados estaduais, observado o que 
dispõem os arts. �9, § 4º, 57, § 7º, 
150, ii, 15�, iii, e 15�, § 2º, i; (redação 
dada pela emenda co•nstitucional nº 
19, de 1998)

Vi - o subsídio dos Vereadores será 
fixado pelas respectivas câmaras 
Municipais em cada legislatura para 
a subseqüente, observado o que dis-
põe esta constituição, observados os 
critérios estabelecidos na respectiva 
lei orgânica e os seguintes limites 
máximos: (redação dada pela emen-
da constitucional nº 25, de 2000)

a) em Municípios de até dez mil 
habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a vinte 
por cento do subsídio dos deputa-
dos estaduais; (incluído pela emen-
da constitucional nº 25, de 2000)

b) em Municípios de dez mil e um 
a cinqüenta mil habitantes, o subsídio 
máximo dos Vereadores corresponderá 
a trinta por cento do subsídio dos depu-
tados estaduais; (incluído pela emenda 
constitucional nº 25, de 2000)

c) em Municípios de cinqüenta 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 cinqüenta 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 subsídio máximo dos Vereado-
res corresponderá a sessenta por 
cento do subsídio dos deputados 
estaduais; (incluído pela emenda 
constitucional nº 25, de 2000)

f) em Municípios de mais de 
quinhentos mil habitantes, o sub-
sídio máximo dos Vereadores cor-
responderá a setenta e cinco por 
cento do subsídio dos deputados 
estaduais; (incluído pela emenda 
constitucional nº 25, de 2000)

Vii - o total da despesa com a 
remuneração dos Vereadores não 
poderá ultrapassar o montante 

de cinco por cento da receita do 
Município; (incluído pela emenda 
constitucional nº 1, de 1992)

Viii - inviolabilidade dos Ve-
readores por suas opiniões, pa-
lavras 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 incompatibili-
dades, no exercício da vereança, 
similares, no que couber, ao dis-
posto nesta constituição para os 
membros do congresso nacional e 
na constituição do respectivo esta-
do para os membros da assembléia 
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 consti-
tucional nº 1, de 1992)

Xi - organização das funções le-
gislativas e fiscalizadoras da câma-
ra Municipal; (renumerado do inci-
so iX, pela emenda constitucional 
nº 1, de 1992)

Xii - cooperação das associações 
representativas no planejamento 
municipal; (renumerado do inciso 
X, pela emenda constitucional nº 1, 
de 1992)

Xiii - iniciativa popular de pro-
jetos de lei de interesse específi-
co do Município, 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 pre-
feito, nos termos do art. 28, pará-
grafo único . (renumerado do inci-
so Xii, pela emenda constitucional 
nº 1, de 1992)

Art. 29-A. o total da despe-
sa do poder legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios dos Verea-
dores e excluídos os gastos com 
inativos, não poderá ultrapassar 
os seguintes percentuais, relativos 
ao somatório da receita tributária 
e das transferências previstas no § 
5 o do art. 15� e nos arts. 158 e 159, 
efetivamente realizado no exercí-
cio anterior: (incluído pela emenda 
constitucional nº 25, de 2000)

i - oito por cento para Municí-
pios com população de até cem mil 
habitantes; (incluído pela emenda 
constitucional nº 25, de 2000)
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i - 7% (sete por cento) para Municí-
pios com população de até 100.000 (cem 
mil) habitantes; (redação dada pela 
emenda constituição constitucional nº 
58, de 2009) (produção de efeito)

ii - sete por cento para Municípios 
com população entre cem mil e um 
e trezentos mil habitantes; (incluído 
pela emenda constitucional nº 25, 
de 2000)

ii - 6% (seis por cento) para Muni-
cípios com população entre 100.000 
(cem mil) e �00.000 (trezentos mil) 
habitantes; (redação dada pela 
emenda constituição constitucio-
nal nº 58, de 2009)

iii - seis por cento para Muni-
cípios com população entre tre-
zentos mil e um e quinhentos mil 
habitantes; (incluído pela emenda 
constitucional nº 25, de 2000)

iii - 5% (cinco por cento) para 
Municípios com população en-
tre �00.001 (trezentos mil e 
um) e 500.000 (quinhentos mil) 
habitantes; (redação dada pela 
emenda constituição constitucio-
nal nº 58, de 2009)

iV - cinco por cento para Municí-
pios com população acima de qui-
nhentos mil habitantes. (incluído 
pela emenda constitucional nº 25, 
de 2000)

iV - 4,5% (quatro inteiros e cinco 
décimos por cento) para Municípios 
com população entre 500.001 (qui-
nhentos mil e um) e �.000.000 (três 
milhões) de habitantes; (redação 
dada pela emenda constituição 
constitucional nº 58, de 2009)

V - 4% (quatro por cento) para 
Municípios com população en-
tre �.000.001 (três milhões e um) 
e 8.000.000 (oito milhões) de 
habitantes; (incluído pela emenda 
constituição constitucional nº 58, 
de 2009)

Vi - �,5% (três inteiros e cinco déci-
mos por cento) para Municípios com 
população acima de 8.000.001 (oito 
milhões e um) habitantes. (incluído 
pela emenda constituição constitu-
cional nº 58, de 2009)

§ 1 o a câmara Municipal não 
gastará mais de setenta por cento 
de sua receita com folha de paga-
mento, incluído o gasto com o sub-
sídio de seus Vereadores. (incluído 
pela emenda constitucional nº 25, 
de 2000)

§ 2 o constitui crime de responsa-
bilidade do prefeito Municipal:  (in-
cluído pela emenda constitucional 
nº 25, de 2000)

i - efetuar repasse que su-
pere os limites definidos neste 
artigo; (incluído pela emenda cons-
titucional 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 re-
lação à proporção fixada na lei 
orçamentária. (incluído pela 
emenda constitucional nº 25, de 
2000)

§ � o constitui crime de respon-
sabilidade do presidente da câ-
mara Municipal o desrespeito ao 
§ 1 o deste artigo. (incluído pela 
emenda constitucional nº 25, de 
2000)

Art. 30. compete aos Municípios:
i - legislar sobre assuntos de inte-

resse local;
ii - suplementar a legislação fe-

deral e a estadual no que couber; 
(Vide adpf 672)

iii - instituir e arrecadar os tribu-
tos de sua competência, bem como 
aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e 
publicar balancetes nos prazos fixa-
dos em lei;

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

V - organizar e prestar, direta-
mente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos 
de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem cará-
ter essencial;

Vi - manter, com a cooperação 
técnica e financeira da união e do 
estado, programas de educação pré-
escolar e de ensino fundamental;

Vi - manter, com a cooperação téc-
nica e financeira da união e do esta-
do, programas de educação infantil 
e de ensino fundamental; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 5�, 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 planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocu-
pação do solo urbano;

iX - promover a proteção do pa-
trimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fis-
calizadora federal e estadual.

Art. 31.  a fiscalização do Mu-
nicípio será exercida pelo poder le-
gislativo Municipal, mediante con-
trole externo, e pelos sistemas de 
controle interno do poder executi-
vo Municipal, na forma da lei.

§ 1º o controle externo da câ-
mara 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 anual-
mente prestar, só deixará de preva-
lecer por decisão de dois terços dos 
membros da câmara Municipal.

§ �º as contas dos Municípios fi-
carão, durante sessenta dias, anu-
almente, à disposição de qualquer 
contribuinte, para exame e aprecia-
ção, o qual poderá questionar-lhes 
a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4º É vedada a criação de tribu-
nais, conselhos ou órgãos de con-
tas Municipais.

capÍtulo V 
do distrito federal e dos 

territórios

SEÇÃO I 

DO DISTRITO FEDERAL

Art. 32.  o distrito federal, 
vedada sua divisão em Municípios, 
reger- se-á por lei orgânica, votada 
em dois turnos com interstício míni-
mo de dez dias, e aprovada por dois 
terços da câmara legislativa, que a 
promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta constituição.

§ 1º ao distrito federal são atribu-
ídas as competências legislativas re-
servadas 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 go-
vernadores e deputados estaduais, 
para mandato de igual duração.

§ �º aos deputados distritais e à 
câmara legislativa aplica-se o dis-
posto no art. 27. 

§ 4º lei federal disporá sobre a 
utilização, pelo governo do distrito 
federal, das polícias civil e militar e 
do corpo de bombeiros militar.

§ 4º lei federal disporá sobre a 
utilização, pelo governo do distrito 
federal, da polícia civil, da polícia 
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penal, da polícia militar e do cor-
po de bombeiros militar.(redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 104, de 2019)

seÇÃo ii 
dos territórios

Art. 33.  a lei disporá sobre a 
organização administrativa e judici-
ária dos territórios.

§ 1º os territórios poderão ser di-
vididos 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 con-
gresso nacional, com parecer prévio 
do tribunal de contas da união.

§ �º 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 do Ministério 
público e defensores públicos fede-
rais; a lei disporá sobre as eleições 
para a câmara territorial e sua 
competência deliberativa.

capÍtulo Vi 
da interVenÇÃo

Art. 34.  a união não intervirá 
nos estados nem no distrito fede-
ral, exceto para:

i - manter a integridade nacional;
ii - repelir invasão estrangeira ou de 

uma unidade da federação em outra;
iii - pôr termo a grave comprome-

timento da ordem pública;
iV - garantir o livre exercício de 

qualquer dos poderes nas unidades 
da federação;

V - reorganizar as finanças da 
unidade da federação que:

a) suspender o pagamento da dí-
vida fundada por mais de dois anos 
consecutivos, salvo motivo de força 
maior;

b) deixar de entregar aos Municí-
pios receitas tributárias fixadas nes-
ta constituição, dentro dos prazos 
estabelecidos em lei;

Vi - prover a execução de lei fede-
ral, ordem ou decisão judicial;

Vii - assegurar a observância dos 
seguintes princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema re-
presentativo e regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;

d) prestação de contas da admi-
nistração pública, direta e indireta.

e) aplicação do mínimo exigido 
da receita resultante de impostos 
estaduais, compreendida a prove-
niente de transferências, na ma-
nutenção e desenvolvimento do 
ensino. (incluída pela emenda cons-
titucional nº 14, de 1996)

e) aplicação do mínimo exigido da 
receita resultante de impostos estadu-
ais, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e de-
senvolvimento do ensino e nas ações 
e serviços públicos de saúde. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
29, de 2000)

Art. 35.  o estado não intervi-
rá em seus Municípios, nem a união 
nos Municípios localizados em ter-
ritório federal, exceto quando:

i - deixar de ser paga, sem motivo 
de força maior, por dois anos conse-
cutivos, a dívida fundada;

ii - não forem prestadas contas 
devidas, na forma da lei;

iii - não tiver sido aplicado o mínimo 
exigido da receita municipal na manu-
tenção e desenvolvimento do ensino;

iii - não tiver sido aplicado o míni-
mo exigido da receita municipal na 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públicos 
de saúde; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 29, de 2000)

iV - o tribunal de justiça der pro-
vimento a representação para asse-
gurar a observância de princípios 
indicados na constituição estadual, 
ou para prover a execução de lei, de 
ordem ou de decisão judicial.

Art. 36.  a decretação da inter-
venção dependerá:

i - no caso do art. �4, iV, de soli-
citação do poder legislativo ou do 
poder executivo coacto ou impedi-
do, ou de requisição do supremo 
tribunal federal, se a coação for 
exercida contra o poder judiciário;

ii - no caso de desobediência a or-
dem ou decisão judiciária, de requi-
sição do supremo tribunal federal, 
do superior tribunal de justiça ou 
do tribunal superior eleitoral;

iii -- de provimento, pelo supremo 
tribunal federal, de representação 
do procurador-geral da república, 
na hipótese do art. �4, Vii;

iii - de provimento, pelo supremo 
tribunal federal, de representação 
do procurador-geral da repúbli-
ca, na hipótese do art. �4, Vii, e no 

caso de recusa à execução de lei 
federal. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)  

iV - de provimento, pelo superior 
tribunal de justiça, de representa-
ção do procurador-geral da repúbli-
ca, no caso de recusa à execução de 
lei federal. (revogado pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º o decreto de intervenção, que 
especificará a amplitude, o prazo e 
as condições de execução e que, se 
couber, nomeará o interventor, será 
submetido à apreciação do congresso 
nacional ou da assembléia legislativa 
do estado, no prazo de vinte e quatro 
horas.

§ 2º se não estiver funcionando o 
congresso nacional ou a assembléia 
legislativa, far-se-á convocação extra-
ordinária, no mesmo prazo de vinte e 
quatro horas.

§ �º nos casos do art. �4, Vi e Vii, ou 
do art. �5, iV, dispensada a aprecia-
ção pelo congresso nacional ou pela 
assembléia legislativa, o decreto li-
mitar-se-á a suspender a execução do 
ato impugnado, se essa medida bastar 
ao restabelecimento da normalidade.

§ 4º cessados os motivos da inter-
venção, as autoridades afastadas de 
seus cargos a estes voltarão, salvo im-
pedimento legal.

capÍtulo Vii 
da adMinistraÇÃo pÚblica

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

art. �7.  a administração pública 
direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos poderes da união, dos 
estados, do distrito federal e dos Mu-
nicípios obedecerá aos princípios de le-
galidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e, também, ao seguinte:

i - os cargos, empregos e funções 
públicas são acessíveis aos brasileiros 
que preencham os requisitos estabe-
lecidos em lei;

ii - a investidura em cargo ou em-
prego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração;

Art. 37.  a administração pú-
blica direta e indireta de qualquer 
dos poderes da união, dos estados, 
do distrito federal e dos Municípios 
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obedecerá aos princípios de legalida-
de, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (redação dada pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

i - os cargos, empregos e funções 
públicas são acessíveis aos brasilei-
ros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como 
aos estrangeiros, na forma da lei;  
(redação dada pela emenda cons-
titucional nº 19, de 1998)

ii - a investidura em cargo ou em-
prego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com 
a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração; (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
19, de 1998)

iii - o prazo de validade do con-
curso público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual 
período;

iV - durante o prazo improrrogá-
vel previsto no edital de convoca-
ção, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e 
títulos será convocado com prio-
ridade sobre novos concursados 
para assumir cargo ou emprego, na 
carreira;

V - os cargos em comissão e as 
funções de confiança serão exerci-
dos, preferencialmente, por servi-
dores ocupantes de cargo de carrei-
ra técnica ou profissional, nos casos 
e condições previstos em lei;

V - as funções de confiança, exer-
cidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem pre-
enchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-
se apenas às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 19, de 1998)

Vi - é garantido ao servidor públi-
co civil o direito à livre associação 
sindical;

Vii - o direito de greve será exer-
cido nos termos e nos limites defini-
dos em lei complementar;

Vii - o direito de greve será exer-
cido nos termos e nos limites defini-
dos em lei específica; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 19, de 
1998)

Viii - a lei reservará percentual dos 

cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão;

iX - a lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determina-
do para atender a necessidade tem-
porária de excepcional interesse pú-
blico; (Vide emenda constitucional 
nº 106, de 2020)

X - a revisão geral da remune-
ração dos servidores públicos, sem 
distinção de índices entre servido-
res públicos civis e militares, far-se-á 
sempre na mesma data;

X - a remuneração dos servidores 
públicos e o subsídio de que trata o 
§ 4º do art. �9 somente poderão ser 
fixados ou alterados por lei especí-
fica, observada a iniciativa privativa 
em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data 
e sem distinção de índices; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 19, de 1998) (regulamento)

Xi - a lei fixará o limite máximo e a 
relação de valores entre a maior e a 
menor remuneração dos servidores 
públicos, observados, como limites 
máximos e no âmbito dos respecti-
vos poderes, os valores percebidos 
como remuneração, em espécie, a 
qualquer título, por membros do 
congresso nacional, Ministros de 
estado e Ministros do supremo tri-
bunal federal e seus corresponden-
tes nos estados, no distrito federal e 
nos territórios, e, nos Municípios, os 
valores percebidos como remunera-
ção, em espécie, pelo prefeito; (Vide 
lei nº 8.448, de 1992)

Xi - a remuneração e o subsídio 
dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administra-
ção direta, autárquica e fundacio-
nal, dos membros de qualquer dos 
poderes da união, dos estados, do 
distrito federal e dos Municípios, 
dos detentores de mandato eleti-
vo e dos demais agentes políticos 
e os proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas 
as vantagens pessoais ou de qual-
quer outra natureza, não poderão 
exceder o subsídio mensal, em espé-
cie, dos Ministros do supremo tri-
bunal federal; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 19, de 
1998) (Vide emenda constitucional 
nº 20, de 1998)

Xi - a remuneração e o subsídio 
dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administra-
ção direta, autárquica e fundacional, 

dos membros de qualquer dos pode-
res da união, dos estados, do distrito 
federal e dos Municípios, dos deten-
tores de mandato eletivo e dos de-
mais agentes políticos e os proventos, 
pensões ou outra espécie remunera-
tória, percebidos cumulativamente 
ou não, incluídas as vantagens pes-
soais ou de qualquer outra nature-
za, não poderão exceder o subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros do 
supremo tribunal federal, aplican-
do-se como limite, nos Municípios, o 
subsídio do prefeito, e nos estados e 
no distrito federal, o subsídio mensal 
do governador no âmbito do poder 
executivo, o subsídio dos deputados 
estaduais e distritais no âmbito do 
poder legislativo e o subsídio dos 
desembargadores do tribunal de 
justiça, limitado a noventa inteiros 
e vinte e cinco centésimos por cento 
do subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do supremo tribunal fede-
ral, no âmbito do poder judiciário, 
aplicável este limite aos membros do 
Ministério público, aos procuradores 
e aos defensores públicos; (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
41, 19.12.200�)

Xii - os vencimentos dos cargos do 
poder legislativo e do poder judici-
ário não poderão ser superiores aos 
pagos pelo poder executivo;

Xiii - é vedada a vinculação ou 
equiparação de vencimentos, para o 
efeito de remuneração de pessoal do 
serviço público, ressalvado o disposto 
no inciso anterior e no art. �9, § 1º ;

Xiii - é vedada a vinculação ou 
equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias para o efeito de re-
muneração de pessoal do serviço 
público; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

XiV - os acréscimos pecuniários 
percebidos por servidor público não 
serão computados nem acumulados, 
para fins de concessão de acréscimos 
ulteriores, sob o mesmo título ou 
idêntico fundamento;

XiV - os acréscimos pecuniários 
percebidos por servidor público não 
serão computados nem acumulados 
para fins de concessão de acréscimos 
ulteriores; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

XV - os vencimentos dos servidores 
públicos são irredutíveis, e a remu-
neração observará o que dispõem os 
arts. �7, Xi e Xii, 150, ii, 15�, iii e § 2º, 
i; (redação dada pela emenda cons-
titucional nº 18, 1998)

XV - o subsídio e os vencimentos 
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dos ocupantes de cargos e empre-
gos públicos são irredutíveis, ressal-
vado o disposto nos incisos Xi e XiV 
deste artigo e nos arts. �9, § 4º, 150, 
ii, 15�, iii, e 15�, § 2º, i; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 19, de 1998)

XVi - é vedada a acumulação re-
munerada de cargos públicos, exce-
to, quando houver compatibilidade 
de horários:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor 

com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de 

médico;
XVi - é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibi-
lidade de horários, observado em 
qualquer caso o disposto no inciso 
Xi: (redação dada pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor; 
(redação dada pela emenda consti-
tucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com 
outro técnico ou científico; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos privativos de 
médico; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos pri-
vativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas; (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
�4, de 2001)

XVii a proibição de acumular es-
tende-se a empregos e funções e 
abrange autarquias, empresas pú-
blicas, sociedades de economia mis-
ta e fundações mantidas pelo poder 
público;

XVii - a proibição de acumular 
estende-se a empregos e funções 
e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias, 
e sociedades controladas, dire-
ta ou indiretamente, pelo poder 
público; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

XViii - a administração fazendária 
e seus servidores fiscais terão, den-
tro de suas áreas de competência 
e jurisdição, precedência sobre os 
demais setores administrativos, na 
forma da lei;

XiX - somente por lei específica 
poderão ser criadas empresa públi-
ca , sociedade de economia mista, 
autarquia ou fundação pública;

XiX - somente por lei específi-

ca poderá ser criada autarquia e 
autorizada a instituição de em-
presa pública, de sociedade de 
economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, nes-
te último caso, definir as áreas de 
sua atuação; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 19, de 
1998)

XX - depende de autorização le-
gislativa, em cada caso, a criação 
de subsidiárias das entidades men-
cionadas no inciso anterior, assim 
como a participação de qualquer 
delas em empresa privada;

XXi - ressalvados os casos especi-
ficados na legislação, as obras, ser-
viços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pa-
gamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação téc-
nica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das 
obrigações. (regulamento)

XXii - as administrações tribu-
tárias da união, dos estados, do 
distrito federal e dos Municípios, 
atividades essenciais ao funciona-
mento do estado, exercidas por 
servidores de carreiras específicas, 
terão recursos prioritários para a 
realização de suas atividades e atu-
arão de forma integrada, inclusive 
com o compartilhamento de ca-
dastros e de informações fiscais, na 
forma da lei ou convênio. (incluído 
pela emenda constitucional nº 42, 
de 19.12.200�)

§ 1º a publicidade dos atos, pro-
gramas, obras, serviços e campa-
nhas dos órgãos públicos deverá 
ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos 
ou imagens que caracterizem pro-
moção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos.

§ 2º a não observância do dis-
posto nos incisos ii e iii implicará 
a nulidade do ato e a punição da 
autoridade responsável, nos ter-
mos da lei.

§ �º as reclamações relativas à 
prestação de serviços públicos se-
rão disciplinadas em lei.

§ �º a lei disciplinará as formas de 
participação do usuário na adminis-
tração pública direta e indireta, re-

gulando especialmente: (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 19, de 1998)

i - as reclamações relativas à 
prestação dos serviços públicos 
em geral, asseguradas a manuten-
ção de serviços de atendimento ao 
usuário e a avaliação periódica, ex-
terna e interna, da qualidade dos 
serviços; (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

ii - o acesso dos usuários a regis-
tros administrativos e a informa-
ções sobre atos de governo, ob-
servado o disposto no art. 5. , X e 
XXXiii; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 19, de 1998) (Vide lei 
nº 12.527, de 2011)

iii - a disciplina da representa-
ção contra o exercício negligen-
te ou abusivo de cargo, empre-
go ou função na administração 
pública. (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

§ 4º os atos de improbidade ad-
ministrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da fun-
ção pública, a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, 
sem prejuízo da ação penal cabível.

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

§ 6º as pessoas jurídicas de direi-
to público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa.

§ 7º a lei disporá sobre os re-
quisitos e as restrições ao ocupan-
te de cargo ou emprego da ad-
ministração direta e indireta que 
possibilite o acesso a informações 
privilegiadas. (incluído pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

§ 8º a autonomia gerencial, or-
çamentária e financeira dos órgãos 
e entidades da administração dire-
ta e indireta poderá ser ampliada 
mediante contrato, a ser firmado 
entre seus administradores e o po-
der público, que tenha por objeto 
a fixação de metas de desempenho 
para o órgão ou entidade, caben-
do à lei dispor sobre: (incluído pela 
emenda constitucional nº 19, de 
1998)  (regulamento)(Vigência)



�6

Vade meCum 2021  |  CoNSTITuIção Federal

i - o prazo de duração do contra-
to;  (incluído pela emenda constitu-
cional nº 19, de 1998)

ii - os controles e critérios de ava-
liação de desempenho, direitos, 
obrigações e responsabilidade dos 
dirigentes; (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

iii - a remuneração do pessoal.  
(incluído pela emenda constitucio-
nal nº 19, de 1998)

§ 9º o disposto no inciso Xi apli-
ca-se às empresas públicas e às so-
ciedades de economia mista, e suas 
subsidiárias, que receberem recur-
sos da união, dos estados, do distri-
to federal ou dos Municípios para 
pagamento de despesas de pessoal 
ou de custeio em geral. (incluído 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

§ 10. É vedada a percepção simul-
tânea de proventos de aposenta-
doria decorrentes do art. 40 ou dos 
arts. 42 e 142 com a remuneração 
de cargo, emprego ou função pú-
blica, ressalvados os cargos acumu-
láveis na forma desta constituição, 
os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração. (incluído 
pela emenda constitucional nº 20, 
de 1998) (Vide emenda constitucio-
nal nº 20, de 1998)

§ 11. não serão computadas, para 
efeito dos limites remuneratórios de 
que trata o inciso Xi do caput deste 
artigo, as parcelas de caráter inde-
nizatório previstas em lei. (incluído 
pela emenda constitucional nº 47, 
de 2005)

§ 12. para os fins do disposto no 
inciso Xi do caput deste artigo, fica 
facultado aos estados e ao distrito 
federal fixar, em seu âmbito, me-
diante emenda às respectivas cons-
tituições e lei orgânica, como limite 
único, o subsídio mensal dos desem-
bargadores do respectivo tribunal 
de justiça, limitado a noventa intei-
ros e vinte e cinco centésimos por 
cento do subsídio mensal dos Minis-
tros do supremo tribunal federal, 
não se aplicando o disposto neste 
parágrafo aos subsídios dos depu-
tados estaduais e distritais e dos 
Vereadores. (incluído pela emenda 
constitucional nº 47, de 2005)

§ 1�. o servidor público titular de 
cargo efetivo poderá ser readapta-
do para exercício de cargo cujas atri-
buições e responsabilidades sejam 
compatíveis com a limitação que te-
nha sofrido em sua capacidade física 

ou mental, enquanto permanecer 
nesta condição, desde que possua a 
habilitação e o nível de escolarida-
de exigidos para o cargo de destino, 
mantida a remuneração do cargo 
de origem. (incluído pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

§ 14. a aposentadoria concedi-
da com a utilização de tempo de 
contribuição decorrente de cargo, 
emprego ou função pública, inclusi-
ve do regime geral de previdência 
social, acarretará o rompimento do 
vínculo que gerou o referido tem-
po de contribuição. (incluído pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

§ 15. É vedada a complementa-
ção de aposentadorias de servidores 
públicos e de pensões por morte a 
seus dependentes que não seja de-
corrente do disposto nos §§ 14 a 16 
do art. 40 ou que não seja prevista 
em lei que extinga regime próprio 
de previdência social. (incluído pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

art. �8.  ao servidor público em 
exercício de mandato eletivo apli-
cam- se as seguintes disposições:

Art. 38.  ao servidor público 
da administração direta, autárqui-
ca e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo, aplicam-se as se-
guintes disposições: (redação dada 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

i - tratando-se de mandato eletivo 
federal, estadual ou distrital, ficará 
afastado de seu cargo, emprego ou 
função;

ii - investido no mandato de pre-
feito, será afastado do cargo, em-
prego ou função, sendo-lhe faculta-
do optar pela sua remuneração;

iii - investido no mandato de Ve-
reador, havendo compatibilidade 
de horários, perceberá as vantagens 
de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo, e, não havendo com-
patibilidade, será aplicada a norma 
do inciso anterior;

iV - em qualquer caso que exija 
o afastamento para o exercício de 
mandato eletivo, seu tempo de 
serviço será contado para todos os 
efeitos legais, exceto para promo-
ção por merecimento;

V - para efeito de benefício previ-
denciário, no caso de afastamento, 
os valores serão determinados como 
se no exercício estivesse.

V - na hipótese de ser segurado 
de regime próprio de previdên-
cia social, permanecerá filiado a 
esse regime, no ente federativo de 
origem. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)

seÇÃo ii 
dos serVidores pÚblicos 

ciVis dos serVidores 
pÚblicos

(redação dada pela emenda 
constitucional nº 18, de 1998)

art. �9.  a união, os estados, o 
distrito federal e os Municípios 
instituirão, no âmbito de sua com-
petência, regime jurídico único e 
planos de carreira para os servido-
res da administração pública dire-
ta, das autarquias e das fundações 
públicas. (Vide adin nº 2.1�5-4)

Art. 39.  a união, os estados, 
o distrito federal e os Municípios 
instituirão conselho de política 
de administração e remuneração 
de pessoal, integrado por servi-
dores designados pelos respecti-
vos poderes. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 19, de 
1998) (Vide adin nº 2.1�5-4)

§ 1º a lei assegurará, aos servi-
dores da administração direta, iso-
nomia de vencimentos para cargos 
de atribuições iguais ou asseme-
lhados do mesm o poder ou entre 
servidores dos poderes executivo, 
legislativo e judiciário, ressalvadas 
as vantagens de caráter individual e 
as relativas à natureza ou ao local 
de trabalho. (Vide lei nº 8.448, de 
1992)

§ 1º a fixação dos padrões de 
vencimento e dos demais compo-
nentes do sistema remuneratório 
observará: (redação dada pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

i - a natureza, o grau de res-
ponsabilidade e a complexidade 
dos cargos componentes de cada 
carreira; (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

ii - os requisitos para a 
investidura; (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

iii - as peculiaridades dos 
cargos. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 19, de 1998)

§ 2º aplica-se a esses servidores o 
disposto no art. 7, iV, Vi, Vii, Viii, iX, 
Xii, Xiii, XV, XVi, XVii, XViii, XiX, XX, 
XXii, XXiii e XXX.
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§ 2º a união, os estados e o distrito 
federal manterão escolas de gover-
no para a formação e o aperfeiçoa-
mento dos servidores públicos, cons-
tituindo-se a participação nos cursos 
um dos requisitos para a promoção 
na carreira, facultada, para isso, a ce-
lebração de convênios ou contratos 
entre os entes federados. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
19, de 1998)

§ �º aplica-se aos servidores ocu-
pantes de cargo público o disposto 
no art. 7. iV, Vii, Viii, iX, Xii, Xiii, XV, 
XVi, XVii, XViii, XiX, XX, XXii e XXX, 
podendo a lei estabelecer requisitos 
diferenciados de admissão quando a 
natureza do cargo o exigir. (incluído 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

§ 4º o membro de poder, o deten-
tor de mandato eletivo, os Ministros 
de estado e os secretários estaduais 
e Municipais serão remunerados ex-
clusivamente por subsídio fixado em 
parcela única, vedado o acréscimo 
de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de represen-
tação ou outra espécie remunerató-
ria, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto no art. �7, X e Xi. (incluído 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

§ 5º lei da união, dos estados, do 
distrito federal e dos Municípios po-
derá estabelecer a relação entre a 
maior e a menor remuneração dos 
servidores públicos, obedecido, em 
qualquer caso, o disposto no art. �7, 
Xi. (incluído pela emenda constitu-
cional nº 19, de 1998)

§ 6º os poderes executivo, legis-
lativo e judiciário publicarão anu-
almente os valores do subsídio e da 
remuneração dos cargos e empre-
gos públicos. (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

§ 7º lei da união, dos estados, do 
distrito federal e dos Municípios dis-
ciplinará a aplicação de recursos or-
çamentários provenientes da econo-
mia com despesas correntes em cada 
órgão, autarquia e fundação, para 
aplicação no desenvolvimento de 
programas de qualidade e produtivi-
dade, treinamento e desenvolvimen-
to, modernização, reaparelhamento 
e racionalização do serviço público, 
inclusive sob a forma de adicional ou 
prêmio de produtividade. (incluído 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

§ 8º a remuneração dos servido-
res públicos organizados em carreira 

poderá ser fixada nos termos do § 
4.  (incluído pela emenda constitu-
cional nº 19, de 1998)

§ 9º É vedada a incorporação de 
vantagens de caráter temporário 
ou vinculadas ao exercício de fun-
ção de confiança ou de cargo em 
comissão à remuneração do cargo 
efetivo.(incluído pela emenda cons-
titucional nº 10�, de 2019)

art. 40.  o servidor será aposentado:
i - por invalidez permanente, sen-

do os proventos integrais quando 
decorrentes de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença gra-
ve, contagiosa ou incurável, especi-
ficadas em lei, e proporcionais nos 
demais casos;

ii - compulsoriamente, aos setenta 
anos de idade, com proventos pro-
porcionais ao tempo de serviço;

iii - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de ser-

viço, se homem, e aos trinta, se mu-
lher, com proventos integrais;

b) aos trinta anos de efetivo exer-
cício em funções de magistério, se 
professor, e vinte e cinco, se profes-
sora, com proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço, se ho-
mem, e aos vinte e cinco, se mulher, 
com proventos proporcionais a esse 
tempo;

d) aos sessenta e cinco anos de ida-
de, se homem, e aos sessenta, se mu-
lher, com proventos proporcionais 
ao tempo de serviço.

§ 1º - lei complementar poderá es-
tabelecer exceções ao disposto no in-
ciso iii, “a” e “c”, no caso de exercício 
de atividades consideradas penosas, 
insalubres ou perigosas.

§ 2º - a lei disporá sobre a apo-
sentadoria em cargos ou empregos 
temporários.

§ �º - o tempo de serviço públi-
co federal, estadual ou municipal 
será computado integralmente para 
os efeitos de aposentadoria e de 
disponibilidade.

§ 4º - os proventos da aposentado-
ria serão revistos, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servi-
dores em atividade, sendo também 
estendidos aos inativos quaisquer be-
nefícios ou vantagens posteriormen-
te concedidos aos servidores em ati-
vidade, inclusive quando decorrentes 
da transformação ou reclassificação 
do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria, na forma da lei.

§ 5º - o benefício da pensão por 
morte corresponderá à totalidade 

dos vencimentos ou proventos do 
servidor falecido, até o limite estabe-
lecido em lei, observado o disposto 
no parágrafo anterior.

art. 40.  aos servidores titulares 
de cargos efetivos da união, dos es-
tados, do distrito federal e dos Mu-
nicípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo, 
observados critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial e o 
disposto neste artigo. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 20, 
de 15/12/98)

art. 40.  aos servidores titulares 
de cargos efetivos da união, dos es-
tados, do distrito federal e dos Mu-
nicípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e 
solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente público, dos servido-
res ativos e inativos e dos pensionis-
tas, observados critérios que preser-
vem o equilíbrio financeiro e atuarial 
e o disposto neste artigo. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
41, 19.12.200�)

Art. 40.  o regime próprio de 
previdência social dos servidores titu-
lares de cargos efetivos terá caráter 
contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente fede-
rativo, de servidores ativos, de apo-
sentados e de pensionistas, observa-
dos critérios que preservem o equi-
líbrio financeiro e atuarial. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
10�, de 2019)

§ 1º os servidores abrangidos pelo 
regime de previdência de que trata 
este artigo serão aposentados, calcu-
lados os seus proventos a partir dos 
valores fixados na forma do§ �º:

§ 1º os servidores abrangidos pelo 
regime de previdência de que trata 
este artigo serão aposentados, calcu-
lados os seus proventos a partir dos 
valores fixados na forma dos §§ �º 
e 17: (redação dada pela emenda 
constitucional nº 41, 19.12.200�)

§ 1º o servidor abrangido por re-
gime próprio de previdência social 
será aposentado: (redação dada 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

i - por invalidez permanente, sendo 
os proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, exceto se decorren-
te de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, con-
tagiosa ou incurável, especificadas 
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em lei; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

i - por invalidez permanente, sen-
do os proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, exceto se 
decorrente de acidente em servi-
ço, moléstia profissional ou doen-
ça grave, contagiosa ou incurável, 
na forma da lei; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 41, 
19.12.200�)

i - por incapacidade permanente 
para o trabalho, no cargo em que 
estiver investido, quando insusce-
tível de readaptação, hipótese em 
que será obrigatória a realização de 
avaliações periódicas para verifica-
ção da continuidade das condições 
que ensejaram a concessão da apo-
sentadoria, na forma de lei do res-
pectivo ente federativo; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 10�, de 2019)

ii - compulsoriamente, aos se-
tenta anos de idade, com proven-
tos proporcionais ao tempo de 
contribuição; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 20, de 
1998)

ii - compulsoriamente, com pro-
ventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, aos 70 (setenta) anos 
de idade, ou aos 75 (setenta e cin-
co) anos de idade, na forma de lei 
complementar; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 88, de 
2015) (Vide lei complementar nº 
152, de 2015)

iii - voluntariamente, desde que 
cumprido tempo mínimo de dez 
anos de efetivo exercício no servi-
ço público e cinco anos no cargo 
efetivo em que se dará a aposen-
tadoria, observadas as seguintes 
condições: (redação dada pela 
emenda constitucional nº 20, de 
1998)

a) sessenta anos de idade e trin-
ta e cinco de contribuição, se ho-
mem, e cinqüenta e cinco anos 
de idade e trinta de contribuição, 
se mulher; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 20, de 
1998) (Vide emenda constitucional 
nº 20, de 1998)

b) sessenta e cinco anos de ida-
de, se homem, e sessenta anos de 
idade, se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de contri-
buição (redação dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

iii - no âmbito da união, aos 62 
(sessenta e dois) anos de idade, se mu-
lher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos 

de idade, se homem, e, no âmbito 
dos estados, do distrito federal e dos 
Municípios, na idade mínima estabele-
cida mediante emenda às respectivas 
constituições e leis orgânicas, obser-
vados o tempo de contribuição e os 
demais requisitos estabelecidos em 
lei complementar do respectivo ente 
federativo. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)

§ 2º os proventos de aposentado-
ria e as pensões, por ocasião de sua 
concessão, não poderão exceder 
a remuneração do respectivo ser-
vidor, no cargo efetivo em que se 
deu a aposentadoria ou que serviu 
de referência para a concessão da 
pensão. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 20, de 1998)

§ 2º os proventos de aposenta-
doria não poderão ser inferiores 
ao valor mínimo a que se refere o 
§ 2º do art. 201 ou superiores ao 
limite máximo estabelecido para 
o regime geral de previdência so-
cial, observado o disposto nos §§ 14 
a 16.(redação dada pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

§ �º os proventos de aposentado-
ria, por ocasião da sua concessão, 
serão calculados com base na remu-
neração do servidor no cargo efetivo 
em que se der a aposentadoria e, na 
forma da lei, corresponderão à to-
talidade da remuneração. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 20, de 15/12/98)

§ �º para o cálculo dos proventos 
de aposentadoria, por ocasião da 
sua concessão, serão consideradas 
as remunerações utilizadas como 
base para as contribuições do ser-
vidor aos regimes de previdência 
de que tratam este artigo e o art. 
201, na forma da lei. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 41, 
19.12.200�)

§ �º as regras para cálculo de pro-
ventos de aposentadoria serão dis-
ciplinadas em lei do respectivo ente 
federativo.(redação dada pela emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)

§ 4º É vedada a adoção de re-
quisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentado-
ria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados 
os casos de atividades exercidas 
exclusivamente sob condições espe-
ciais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física, definidos em lei 
complementar. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 20, de 
15/12/98)

§ 4º É vedada a adoção de requi-
sitos e critérios diferenciados para 
a concessão de aposentadoria aos 
abrangidos pelo regime de que trata 
este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, 
os casos de servidores: (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 47, de 2005)

i portadores de deficiência;  (in-
cluído pela emenda constitucional 
nº 47, de 2005)

ii que exerçam atividades de 
risco; (incluído pela emenda consti-
tucional nº 47, de 2005)

iii cujas atividades sejam exer-
cidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integri-
dade física. (incluído pela emenda 
constitucional nº 47, de 2005)

§ 4º É vedada a adoção de requi-
sitos ou critérios diferenciados para 
concessão de benefícios em regime 
próprio de previdência social, res-
salvado o disposto nos §§ 4º-a, 4º-b, 
4º-c e 5.  (redação dada pela emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)

§ 4º-a. poderão ser estabelecidos 
por lei complementar do respecti-
vo ente federativo idade e tempo 
de contribuição diferenciados para 
aposentadoria de servidores com de-
ficiência, previamente submetidos a 
avaliação biopsicossocial realizada 
por equipe multiprofissional e inte
rdisciplinar. (incluído pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

§ 4º-b. poderão ser estabelecidos 
por lei complementar do respectivo 
ente federativo idade e tempo de 
contribuição diferenciados para apo-
sentadoria de ocupantes do cargo 
de agente penitenciário, de agente 
socioeducativo ou de policial dos ór-
gãos de que tratam o inciso iV do ca-
put do art. 51, o inciso Xiii do caput 
do art. 52 e os incisos i a iV do caput 
do art. 144.  (incluído pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

§ 4º-c. poderão ser estabelecidos 
por lei complementar do respec-
tivo ente federativo idade e tem-
po de contribuição diferenciados 
para aposentadoria de servidores 
cujas atividades sejam exercidas 
com efetiva exposição a agentes 
químicos, físicos e biológicos pre-
judiciais à saúde, ou associação 
desses agentes, vedada a caracteri-
zação por categoria profissional ou 
ocupação. (incluído pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

§ 5º os requisitos de idade e de 
tempo de contribuição serão redu-
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zidos em cinco anos, em relação ao 
disposto no§ 1º, iii, “a”, para o pro-
fessor que comprove exclusivamen-
te tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e 
médio. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 5º os ocupantes do cargo de 
professor terão idade mínima redu-
zida em 5 (cinco) anos em relação às 
idades decorrentes da aplicação do 
disposto no inciso iii do § 1º, desde 
que comprovem tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério 
na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio fixado em lei 
complementar do respectivo ente 
federativo. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

§ 6.º as aposentadorias e pen-
sões dos servidores públicos fede-
rais serão custeadas com recursos 
provenientes da união e das contri-
buições dos servidores, na forma da 
lei. (incluído pela emenda constitu-
cional nº �, de 199�)

§ 6º ressalvadas as aposentado-
rias decorrentes dos cargos acumu-
láveis na forma desta constituição, 
é vedada a percepção de mais de 
uma aposentadoria à conta do re-
gime de previdência previsto neste 
artigo. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 6º ressalvadas as aposentado-
rias decorrentes dos cargos acumu-
láveis na forma desta constituição, 
é vedada a percepção de mais de 
uma aposentadoria à conta de re-
gime próprio de previdência social, 
aplicando-se outras vedações, re-
gras e condições para a acumula-
ção de benefícios previdenciários 
estabelecidas no regime geral de 
previdência social.(redação dada 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

§ 7º - lei disporá sobre a con-
cessão do benefício da pensão por 
morte, que será igual ao valor dos 
proventos do servidor falecido ou 
ao valor dos proventos a que teria 
direito o servidor em atividade na 
data de seu falecimento, observa-
do o disposto no§ �º (incluído pela 
emenda constitucional nº 20, de 
15/12/98)

§ 7º lei disporá sobre a concessão 
do benefício de pensão por mor-
te, que será igual: (redação dada 
pela emenda constitucional nº 41, 
19.12.200�)

i - ao valor da totalidade dos pro-
ventos do servidor falecido, até o 
limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de pre-
vidência social de que trata o art. 
201, acrescido de setenta por cento 
da parcela excedente a este limite, 
caso aposentado à data do óbito; 
ou (incluído pela emenda constitu-
cional nº 41, 19.12.200�) (Vide adin 
�1��)

ii - ao valor da totalidade da re-
muneração do servidor no cargo 
efetivo em que se deu o falecimen-
to, até o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata 
o art. 201, acrescido de setenta por 
cento da parcela excedente a este 
limite, caso em atividade na data do 
óbito. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 41, 19.12.200�) (Vide 
adin �1��)

§ 7º observado o disposto no § 
2º do art. 201, quando se tratar da 
única fonte de renda formal aufe-
rida pelo dependente, o benefício 
de pensão por morte será concedi-
do nos termos de lei do respectivo 
ente federativo, a qual tratará de 
forma diferenciada a hipótese de 
morte dos servidores de que trata 
o § 4º-b decorrente de agressão so-
frida no exercício ou em razão da 
função.(redação dada pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

§ 8º observado o disposto no art. 
�7, Xi, os proventos de aposenta-
doria e as pensões serão revistos 
na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em ati-
vidade, sendo também estendidos 
aos aposentados e aos pensionistas 
quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes da transforma-
ção ou reclassificação do cargo ou 
função em que se deu a aposenta-
doria ou que serviu de referência 
para a concessão da pensão, na 
forma da lei. (incluído pela emenda 
constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 8º É assegurado o reajusta-
mento dos benefícios para preser-
var-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, conforme critérios es-
tabelecidos em lei.(redação dada 
pela emenda constitucional nº 41, 
19.12.200�)

§ 9º o tempo de contribuição fe-
deral, estadual ou municipal será 
contado para efeito de aposenta-

doria e o tempo de serviço corres-
pondente para efeito de disponibil
idade. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 20, de 15/12/98)

§ 9º o tempo de contribuição 
federal, estadual, distrital ou mu-
nicipal será contado para fins de 
aposentadoria, observado o dis-
posto nos §§ 9º e 9º-a do art. 201, 
e o tempo de serviço correspon-
dente será contado para fins de 
disponibilidade.(redação dada pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

§ 10 - a lei não poderá estabe-
lecer qualquer forma de conta-
gem de tempo de contribuição 
fictício. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 20, de 15/12/98) (Vide 
emenda constitucional nº 20, de 
1998)

§ 11 - aplica-se o limite fixa-
do no art. �7, Xi, à soma total dos 
proventos de inatividade, inclusive 
quando decorrentes da acumulação 
de cargos ou empregos públicos, 
bem como de outras atividades su-
jeitas a contribuição para o regime 
geral de previdência social, e ao 
montante resultante da adição de 
proventos de inatividade com re-
muneração de cargo acumulável na 
forma desta constituição, cargo em 
comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração, e de car-
go eletivo. (incluído pela emenda 
constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 12 - além do disposto neste ar-
tigo, o regime de previdência dos 
servidores públicos titulares de car-
go efetivo observará, no que cou-
ber, os requisitos e critérios fixados 
para o regime geral de previdência 
social. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 20, de 15/12/98)

§ 12. além do disposto neste ar-
tigo, serão observados, em regime 
próprio de previdência social, no 
que couber, os requisitos e critérios 
fixados para o regime geral de pre-
vidência social.(redação dada pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

§ 1� - ao servidor ocupante, ex-
clusivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração bem como de outro 
cargo temporário ou de emprego 
público, aplica-se o regime geral 
de previdência social. (incluído pela 
emenda constitucional nº 20, de 
15/12/98)

§ 1�. aplica-se ao agente público 
ocupante, exclusivamente, de cargo 
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em comissão declarado em lei de li-
vre nomeação e exoneração, de ou-
tro cargo temporário, inclusive man-
dato eletivo, ou de emprego públi-
co, o regime geral de previdência 
social.(redação dada pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

§ 14 - a união, os estados, o dis-
trito federal e os Municípios, des-
de que instituam regime de previ-
dência complementar para os seus 
respectivos servidores titulares de 
cargo efetivo, poderão fixar, para o 
valor das aposentadorias e pensões 
a serem concedidas pelo regime de 
que trata este artigo, o limite máxi-
mo estabelecido para os benefícios 
do regime geral de previdência so-
cial de que trata o art. 201.  (inclu-
ído pela emenda constitucional nº 
20, de 15/12/98)

§ 14. a união, os estados, o dis-
trito federal e os Municípios insti-
tuirão, por lei de iniciativa do res-
pectivo poder executivo, regime 
de previdência complementar para 
servidores públicos ocupantes de 
cargo efetivo, observado o limite 
máximo dos benefícios do regime 
geral de previdência social para o 
valor das aposentadorias e das pen-
sões em regime próprio de previ-
dência social, ressalvado o disposto 
no § 16.(redação dada pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

§ 15 - observado o disposto no 
art. 202, lei complementar disporá 
sobre as normas gerais para a ins-
tituição de regime de previdência 
complementar pela união, esta-
dos, distrito federal e Municípios, 
para atender aos seus respecti-
vos servidores titulares de cargo 
efetivo. (incluído pela emenda 
constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 15. o regime de previdência 
complementar de que trata o § 14 
será instituído por lei de iniciativa 
do respectivo poder executivo, ob-
servado o disposto no art. 202 e seus 
parágrafos, no que couber, por in-
termédio de entidades fechadas de 
previdência complementar, de na-
tureza pública, que oferecerão aos 
respectivos participantes planos de 
benefícios somente na modalidade 
de contribuição definida. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 41, 19.12.200�)

§ 15. o regime de previdência 
complementar de que trata o § 14 
oferecerá plano de benefícios so-
mente na modalidade contribui-
ção definida, observará o disposto 

no art. 202 e será efetivado por 
intermédio de entidade fechada 
de previdência complementar ou 
de entidade aberta de previdência 
complementar.(redação dada pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

§ 16 - somente mediante sua 
prévia e expressa opção, o disposto 
nos§ § 14 e 15 poderá ser aplicado 
ao servidor que tiver ingressado 
no serviço público até a data da 
publicação do ato de instituição 
do correspondente regime de pre-
vidência complementar. (incluído 
pela emenda constitucional nº 20, 
de 15/12/98)

§ 17. todos os valores de remune-
ração considerados para o cálculo 
do benefício previsto no § �° serão 
devidamente atualizados, na forma 
da lei. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 41, 19.12.200�)

§ 18. incidirá contribuição sobre 
os proventos de aposentadorias e 
pensões concedidas pelo regime de 
que trata este artigo que superem 
o limite máximo estabelecido para 
os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o 
art. 201, com percentual igual ao 
estabelecido para os servidores ti-
tulares de cargos efetivos. (incluído 
pela emenda constitucional nº 41, 
19.12.200�)  (Vide adin �1��) (Vide 
adin �14�) (Vide adin �184)

§ 19. o servidor de que trata este 
artigo que tenha completado as 
exigências para aposentadoria vo-
luntária estabelecidas no § 1º, iii, a, 
e que opte por permanecer em ati-
vidade fará jus a um abono de per-
manência equivalente ao valor da 
sua contribuição previdenciária até 
completar as exigências para apo-
sentadoria compulsória contidas no 
§ 1º, ii. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 41, 19.12.200�)

§ 19. observados critérios a serem 
estabelecidos em lei do respectivo 
ente federativo, o servidor titular 
de cargo efetivo que tenha comple-
tado as exigências para a aposenta-
doria voluntária e que opte por per-
manecer em atividade poderá fazer 
jus a um abono de permanência 
equivalente, no máximo, ao valor 
da sua contribuição previdenciária, 
até completar a idade para aposen-
tadoria compulsória.(redação dada 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

§ 20. fica vedada a existência de 
mais de um regime próprio de pre-

vidência social para os servidores ti-
tulares de cargos efetivos, e de mais 
de uma unidade gestora do respec-
tivo regime em cada ente estatal, 
ressalvado o disposto no art. 142, § 
�º, X. (incluído pela emenda consti-
tucional nº 41, 19.12.200�)

§ 20. É vedada a existência de mais 
de um regime próprio de previdência 
social e de mais de um órgão ou en-
tidade gestora desse regime em cada 
ente federativo, abrangidos todos os 
poderes, órgãos e entidades autár-
quicas e fundacionais, que serão res-
ponsáveis pelo seu financiamento, 
observados os critérios, os parâme-
tros e a natureza jurídica definidos 
na lei complementar de que trata 
o § 22.(redação dada pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

§ 21. a contribuição prevista no 
§ 18 deste artigo incidirá apenas 
sobre as parcelas de proventos de 
aposentadoria e de pensão que su-
perem o dobro do limite máximo 
estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social 
de que trata o art. 201 desta cons-
tituição, quando o beneficiário, na 
forma da lei, for portador de doença 
incapacitante. (incluído pela emenda 
constitucional nº 47, de 2005)(revo-
gado pela emenda constitucional nº 
10�, de 2019) (Vigência)(Vide emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)

§ 21. (revogado). (redação dada 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

§ 22. Vedada a instituição de no-
vos regimes próprios de previdência 
social, lei complementar federal es-
tabelecerá, para os que já existam, 
normas gerais de organização, de 
funcionamento e de responsabili-
dade em sua gestão, dispondo, en-
tre outros aspectos, sobre:(incluído 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

i - requisitos para sua extin-
ção e consequente migração para 
o regime geral de previdência 
social;(incluído pela emenda cons-
titucional nº 10�, de 2019)

ii - modelo de arrecadação, 
de aplicação e de utilização dos 
recursos;(incluído pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

iii - fiscalização pela união e con-
trole externo e social;(incluído pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

iV - definição de equilíbrio finan-
ceiro e atuarial;(incluído pela emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)
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V - condições para instituição do 
fundo com finalidade previdenciá-
ria de que trata o art. 249  e para 
vinculação a ele dos recursos pro-
venientes de contribuições e dos 
bens, direitos e ativos de qualquer 
natureza;(incluído pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

Vi - mecanismos de equaciona-
mento do deficit atuarial;(incluído 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

Vii - estruturação do órgão ou 
entidade gestora do regime, ob-
servados os princípios relacionados 
com governança, controle interno e 
transparência;(incluído pela emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)

Viii - condições e hipóteses para 
responsabilização daqueles que de-
sempenhem atribuições relaciona-
das, direta ou indiretamente, com 
a gestão do regime;(incluído pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

iX - condições para adesão a 
consórcio público;(incluído pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

X - parâmetros para apuração da 
base de cálculo e definição de alí-
quota de contribuições ordinárias e 
extraordinárias.(incluído pela emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)

art. 41.  são estáveis, após dois 
anos de efetivo exercício, os servi-
dores nomeados em virtude de con-
curso público.

§ 1º - o servidor público estável só 
perderá o cargo em virtude de sen-
tença judicial transitada em julgado 
ou mediante processo administrati-
vo em que lhe seja assegurada am-
pla defesa.

§ 2º - invalidada por sentença ju-
dicial a demissão do servidor está-
vel, será ele reintegrado, e o even-
tual ocupante da vaga reconduzido 
ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, aproveitado em outro 
cargo ou posto em disponibilidade.

§ �º - extinto o cargo ou declara-
da sua desnecessidade, o servidor 
estável ficará em disponibilidade 
remunerada, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo.

Art. 41.  são estáveis após três 
anos de efetivo exercício os ser-
vidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de 
concurso público. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

§ 1º o servidor público estável 
só perderá o cargo: (redação dada 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

i - em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado; (incluído 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

ii - mediante processo adminis-
trativo em que lhe seja assegurada 
ampla defesa; (incluído pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

iii - mediante procedimento de 
avaliação periódica de desempe-
nho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa. (incluído 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

§ 2º invalidada por sentença judi-
cial a demissão do servidor estável, 
será ele reintegrado, e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, recon-
duzido ao cargo de origem, sem di-
reito a indenização, aproveitado em 
outro cargo ou posto em disponibi-
lidade com remuneração proporcio-
nal ao tempo de serviço. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 19, de 1998)

§ �º extinto o cargo ou declara-
da a sua desnecessidade, o servidor 
estável ficará em disponibilidade, 
com remuneração proporcional 
ao tempo de serviço, até seu ade-
quado aproveitamento em outro 
cargo. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

§ 4º como condição para a aquisi-
ção da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho 
por comissão instituída para essa 
finalidade. (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

seÇÃo iii 
dos serVidores pÚblicos 
Militares dos Militares 

dos estados, do distrito 
federal e dos territórios

(redação dada pela emenda 
constitucional nº 18, de 1998)

Art. 42.  são servidores milita-
res federais os integrantes das for-
ças armadas e servidores militares 
dos estados, territórios e distrito 
federal os integrantes de suas po-
lícias militares e de seus corpos de 
bombeiros militares.

§ 1º as patentes, com prerrogati-
vas, direitos e deveres a elas ineren-
tes, são asseguradas em plenitude 

aos oficiais da ativa, da reserva ou 
reformados das forças armadas, 
das polícias militares e dos corpos 
de bombeiros militares dos estados, 
dos territórios e do distrito federal, 
sendo-lhes privativos os títulos, pos-
tos e uniformes militares.

§ 2º as patentes dos oficiais das 
forças armadas são conferidas pelo 
presidente da república, e as dos 
oficiais das polícias militares e cor-
pos de bombeiros militares dos es-
tados, territórios e distrito federal, 
pelos respectivos governadores.

§ �º o militar em atividade que 
aceitar cargo público civil permanen-
te será transferido para a reserva.

§ 4º o militar da ativa que aceitar 
cargo, emprego ou função pública 
temporária, não eletiva, ainda que 
da administração indireta, ficará 
agregado ao respectivo quadro e 
somente poderá, enquanto perma-
necer nessa situação, ser promovido 
por antigüidade, contando-se-lhe o 
tempo de serviço apenas para aque-
la promoção e transferência para a 
reserva, sendo depois de dois anos 
de afastamento, contínuos ou não, 
transferido para a inatividade.

§ 5º ao militar são proibidas a sin-
dicalização e a greve.

§ 6º o militar, enquanto em efeti-
vo serviço, não pode estar filiado a 
partidos políticos.

§ 7º o oficial das forças armadas 
só perderá o posto e a patente se for 
julgado indigno do oficialato ou com 
ele incompatível, por decisão de tri-
bunal militar de caráter permanente, 
em tempo de paz, ou de tribunal es-
pecial, em tempo de guerra.

§ 8º o oficial condenado na justi-
ça comum ou militar a pena privati-
va de liberdade superior a dois anos, 
por sentença transitada em julgado, 
será submetido ao julgamento pre-
visto no parágrafo anterior.

§ 9º a lei disporá sobre os limites 
de idade, a estabilidade e outras 
condições de transferência do servi-
dor militar para a inatividade.

§ 10 aplica-se aos servidores a 
que se refere este artigo, e a seus 
pensionistas, o disposto no art. 40, 
§§ 4º e 5. 

§ 10 aplica-se aos servidores a que 
se refere este artigo, e a seus pensio-
nistas, o disposto no art. 40, §§ 4.º, 
5.º e 6.º (redação dada pela emen-
da constitucional nº �, de 199�)

§ 11 aplica-se aos servidores a que 
se refere este artigo o disposto no 
art. 7. , Viii, Xii, XVii, XViii e XiX.
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Art. 42.  os membros das polí-
cias Militares e corpos de bombeiros 
Militares, instituições organizadas 
com base na hierarquia e disciplina, 
são militares dos estados, do distrito 
federal e dos territórios. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 18, de 1998)

§ 1º aplicam-se aos militares dos 
estados, do distrito federal e dos 
territórios, além do que vier a ser 
fixado em lei, as disposições do art. 
14, § 8º; do art. 40, § �º; e do art. 142, 
§§ 2º e �º, cabendo a lei estadual es-
pecífica dispor sobre as matérias do 
art. 142, �º, inciso X, sendo as pa-
tentes dos oficiais conferidas pelos 
respectivos governadores. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 18, de 1998)

§ 1º aplicam-se aos militares dos 
estados, do distrito federal e dos 
territórios, além do que vier a ser 
fixado em lei, as disposições do art. 
14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, 
§§ 2º e �º, cabendo a lei estadual es-
pecífica dispor sobre as matérias do 
art. 142, § �º, inciso X, sendo as pa-
tentes dos oficiais conferidas pelos 
respectivos governadores. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 20, de 15/12/98)

§ 2º aos militares dos estados, do 
distrito federal e dos territórios e 
a seus pensionistas, aplica-se o dis-
posto no art. 40, §§ 4º e 5º; e aos 
militares do distrito federal e dos 
territórios, o disposto no art. 40, 
§ 6.  (redação dada pela emenda 
constitucional nº 18, de 1998)

§ 2º aos militares dos estados, do 
distrito federal e dos territórios e a 
seus pensionistas, aplica-se o dispos-
to no art. 40, §§ 7º e 8.  (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 20, de 15/12/98)

§ 2º aos pensionistas dos milita-
res dos estados, do distrito federal 
e dos territórios aplica-se o que for 
fixado em lei específica do respec-
tivo ente estatal. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 41, 
19.12.200�)

§ �º aplica-se aos militares dos 
estados, do distrito federal e dos 
territórios o disposto no art. �7, in-
ciso XVi, com prevalência da ativi-
dade militar. (incluído pela emenda 
constitucional nº 101, de 2019)

seÇÃo iV 
das regiÕes

Art. 43.  para efeitos adminis-
trativos, a união poderá articular 
sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando a 
seu desenvolvimento e à redução 
das desigualdades regionais.

§ 1º lei complementar disporá 
sobre:

i - as condições para integração 
de regiões em desenvolvimento;

ii - a composição dos organismos 
regionais que executarão, na forma 
da lei, os planos regionais, inte-
grantes dos planos nacionais de de-
senvolvimento econômico e social, 
aprovados juntamente com estes.

§ 2º os incentivos regionais com-
preenderão, além de outros, na for-
ma da lei:

i - igualdade de tarifas, fretes, 
seguros e outros itens de custos e 
preços de responsabilidade do po-
der público;

ii - juros favorecidos para finan-
ciamento de atividades prioritárias;

iii - isenções, reduções ou diferimen-
to temporário de tributos federais de-
vidos por pessoas físicas ou jurídicas;

iV - prioridade para o aproveita-
mento econômico e social dos rios 
e das massas de água represadas 
ou represáveis nas regiões de baixa 
renda, sujeitas a secas periódicas.

§ �º nas áreas a que se refere o § 
2º, iV, a união incentivará a recupe-
ração de terras áridas e cooperará 
com os pequenos e médios proprie-
tários rurais para o estabelecimen-
to, em suas glebas, de fontes de 
água e de pequena irrigação.

tÍtulo iV  
da organiZaÇÃo dos 

poderes

tÍtulo iV  
da organiZaÇÃo dos 

poderes

(redação dada pela emenda 
constitucional nº 80, de 2014)

capÍtulo i 
do poder legislatiVo

seÇÃo i 
do congresso nacional

Art. 44.  o poder legislativo é 
exercido pelo congresso nacional, 
que se compõe da câmara dos de-
putados e do senado federal.

parágrafo único. cada legislatura 
terá a duração de quatro anos.

Art. 45.  a câmara dos depu-
tados compõe-se de representantes 
do povo, eleitos, pelo sistema pro-
porcional, em cada estado, em cada 
território e no distrito federal.

§ 1º o número total de deputa-
dos, bem como a representação 
por estado e pelo distrito federal, 
será estabelecido por lei comple-
mentar, proporcionalmente à po-
pulação, procedendo-se aos ajus-
tes necessários, no ano anterior às 
eleições, para que nenhuma daque-
las unidades da federação tenha 
menos de oito ou mais de setenta 
deputados. (Vide lei complemen-
tar nº 78, de 199�)

§ 2º cada território elegerá qua-
tro 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 fe-
deral elegerão três senadores, com 
mandato de oito anos.

§ 2º a representação de cada esta-
do e do distrito federal será renova-
da de quatro em quatro anos, alter-
nadamente, por um e dois terços.

§ �º cada senador será eleito com 
dois suplentes.

Art. 47.  salvo disposição cons-
titucional em contrário, as delibera-
ções de cada casa e de suas comis-
sões serão tomadas por maioria dos 
votos, presente a maioria absoluta 
de seus membros.

seÇÃo ii 
das atribuiÇÕes do 

congresso nacional

Art. 48.  cabe ao congresso 
nacional, com a sanção do presi-
dente da república, não exigida 
esta para o especificado nos arts. 
49, 51 e 52, dispor sobre todas as 
matérias de competência da união, 
especialmente sobre:

i - sistema tributário, arrecadação 
e distribuição de rendas;

ii - plano plurianual, diretrizes 
orçamentárias, orçamento anual, 
operações de crédito, dívida pública 
e emissões de curso forçado;

iii - fixação e modificação do efe-
tivo das forças armadas;
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iV - planos e programas na-
cionais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento;

V - limites do território nacional, 
espaço aéreo e marítimo e bens do 
domínio da união;

Vi - incorporação, subdivisão ou 
desmembramento de áreas de ter-
ritórios ou estados, ouvidas as res-
pectivas assembléias legislativas;

Vii - transferência temporária da 
sede do governo federal;

Viii - concessão de anistia;
iX - organização administrativa, 

judiciária, do Ministério público e 
da defensoria pública da união e 
dos territórios e organização judici-
ária, do Ministério público e da de-
fensoria pública do distrito federal;

iX - organização administrativa, 
judiciária, do Ministério público e 
da defensoria pública da união e 
dos territórios e organização judici-
ária e do Ministério público do dis-
trito federal; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 69, de 
2012) (produção de efeito)

X - criação, transformação e ex-
tinção de cargos, empregos e fun-
ções públicas;

X - criação, transformação e ex-
tinção de cargos, empregos e fun-
ções públicas, observado o que es-
tabelece o art. 84, Vi, b ; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº �2, de 2001)

Xi - criação, estruturação e atri-
buições dos Ministérios e órgãos da 
administração pública;

Xi - criação e extinção de Minis-
térios e órgãos da administração 
pública; (redação dada pela emen-
da constitucional nº �2, de 2001)

Xii - telecomunicações e radiodifusão;
Xiii - matéria financeira, cambial 

e monetária, instituições financei-
ras e suas operações;

XiV - moeda, seus limites de emis-
são, e montante da dívida mobiliá-
ria federal.

XV - fixação do subsídio dos Mi-
nistros do supremo tribunal fede-
ral, por lei de iniciativa conjunta 
dos presidentes da república, da 
câmara dos deputados, do senado 
federal e do supremo tribunal fe-
deral, observado o que dispõem os 
arts. �9, § 4º, 150, ii, 15�, iii, e 15�, § 
2º, i. (incluído pela emenda consti-
tucional nº 19, de 1998)

XV - fixação do subsídio dos Mi-
nistros do supremo tribunal fede-
ral, observado o que dispõem os 
arts. �9, § 4º; 150, ii; 15�, iii; e 15�, 

§ 2º, i. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 41, 19.12.200�)

Art. 49.  É da competência ex-
clusiva do congresso nacional:

i - resolver definitivamente sobre 
tratados, acordos ou atos interna-
cionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional;

ii - autorizar o presidente da re-
pública a declarar guerra, a celebrar 
a paz, a permitir que forças estran-
geiras transitem pelo território na-
cional ou nele permaneçam tem-
porariamente, ressalvados os casos 
previstos em lei complementar;

iii - autorizar o presidente e o 
Vice-presidente da república a se 
ausentarem do país, quando a au-
sência exceder a quinze dias;

iV - aprovar o estado de defesa e 
a intervenção federal, autorizar o 
estado de sítio, ou suspender qual-
quer uma dessas medidas;

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

Vi - mudar temporariamente sua 
sede;

Vii - fixar idêntica remuneração 
para os deputados federais e os se-
nadores, em cada legislatura, para a 
subseqüente, observado o que dis-
põem os arts. 150, ii, 15�, iii, e 15�, 
§ 2º, i.

Vii - fixar idêntico subsídio para os 
deputados federais e os senadores, 
observado o que dispõem os arts. 
�7, Xi, �9, § 4º, 150, ii, 15�, iii, e 15�, 
§ 2º, i; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

Viii - fixar para cada exercício 
financeiro a remuneração do pre-
sidente e do Vice-presidente da re-
pública e dos Ministros de estado, 
observado o que dispõem os arts. 
150, ii, 15�, iii, e 15�, § 2º, i;

Viii - fixar os subsídios do presi-
dente e do Vice-presidente da re-
pública e dos Ministros de estado, 
observado o que dispõem os arts. 
�7, Xi, �9, § 4º, 150, ii, 15�, iii, e 15�, 
§ 2º, i; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

iX - julgar anualmente as contas 
prestadas pelo presidente da repú-
blica e apreciar os relatórios sobre a 
execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, direta-
mente, ou por qualquer de suas ca-
sas, os atos do poder executivo, inclu-
ídos os da administração indireta;

Xi - zelar pela preservação de 
sua competência legislativa em 
face da atribuição normativa dos 
outros poderes;

Xii - apreciar os atos de conces-
são 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 po-
der executivo referentes a ativida-
des nucleares;

XV - autorizar referendo e con-
vocar plebiscito;

XVi - autorizar, em terras indíge-
nas, a exploração e o aproveitamen-
to de recursos hídricos e a pesquisa 
e lavra de riquezas minerais;

XVii - aprovar, previamente, a 
alienação ou concessão de terras 
públicas com área superior a dois 
mil e quinhentos hectares.

Art. 50.  a câmara dos depu-
tados ou o senado federal, bem 
como qualquer de suas comissões, 
poderão convocar Ministro de es-
tado para prestar, pessoalmente, 
informações sobre assunto previa-
mente determinado, importando 
crime de responsabilidade a au-
sência sem justificação adequada.

Art. 50.  a câmara dos depu-
tados e o senado federal, ou qual-
quer de suas comissões, poderão 
convocar Ministro de estado ou 
quaisquer titulares de órgãos di-
retamente subordinados à presi-
dência da república para presta-
rem, pessoalmente, informações 
sobre assunto previamente de-
terminado, 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 po-
derão comparecer ao senado fe-
deral, à câmara dos deputados, 
ou a qualquer de suas comissões, 
por sua iniciativa e mediante en-
tendimentos com a Mesa respecti-
va, para expor assunto de relevân-
cia de seu Ministério.

§ 2º as Mesas da câmara dos 
deputados e do senado federal 
poderão encaminhar pedidos es-
critos de informações a Ministros 
de estado, importando em crime 
de responsabilidade a recusa, ou 
o não - atendimento, no prazo de 
trinta dias, bem como a prestação 
de informações falsas.
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§ 2º as Mesas da câmara dos de-
putados e do senado federal pode-
rão 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 presta-
ção de informações falsas. (redação 
dada pela emenda constitucional de 
revisão nº 2, de 1994)

seÇÃo iii 
da cÂMara dos deputados

Art. 51.  compete privativa-
mente 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 na-
cional dentro de sessenta dias após 
a abertura da sessão legislativa;

iii - elaborar seu regimento 
interno;

iV - dispor sobre sua organiza-
ção, funcionamento, polícia, cria-
ção, transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de seus 
serviços e fixação da respectiva re-
muneração, observados os parâme-
tros estabelecidos na lei de diretri-
zes orçamentárias;

iV - dispor sobre sua organiza-
ção, funcionamento, polícia, cria-
ção, transformação ou extinção 
dos cargos, empregos e funções de 
seus serviços, e a iniciativa de lei 
para fixação da respectiva remu-
neração, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 19, de 
1998)

V - eleger membros do conselho da 
república, nos termos do art. 89, Vii.

seÇÃo iV 
do senado federal

Art. 52.  compete privativa-
mente ao senado federal:

i - processar e julgar o presidente 
e o Vice-presidente da república nos 
crimes de responsabilidade e os Mi-
nistros de estado nos crimes da mes-
ma natureza conexos com aqueles;

i - processar e julgar o presiden-
te e o Vice-presidente da repúbli-
ca nos crimes de responsabilidade, 
bem como os Ministros de estado 
e os comandantes da Marinha, do 
exército e da aeronáutica nos cri-
mes da mesma natureza conexos 
com aqueles; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 2�, de 
02/09/99)

ii - processar e julgar os Minis-
tros do supremo tribunal federal, 
o procurador-geral da república e 
o advogado-geral da união nos cri-
mes de responsabilidade;

ii processar e julgar os Ministros 
do supremo tribunal federal, os 
membros do conselho nacional de 
justiça e do conselho nacional do 
Ministério público, o procurador-ge-
ral da república e o advogado-geral 
da união nos crimes de responsabil
idade; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)  

iii - aprovar previamente, por 
voto secreto, após argüição pública, 
a escolha de:

a) Magistrados, nos casos estabe-
lecidos nesta constituição;

b) Ministros do tribunal de con-
tas da união indicados pelo presi-
dente da república;

c) governador de território;
d) presidente e diretores do ban-

co central;
e) procurador-geral da república;
f) titulares de outros cargos que a 

lei determinar;
iV - aprovar previamente, por 

voto secreto, após argüição em ses-
são secreta, a escolha dos chefes 
de missão diplomática de caráter 
permanente;

V - autorizar operações externas 
de natureza financeira, de interes-
se da união, dos estados, do dis-
trito federal, dos territórios e dos 
Municípios;

Vi - fixar, por proposta do presi-
dente da república, limites globais 
para o montante da dívida consoli-
dada da união, dos estados, do dis-
trito 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 condi-
ções para a concessão de garantia 
da união em operações de crédito 
externo e interno;

iX - estabelecer limites globais e 
condições para o montante da dívi-
da mobiliária dos estados, do distri-
to federal e dos Municípios;

X - suspender a execução, no 
todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão defini-
tiva 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;

Xii - elaborar seu regimento 
interno;

Xiii - dispor sobre sua organiza-
ção, funcionamento, polícia, cria-
ção, transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de seus 
serviços e fixação da respectiva re-
muneração, observados os parâme-
tros estabelecidos na lei de diretri-
zes orçamentárias;

Xiii - dispor sobre sua organização, 
funcionamento, polícia, criação, trans-
formação ou extinção dos cargos, 
empregos e funções de seus serviços, 
e a iniciativa de lei para fixação da 
respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias; (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
19, de 1998)

XiV - eleger membros do conse-
lho da república, nos termos do art. 
89, Vii.

XV - avaliar periodicamente a 
funcionalidade do sistema tribu-
tário nacional, em sua estrutura e 
seus componentes, e o desempe-
nho das administrações tributárias 
da união, dos estados e do distrito 
federal e dos Municípios. (incluído 
pela emenda constitucional nº 42, 
de 19.12.200�)

parágrafo único. nos casos pre-
vistos nos incisos i e ii, funcionará 
como presidente o do supremo 
tribunal federal, limitando-se a 
condenação, que somente será pro-
ferida por dois terços dos votos do 
senado federal, à perda do cargo, 
com inabilitação, por oito anos, 
para o exercício de função pública, 
sem prejuízo das demais sanções ju-
diciais cabíveis.

seÇÃo V 
dos deputados e dos 

senadores

Art. 53.  os deputados e sena-
dores são invioláveis por suas opini-
ões, palavras e votos.
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§ 1º - desde a expedição do diplo-
ma, os membros do congresso na-
cional não poderão ser presos, salvo 
em flagrante de crime inafiançável, 
nem processados criminalmente, 
sem prévia licença de sua casa.

§ 2º - o indeferimento do pedi-
do de licença ou a ausência de de-
liberação suspende a prescrição en-
quanto durar o mandato.

§ �º - no caso de flagrante de cri-
me inafiançável, os autos serão reme-
tidos, dentro de vinte e quatro horas, 
à casa respectiva, para que, pelo voto 
secreto da maioria de seus membros, 
resolva sobre a prisão e autorize, ou 
não, a formação de culpa.

§ 4º - os deputados e senadores 
serão submetidos a julgamento pe-
rante o supremo tribunal federal.

§ 5º - 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.

§ 6º - a incorporação às forças 
armadas de deputados e senado-
res, embora militares e ainda que 
em tempo de guerra, dependerá de 
prévia licença da casa respectiva.

§ 7º - as imunidades de deputa-
dos ou senadores subsistirão duran-
te o estado de sítio, só podendo ser 
suspensas mediante o voto de dois 
terços dos membros da casa respec-
tiva, nos casos de atos, praticados 
fora do recinto do congresso, que 
sejam incompatíveis com a execu-
ção da medida.

Art. 53.  os deputados e senado-
res são invioláveis, civil e penalmente, 
por quaisquer de suas opiniões, pala-
vras e votos. (redação dada pela emen-
da constitucional nº �5, de 2001)

§ 1º os deputados e senadores, 
desde a expedição do diploma, 
serão submetidos a julgamen-
to perante o supremo tribunal 
federal. (redação dada pela emen-
da constitucional nº �5, de 2001)

§ 2º desde a expedição do diplo-
ma, os membros do congresso na-
cional não poderão ser presos, salvo 
em flagrante de crime inafiançável. 
nesse caso, os autos serão remeti-
dos 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 �5, de 2001)

§ �º recebida a denúncia contra 
o senador ou deputado, por crime 
ocorrido após a diplomação, o su-
premo tribunal federal dará ciência 
à casa respectiva, que, por iniciati-
va de partido político nela repre-
sentado e pelo voto da maioria de 
seus membros, poderá, até a deci-
são final, sustar o andamento da 
ação. (redação dada pela emenda 
constitucional nº �5, 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 �5, de 
2001)

§ 5º a sustação do processo sus-
pende a prescrição, enquanto du-
rar o mandato. (redação dada pela 
emenda constitucional nº �5, 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 �5, de 
2001)

§ 7º a incorporação às forças 
armadas de deputados e sena-
dores, embora militares e ainda 
que em tempo de guerra, depen-
derá de prévia licença da casa 
respectiva. (redação dada pela 
emenda constitucional nº �5, 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 respec-
tiva, nos casos de atos praticados 
fora do recinto do congresso nacio-
nal, que sejam incompatíveis com a 
execução da medida. (incluído pela 
emenda constitucional nº �5, de 
2001)

Art. 54.  os deputados e se-
nadores não poderão:

i - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com 

pessoa jurídica de direito público, 
autarquia, empresa pública, socie-
dade de economia mista ou empre-
sa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a 
cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, fun-
ção ou emprego remunerado, inclu-

sive os de que sejam demissíveis “ad 
nutum”, nas entidades constantes 
da alínea anterior;

ii - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores 

ou diretores de empresa que goze 
de favor decorrente de contrato com 
pessoa jurídica de direito público, ou 
nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que 
sejam demissíveis “ad nutum”, nas 
entidades referidas no inciso i, “a”;

c) patrocinar causa em que seja 
interessada qualquer das entidades 
a que se refere o inciso i, “a”;

d) ser titulares de mais de um car-
go ou mandato público eletivo.

Art. 55.  perderá o mandato o 
deputado ou senador:

i - que infringir qualquer das 
proibições estabelecidas no artigo 
anterior;

ii - cujo procedimento for decla-
rado incompatível com o decoro 
parlamentar;

iii - que deixar de comparecer, em 
cada sessão legislativa, à terça parte 
das sessões ordinárias da casa a que 
pertencer, salvo licença ou missão 
por esta autorizada;

iV - que perder ou tiver suspensos 
os direitos políticos;

V - quando o decretar a justiça 
eleitoral, nos casos previstos nesta 
constituição;

Vi - que sofrer condenação cri-
minal em sentença transitada em 
julgado.

§ 1º - É incompatível com o de-
coro parlamentar, além dos casos 
definidos no regimento interno, o 
abuso das prerrogativas assegura-
das a membro do congresso nacio-
nal 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 voto secreto e 
maioria absoluta, mediante provoca-
ção da respectiva Mesa ou de partido 
político representado no congresso 
nacional, assegurada ampla defesa.

§ 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 absolu-
ta, mediante provocação da respec-
tiva Mesa ou de partido político re-
presentado no congresso nacional, 
assegurada ampla defesa. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 76, de 201�)
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§ �º 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 po-
lítico representado no congresso na-
cional, 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 �.  (incluído 
pela emenda constitucional de revi-
são nº 6, de 1994)

Art. 56.  não perderá o manda-
to o deputado ou senador:

i - investido no cargo de Ministro 
de estado, governador de território, 
secretário de estado, do distrito fe-
deral, de território, de prefeitura de 
capital ou chefe de missão diplomá-
tica temporária;

ii - licenciado pela respectiva casa 
por motivo de doença, ou para tra-
tar, sem remuneração, de interesse 
particular, desde que, neste caso, o 
afastamento não ultrapasse cento e 
vinte dias por sessão legislativa.

§ 1º o suplente será convocado 
nos casos de vaga, de investidura em 
funções previstas neste artigo ou de 
licença superior a cento e vinte dias.

§ 2º ocorrendo vaga e não ha-
vendo suplente, far-se-á eleição 
para preenchê-la se faltarem mais 
de quinze meses para o término do 
mandato.

§ �º na hipótese do inciso i, o de-
putado ou senador poderá optar 
pela remuneração do mandato.

seÇÃo Vi 
das reuniÕes

art. 57.  o congresso nacional 
reunir-se-á, anualmente, na capi-
tal federal, de 15 de fevereiro a �0 
de junho e de 1º de agosto a 15 de 
dezembro.

Art. 57.  o congresso nacio-
nal 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 subseqüente, quan-
do recaírem em sábados, domingos 
ou feriados.

§ 2º a sessão legislativa não será in-
terrompida sem a aprovação do proje-
to de lei de diretrizes orçamentárias.

§ �º além de outros casos previs-
tos 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 
presidente e do Vice-presidente da 
república;

iV - conhecer do veto e sobre ele 
deliberar.

§ 4º - cada uma das casas reunir-se-
á em sessões preparatórias, a partir de 
1º de fevereiro, no primeiro ano da le-
gislatura, para a posse de seus mem-
bros e eleição das respectivas Mesas, 
para mandato de dois anos, vedada a 
recondução para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subseqüente.

§ 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 imediata-
mente subseqüente. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 50, de 
2006)

§ 5º a Mesa do congresso nacional 
será presidida pelo presidente do se-
nado federal, e os demais cargos se-
rão 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:

§ 6º a convocação extraordiná-
ria do congresso nacional far-se-
á: (redação dada pela emenda cons-
titucional nº 50, de 2006)

i - pelo presidente do senado 
federal, em caso de decretação de 
estado de defesa ou de intervenção 
federal, de pedido de autorização 
para a decretação de estado de sítio 
e para o compromisso e a posse do 
presidente e do Vice-presidente da 
república;

ii - pelo presidente da república, 
pelos presidentes da câmara dos 
deputados e do senado federal, 
ou a requerimento da maioria dos 
membros de ambas as casas, em 
caso de urgência ou interesse públi-
co relevante.

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 urgên-
cia ou interesse público relevante, em 
todas as hipóteses deste inciso com 
a aprovação da maioria absoluta de 
cada uma das casas do congresso 
nacional. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 50, de 2006)

§ 7º - na sessão legislativa ex-
traordinária, o congresso nacional 
somente deliberará sobre a matéria 
para a qual foi convocado.

§ 7º na sessão legislativa extra-
ordinária, o congresso nacional 
somente deliberará sobre a matéria 
para a qual foi convocado, vedado o 
pagamento de parcela indenizató-
ria em valor superior ao do subsídio 
mensal. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

§ 7º na sessão legislativa extra-
ordinária, o congresso nacional 
somente deliberará sobre a matéria 
para a qual foi convocado, ressal-
vada a hipótese do § 8º, vedado o 
pagamento de parcela indenizató-
ria em valor superior ao subsídio 
mensal. (redação dada pela emen-
da constitucional nº �2, de 2001)

§ 7º na sessão legislativa extraordi-
nária, 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 emen-
da constitucional nº 50, de 2006)

§ 8º havendo medidas provisó-
rias em vigor na data de convoca-
ção extraordinária do congresso 
nacional, serão elas automati-
camente incluídas na pauta da 
convocação. (incluído pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

seÇÃo Vii 
das coMissÕes

Art. 58.  o congresso nacional 
e suas casas terão comissões perma-
nentes e temporárias, constituídas 
na forma e com as atribuições pre-
vistas 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 represen-
tação proporcional dos partidos ou 
dos blocos parlamentares que parti-
cipam da respectiva casa.
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§ 2º Às comissões, em razão da 
matéria de sua competência, cabe:

i - discutir e votar projeto de lei 
que dispensar, na forma do regi-
mento, a competência do plenário, 
salvo se houver recurso de um déci-
mo dos membros da casa;

ii - realizar audiências públicas 
com entidades da sociedade civil;

iii - convocar Ministros de estado 
para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

iV - receber petições, reclamações, 
representações ou queixas de qual-
quer pessoa contra atos ou omis-
sões das autoridades ou entidades 
públicas;

V - solicitar depoimento de qual-
quer autoridade ou cidadão;

Vi - apreciar programas de obras, 
planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre 
eles emitir parecer.

§ �º as comissões parlamentares 
de inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios das autorida-
des judiciais, além de outros previs-
tos nos regimentos das respectivas 
casas, serão criadas pela câmara dos 
deputados e pelo senado federal, 
em conjunto ou separadamente, me-
diante 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 responsabilida-
de 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, quan-
to possível, a proporcionalidade da 
representação partidária.

seÇÃo Viii 
do processo legislatiVo

subseÇÃo i 
disposiÇÃo geral

Art. 59.  o processo legislati-
vo compreende a elaboração de:

i - emendas à constituição;
ii - leis complementares;
iii - leis ordinárias;
iV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
Vi - decretos legislativos;
Vii - resoluções.

parágrafo único. lei complementar 
disporá sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis.

subseÇÃo ii 
da eMenda À constituiÇÃo

Art. 60.  a constituição poderá 
ser emendada mediante proposta:

i - de um terço, no mínimo, dos 
membros da câmara dos deputados 
ou do senado federal;

ii - do presidente da república;
iii - de mais da metade das assem-

bléias legislativas das unidades da 
federação, manifestando-se, cada 
uma delas, pela maioria relativa de 
seus membros.

§ 1º a constituição não poderá 
ser emendada na vigência de inter-
venção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio.

§ 2º a proposta será discutida e 
votada em cada casa do congresso 
nacional, em dois turnos, conside-
rando-se aprovada se obtiver, em 
ambos, três quintos dos votos dos 
respectivos membros.

§ �º a emenda à constituição será 
promulgada pelas Mesas da câmara 
dos deputados e do senado federal, 
com o respectivo número de ordem.

§ 4º não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir:

i - a forma federativa de estado;
ii - o voto direto, secreto, univer-

sal e periódico;
iii - a separação dos poderes;
iV - os direitos e garantias individuais.
§ 5º a matéria constante de pro-

posta de emenda rejeitada ou ha-
vida por prejudicada não pode ser 
objeto de nova proposta na mesma 
sessão legislativa.

subseÇÃo iii 
das leis

Art. 61.  a iniciativa das leis com-
plementares e ordinárias cabe a qual-
quer membro ou comissão da câmara 
dos deputados, do senado federal ou 
do congresso nacional, ao presidente 
da república, ao supremo tribunal 
federal, aos tribunais superiores, ao 
procurador-geral da república e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previs-
tos nesta constituição.

§ 1º são de iniciativa privativa do 
presidente da república as leis que:

i - fixem ou modifiquem os efeti-
vos das forças armadas;

ii - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou 

empregos públicos na administra-
ção direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;

b) organização administrativa e 
judiciária, matéria tributária e orça-
mentária, serviços públicos e pesso-
al da administração dos territórios;

c) servidores públicos da união 
e territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade 
e aposentadoria de civis, reforma 
e transferência de militares para a 
inatividade;

c) servidores públicos da união 
e territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilida-
de e aposentadoria; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 18, 
de 1998)

d) organização do Ministério 
público e da defensoria pública da 
união, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério 
público e da defensoria pública dos 
estados, do distrito federal e dos 
territórios;

e) criação, estruturação e atribui-
ções dos Ministérios e órgãos da ad-
ministração pública;

e) criação e extinção de Ministé-
rios e órgãos da administração pú-
blica, observado o disposto no art. 
84, Vi; (redação dada pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

f) militares das forças armadas, 
seu regime jurídico, provimento de 
cargos, promoções, estabilidade, re-
muneração, reforma e transferência 
para a reserva. (incluída pela emen-
da constitucional nº 18, de 1998)

§ 2º a iniciativa popular pode 
ser exercida pela apresentação à 
câmara dos deputados de projeto 
de lei subscrito por, no mínimo, um 
por cento do eleitorado nacional, 
distribuído pelo menos por cinco 
estados, com não menos de três 
décimos por cento dos eleitores de 
cada um deles.

Art. 62.  em caso de relevância 
e urgência, o presidente da repúbli-
ca poderá adotar medidas provisó-
rias, com força de lei, devendo sub-
metê-las de imediato ao congresso 
nacional, que, estando em recesso, 
será convocado extraordinariamen-
te para se reunir no prazo de cinco 
dias.

parágrafo único. as medidas pro-
visórias perderão eficácia, desde a 
edição, se não forem convertidas 
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em lei no prazo de trinta dias, a 
partir de sua publicação, devendo 
o congresso nacional disciplinar as 
relações jurídicas delas decorrentes.

Art. 62.  em caso de relevância 
e urgência, o presidente da repúbli-
ca poderá adotar medidas provisó-
rias, com força de lei, devendo sub-
metê-las de imediato ao congresso 
nacional.(redação dada pela emen-
da constitucional nº �2, de 2001)

§ 1º É vedada a edição de medidas 
provisórias sobre matéria: (incluído 
pela emenda constitucional nº �2, 
de 2001)

i - relativa a: (incluído pela emen-
da constitucional nº �2, de 2001)

a) nacionalidade, cidadania, di-
reitos políticos, partidos políticos 
e direito eleitoral; (incluído pela 
emenda constitucional nº �2, de 
2001)

b) direito penal, processual pe-
nal e processual civil; (incluído pela 
emenda constitucional nº �2, de 
2001)

c) organização do poder ju-
diciário e do Ministério público, 
a carreira e a garantia de seus 
membros; (incluído pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

d) planos plurianuais, diretrizes 
orçamentárias, orçamento e cré-
ditos adicionais e suplementares, 
ressalvado o previsto no art. 167, § 
�º; (incluído pela emenda constitu-
cional nº �2, de 2001)

ii - que vise a detenção ou se-
qüestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo 
financeiro; (incluído pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

iii - reservada a lei complementar; 
(incluído pela emenda constitucio-
nal nº �2, de 2001)

iV - já disciplinada em projeto de 
lei aprovado pelo congresso nacio-
nal e pendente de sanção ou veto do 
presidente da república. (incluído 
pela emenda constitucional nº �2, 
de 2001)

§ 2º Medida provisória que implique 
instituição ou majoração de impostos, 
exceto os previstos nos arts. 15�, i, ii, 
iV, V, e 154, ii, só produzirá efeitos no 
exercício financeiro seguinte se houver 
sido convertida em lei até o último dia 
daquele em que foi editada. (incluído 
pela emenda constitucional nº �2, de 
2001)

§ �º as medidas provisórias, res-
salvado o disposto nos §§ 11 e 12 
perderão eficácia, desde a edição, 

se não forem convertidas em lei no 
prazo de sessenta dias, prorrogável, 
nos termos do § 7º, uma vez por 
igual período, devendo o congresso 
nacional disciplinar, por decreto le-
gislativo, as relações jurídicas delas 
decorrentes. (incluído pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

§ 4º o prazo a que se refere o § �º 
contar-se-á da publicação da medida 
provisória, suspendendo-se durante 
os períodos de recesso do congres-
so nacional. (incluído pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

§ 5º a deliberação de cada uma 
das casas do congresso nacional 
sobre o mérito das medidas provi-
sórias dependerá de juízo prévio 
sobre o atendimento de seus pres-
supostos constitucionais. (incluído 
pela emenda constitucional nº �2, 
de 2001)

§ 6º se a medida provisória não 
for apreciada em até quarenta e 
cinco dias contados de sua publica-
ção, entrará em regime de urgên-
cia, subseqüentemente, em cada 
uma das casas do congresso nacio-
nal, ficando sobrestadas, até que se 
ultime a votação, todas as demais 
deliberações legislativas da casa em 
que estiver tramitando. (incluído 
pela emenda constitucional nº �2, 
de 2001)

§ 7º prorrogar-se-á uma única 
vez por igual período a vigência de 
medida provisória que, no prazo de 
sessenta dias, contado de sua publi-
cação, não tiver a sua votação en-
cerrada nas duas casas do congres-
so nacional. (incluído pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

§ 8º as medidas provisórias terão 
sua votação iniciada na câmara dos 
deputados. (incluído pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

§ 9º caberá à comissão mista de 
deputados e senadores examinar 
as medidas provisórias e sobre elas 
emitir parecer, antes de serem apre-
ciadas, em sessão separada, pelo 
plenário de cada uma das casas do 
congresso nacional. (incluído pela 
emenda constitucional nº �2, de 
2001)

§ 10. É vedada a reedição, na mes-
ma sessão legislativa, de medida provi-
sória que tenha sido rejeitada ou que 
tenha perdido sua eficácia por decur-
so de prazo. (incluído pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

§ 11. não editado o decreto legis-
lativo a que se refere o § �º até ses-
senta dias após a rejeição ou perda 

de eficácia de medida provisória, as 
relações jurídicas constituídas e de-
correntes de atos praticados duran-
te sua vigência conservar-se-ão por 
ela regidas. (incluído pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

§ 12. aprovado projeto de lei de 
conversão alterando o texto origi-
nal da medida provisória, esta man-
ter-se-á integralmente em vigor 
até que seja sancionado ou vetado 
o projeto. (incluído pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

Art. 63.  não será admitido 
aumento da despesa prevista:

i - nos projetos de iniciativa ex-
clusiva do presidente da república, 
ressalvado o disposto no art. 166, 
§ �º e § 4º;

ii - nos projetos sobre organiza-
ção dos serviços administrativos da 
câmara dos deputados, do senado 
federal, dos tribunais federais e do 
Ministério público.

Art. 64.  a discussão e votação 
dos projetos de lei de iniciativa do presi-
dente da república, do supremo tribu-
nal federal e dos tribunais superiores 
terão início na câmara dos deputados.

§ 1º - o presidente da república 
poderá solicitar urgência para apre-
ciação de projetos de sua iniciativa.

§ 2º se, no caso do parágrafo 
anterior, a câmara dos deputados 
e o senado federal não se manifes-
tarem, cada qual, sucessivamente, 
em até quarenta e cinco dias, sobre 
a proposição, será esta incluída na 
ordem do dia, sobrestando-se a de-
liberação quanto aos demais assun-
tos, para que se ultime a votação.

§ 2º se, no caso do § 1º, a câmara 
dos deputados e o senado federal 
não se manifestarem sobre a propo-
sição, cada qual sucessivamente, em 
até quarenta e cinco dias, sobres-
tar-se-ão todas as demais delibera-
ções legislativas da respectiva casa, 
com exceção das que tenham pra-
zo constitucional determinado, até 
que se ultime a votação. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº �2, de 2001)

§ �º a apreciação das emendas 
do senado federal pela câmara dos 
deputados far-se-á no prazo de dez 
dias, observado quanto ao mais o 
disposto no parágrafo anterior.

§ 4º os prazos do § 2º não correm 
nos períodos de recesso do con-
gresso nacional, nem se aplicam aos 
projetos de código.
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Art. 65.  o projeto de lei 
aprovado por uma casa será revis-
to pela outra, em um só turno de 
discussão e votação, e enviado à 
sanção ou promulgação, se a casa 
revisora o aprovar, ou arquivado, se 
o rejeitar.

parágrafo único. sendo o projeto 
emendado, voltará à casa iniciadora.

Art. 66.  a casa na qual tenha 
sido concluída a votação enviará o pro-
jeto de lei ao presidente da república, 
que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º se o presidente da repúbli-
ca considerar o projeto, no todo ou 
em parte, inconstitucional ou con-
trário ao interesse público, vetá-lo-
á total ou parcialmente, no prazo 
de quinze dias úteis, contados da 
data do recebimento, e comunica-
rá, dentro de quarenta e oito horas, 
ao presidente do senado federal os 
motivos do veto.

§ 2º o veto parcial somente abran-
gerá texto integral de artigo, de pa-
rágrafo, de inciso ou de alínea.

§ �º decorrido o prazo de quinze 
dias, o silêncio do presidente da re-
pública importará sanção.

§ 4º o veto será apreciado em 
sessão conjunta, dentro de trinta 
dias a contar de seu recebimento, 
só podendo ser rejeitado pelo voto 
da maioria absoluta dos deputados 
e senadores, em escrutínio secreto.

§ 4º o veto será apreciado em ses-
são conjunta, dentro de trinta dias 
a contar de seu recebimento, só po-
dendo ser rejeitado pelo voto da 
maioria absoluta dos deputados e 
senadores. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 76, de 201�)

§ 5º se o veto não for manti-
do, será o projeto enviado, para 
promulgação, ao presidente da 
república.

§ 6º esgotado sem deliberação o 
prazo estabelecido no § 4º, o veto 
será colocado na ordem do dia da 
sessão imediata, sobrestadas as de-
mais proposições, até sua votação 
final, ressalvadas as matérias de que 
trata o art. 62, parágrafo único.

§ 6º esgotado sem deliberação o 
prazo estabelecido no § 4º, o veto 
será colocado na ordem do dia da 
sessão imediata, sobrestadas as de-
mais proposições, até sua votação 
final. (redação dada pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

§ 7º se a lei não for promulgada 
dentro de quarenta e oito horas 
pelo presidente da república, nos 

casos dos § �º e § 5º, o presidente do 
senado a promulgará, e, se este não 
o fizer em igual prazo, caberá ao 
Vice-presidente do senado fazê-lo.

Art. 67.  a matéria constante 
de projeto de lei rejeitado somente 
poderá constituir objeto de novo 
projeto, na mesma sessão legislati-
va, mediante proposta da maioria 
absoluta dos membros de qualquer 
das casas do congresso nacional.

Art. 68.  as leis delegadas se-
rão elaboradas pelo presidente da 
república, que deverá solicitar a 
delegação ao congresso nacional.

§ 1º não serão objeto de delega-
ção os atos de competência exclu-
siva do congresso nacional, os de 
competência privativa da câmara 
dos deputados ou do senado fede-
ral, a matéria reservada à lei com-
plementar, nem a legislação sobre:

i - organização do poder judiciá-
rio e do Ministério público, a carrei-
ra e a garantia de seus membros;

ii - nacionalidade, cidadania, direi-
tos individuais, políticos e eleitorais;

iii - planos plurianuais, diretrizes 
orçamentárias e orçamentos.

§ 2º a delegação ao presidente da 
república terá a forma de resolução 
do congresso nacional, que especi-
ficará seu conteúdo e os termos de 
seu exercício.

§ �º se a resolução determinar a 
apreciação do projeto pelo congres-
so nacional, este a fará em votação 
única, vedada qualquer emenda.

Art. 69.  as leis complemen-
tares serão aprovadas por maioria 
absoluta.

seÇÃo iX 
da fiscaliZaÇÃo contábil, 

financeira e orÇaMentária

Art. 70.  a fiscalização contá-
bil, financeira, orçamentária, opera-
cional e patrimonial da união e das 
entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legi-
timidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de recei-
tas, será exercida pelo congresso 
nacional, mediante controle exter-
no, e pelo sistema de controle inter-
no de cada poder.

parágrafo único. prestará contas 
qualquer pessoa física ou entidade 
pública que utilize, arrecade, guar-

de, gerencie ou administre dinhei-
ros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a união responda, ou que, em 
nome desta, assuma obrigações de 
natureza pecuniária.

parágrafo único. prestará contas 
qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arre-
cade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou 
pelos quais a união responda, ou que, 
em nome desta, assuma obrigações 
de natureza pecuniária. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
19, de 1998)

Art. 71. o controle externo, 
a cargo do congresso nacional, 
será exercido com o auxílio do tri-
bunal de contas da união, ao qual 
compete:

i - apreciar as contas prestadas 
anualmente pelo presidente da re-
pública, mediante parecer prévio 
que deverá ser elaborado em sessen-
ta dias a contar de seu recebimento;

ii - julgar as contas dos adminis-
tradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos 
da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo poder 
público federal, e as contas daque-
les que derem causa a perda, extra-
vio ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo ao erário público;

iii - apreciar, para fins de registro, 
a legalidade dos atos de admissão 
de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, 
incluídas as fundações instituídas 
e mantidas pelo poder público, ex-
cetuadas as nomeações para cargo 
de provimento em comissão, bem 
como a das concessões de aposen-
tadorias, reformas e pensões, ressal-
vadas as melhorias posteriores que 
não alterem o fundamento legal do 
ato concessório;

iV - realizar, por iniciativa própria, 
da câmara dos deputados, do sena-
do federal, de comissão técnica ou 
de inquérito, inspeções e auditorias 
de natureza contábil, financeira, or-
çamentária, operacional e patrimo-
nial, nas unidades administrativas 
dos poderes legislativo, executivo e 
judiciário, e demais entidades refe-
ridas no inciso ii;

V - fiscalizar as contas nacionais 
das empresas supranacionais de 
cujo capital social a união participe, 
de forma direta ou indireta, nos ter-
mos do tratado constitutivo;
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Vi - fiscalizar a aplicação de quaisquer 
recursos repassados pela união median-
te convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, a estado, ao 
distrito federal ou a Município;

Vii - prestar as informações soli-
citadas pelo congresso nacional, 
por qualquer de suas casas, ou por 
qualquer das respectivas comissões, 
sobre a fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e 
patrimonial e sobre resultados de 
auditorias e inspeções realizadas;

Viii - aplicar aos responsáveis, em 
caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções 
previstas em lei, que estabelecerá, en-
tre outras cominações, multa propor-
cional ao dano causado ao erário;

iX - assinar prazo para que o órgão 
ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento 
da lei, se verificada ilegalidade;

X - sustar, se não atendido, a exe-
cução do ato impugnado, comuni-
cando a decisão à câmara dos de-
putados e ao senado federal;

Xi - representar ao poder compe-
tente sobre irregularidades ou abu-
sos apurados.

§ 1º no caso de contrato, o ato de 
sustação será adotado diretamente 
pelo congresso nacional, que solici-
tará, de imediato, ao poder executi-
vo as medidas cabíveis.

§ 2º se o congresso nacional ou 
o poder executivo, no prazo de no-
venta dias, não efetivar as medidas 
previstas no parágrafo anterior, o 
tribunal decidirá a respeito.

§ �º as decisões do tribunal de 
que resulte imputação de débito 
ou multa terão eficácia de título 
executivo.

§ 4º o tribunal encaminhará ao 
congresso nacional, trimestral e anu-
almente, relatório de suas atividades.

Art. 72.  a comissão mista 
permanente a que se refere o art. 
166, §1º, diante de indícios de des-
pesas não autorizadas, ainda que 
sob a forma de investimentos não 
programados ou de subsídios não 
aprovados, poderá solicitar à auto-
ridade governamental responsável 
que, no prazo de cinco dias, preste 
os esclarecimentos necessários.

§ 1º não prestados os esclare-
cimentos, ou considerados estes 
insuficientes, a comissão solicitará 
ao tribunal pronunciamento con-
clusivo sobre a matéria, no prazo de 
trinta dias.

§ 2º entendendo o tribunal irre-
gular a despesa, a comissão, se jul-
gar que o gasto possa causar dano 
irreparável ou grave lesão à econo-
mia pública, proporá ao congresso 
nacional sua sustação.

Art. 73.  o tribunal de con-
tas da união, integrado por nove 
Ministros, tem sede no distrito fe-
deral, quadro próprio de pessoal 
e jurisdição em todo o território 
nacional, exercendo, no que cou-
ber, as atribuições previstas no 
art. 96.

§ 1º os Ministros do tribunal de 
contas da união serão nomeados 
dentre brasileiros que satisfaçam os 
seguintes requisitos:

i - mais de trinta e cinco e menos 
de sessenta e cinco anos de idade;

ii - idoneidade moral e reputação 
ilibada;

iii - notórios conhecimentos ju-
rídicos, contábeis, econômicos e 
financeiros ou de administração 
pública;

iV - mais de dez anos de exercício 
de função ou de efetiva atividade 
profissional que exija os conhe-
cimentos mencionados no inciso 
anterior.

§ 2º os Ministros do tribunal de 
contas da união serão escolhidos:

i - um terço pelo presidente 
da república, com aprovação do 
senado federal, sendo dois al-
ternadamente dentre auditores 
e membros do Ministério público 
junto ao tribunal, indicados em 
lista tríplice pelo tribunal, segun-
do os critérios de antigüidade e 
merecimento;

ii - dois terços pelo congresso 
nacional.

§ �º os Ministros do tribunal de 
contas da união terão as mesmas 
garantias, prerrogativas, impedi-
mentos, vencimentos e vantagens 
dos Ministros do superior tribunal 
de justiça e somente poderão apo-
sentar-se com as vantagens do car-
go quando o tiverem exercido efeti-
vamente por mais de cinco anos.

§ �° os Ministros do tribunal de 
contas da união terão as mesmas 
garantias, prerrogativas, impedi-
mentos, vencimentos e vantagens 
dos Ministros do superior tribunal 
de justiça, aplicando-se-lhes, quan-
to à aposentadoria e pensão, as 
normas constantes do art. 40.  (re-
dação dada pela emenda constitu-
cional nº 20, de 1998)

§ 4º o auditor, quando em subs-
tituição a Ministro, terá as mesmas 
garantias e impedimentos do titular 
e, quando no exercício das demais 
atribuições da judicatura, as de juiz 
de tribunal regional federal.

Art. 74.  os poderes legislati-
vo, executivo e judiciário manterão, 
de forma integrada, sistema de con-
trole interno com a finalidade de:

i - avaliar o cumprimento das me-
tas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de gover-
no e dos orçamentos da união;

ii - comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados, quanto à eficácia e efici-
ência, da gestão orçamentária, finan-
ceira e patrimonial nos órgãos e enti-
dades da administração federal, bem 
como da aplicação de recursos públi-
cos por entidades de direito privado;

iii - exercer o controle das opera-
ções de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da união;

iV - apoiar o controle externo no 
exercício de sua missão institucional.

§ 1º os responsáveis pelo controle 
interno, ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou ile-
galidade, dela darão ciência ao tri-
bunal de contas da união, sob pena 
de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido 
político, associação ou sindicato é 
parte legítima para, na forma da 
lei, denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o tribunal de 
contas da união.

Art. 75.  as normas estabeleci-
das nesta seção aplicam-se, no que 
couber, à organização, composição 
e fiscalização dos tribunais de con-
tas dos estados e do distrito fede-
ral, bem como dos tribunais e con-
selhos de contas dos Municípios.

parágrafo único. as constituições 
estaduais disporão sobre os tribu-
nais de contas respectivos, que serão 
integrados por sete conselheiros.

capÍtulo ii 
do poder eXecutiVo

seÇÃo i 
do presidente e do Vice-
presidente da repÚblica

Art. 76.  o poder executivo é 
exercido pelo presidente da república, 
auxiliado pelos Ministros de estado.
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art. 77.  a eleição do presidente 
e do Vice-presidente da repúbli-
ca realizar-se-á, simultaneamente, 
noventa dias antes do término do 
mandato presidencial vigente.

Art. 77.  a eleição do presiden-
te e do Vice-presidente da república 
realizar-se-á, simultaneamente, no 
primeiro domingo de outubro, em 
primeiro turno, e no último domin-
go de outubro, em segundo turno, 
se houver, do ano anterior ao do 
término do mandato presidencial 
vigente. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 16, de 1997)

§ 1º a eleição do presidente da 
república importará a do Vice-pre-
sidente com ele registrado.

§ 2º será considerado eleito pre-
sidente o candidato que, registrado 
por partido político, obtiver a maio-
ria absoluta de votos, não computa-
dos os em branco e os nulos.

§ �º se nenhum candidato alcan-
çar 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 conside-
rando-se eleito aquele que obtiver 
a maioria dos votos válidos.

§ 4º se, antes de realizado o se-
gundo turno, ocorrer morte, de-
sistência ou impedimento legal 
de candidato, convocar-se-á, den-
tre os remanescentes, o de maior 
votação.

§ 5º se, na hipótese dos parágra-
fos anteriores, remanescer, em se-
gundo 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 na-
cional, prestando o compromisso de 
manter, defender e cumprir a cons-
tituição, 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 pos-
se, o presidente ou o Vice-presiden-
te, salvo motivo de força maior, não 
tiver assumido o cargo, este será 
declarado vago.

Art. 79.  substituirá o pre-
sidente, no caso de impedimen-
to, e suceder-lhe-á, no de vaga, o 
Vice-presidente.

parágrafo único. o Vice-presi-
dente da república, além de outras 
atribuições que lhe forem conferi-
das por lei complementar, auxiliará 
o presidente, sempre que por ele 
convocado para missões especiais.

Art. 80. em caso de impedi-
mento do presidente e do Vice-pre-
sidente, ou vacância dos respectivos 
cargos, serão sucessivamente cha-
mados ao exercício da presidência 
o presidente da câmara dos depu-
tados, o do senado federal e o do 
supremo tribunal federal.

Art. 81. Vagando os cargos de 
presidente e Vice-presidente da re-
pública, far-se-á eleição noventa dias 
depois de aberta a última vaga.

§ 1º ocorrendo a vacância nos 
últimos dois anos do período pre-
sidencial, a eleição para ambos os 
cargos será feita trinta dias depois 
da última vaga, pelo congresso na-
cional, na forma da lei.

§ 2º em qualquer dos casos, os 
eleitos deverão completar o perío-
do de seus antecessores.

Art. 82. o mandato do presi-
dente da república é de cinco anos, 
vedada a reeleição para o período 
subseqüente, e terá início em 1º de 
janeiro do ano seguinte ao da sua 
eleição. (Vide emenda constitucio-
nal de revisão nº 5, de 1994)

Art. 82. o mandato do pre-
sidente da república é de quatro 
anos e terá início em primeiro de 
janeiro do ano seguinte ao da sua 
eleição. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 16, de 1997)

Art. 83. o presidente e o Vice-
presidente da república não po-
derão, 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 privativa-
mente ao presidente da república:

i - nomear e exonerar os Minis-
tros de estado;

ii - exercer, com o auxílio dos Mi-
nistros de estado, a direção superior 
da administração federal;

iii - iniciar o processo legislativo, 
na forma e nos casos previstos nesta 
constituição;

iV - sancionar, promulgar e fazer 
publicar as leis, bem como expedir 
decretos e regulamentos para sua 
fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou 
parcialmente;

Vi - dispor sobre a organização e 
o funcionamento da administração 
federal, na forma da lei;

Vi - dispor, mediante decreto, 
sobre: (redação dada pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

a) organização e funcionamento 
da administração federal, quando 
não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos 
públicos; (incluída pela emenda 
constitucional nº �2, de 2001)

b) extinção de funções ou cargos 
públicos, quando vagos; (incluída pela 
emenda constitucional nº �2, de 2001)

Vii - manter relações com estados 
estrangeiros e acreditar seus repre-
sentantes diplomáticos;

Viii - celebrar tratados, conven-
ções e atos internacionais, sujeitos a 
referendo do congresso nacional;

iX - decretar o estado de defesa e 
o estado de sítio;

X - decretar e executar a inter-
venção federal;

Xi - remeter mensagem e plano 
de governo ao congresso nacional 
por ocasião da abertura da sessão 
legislativa, expondo a situação do 
país e solicitando as providências 
que julgar necessárias;

Xii - conceder indulto e comutar 
penas, com audiência, se necessá-
rio, dos órgãos instituídos em lei;

Xiii - exercer o comando supremo 
das forças armadas, promover seus 
oficiais-generais e nomeá-los para 
os cargos que lhes são privativos;

Xiii - exercer o comando supremo 
das forças armadas, nomear os co-
mandantes da Marinha, do exército 
e da aeronáutica, promover seus ofi-
ciais-generais e nomeá-los para os car-
gos que lhes são privativos; (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
2�, de 02/09/99)

XiV - nomear, após aprovação 
pelo senado federal, os Ministros 
do supremo tribunal federal e dos 
tribunais superiores, os governa-
dores de territórios, o procurador-
geral da república, o presidente e 
os diretores do banco central e ou-
tros servidores, quando determina-
do em lei;
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XV - nomear, observado o dispos-
to no art. 7�, os Ministros do tribu-
nal de contas da união;

XVi - nomear os magistrados, nos 
casos previstos nesta constituição, e 
o advogado-geral da união;

XVii - nomear membros do con-
selho da república, nos termos do 
art. 89, Vii;

XViii - convocar e presidir o con-
selho da república e o conselho de 
defesa nacional;

XiX - declarar guerra, no caso de 
agressão estrangeira, autorizado 
pelo congresso nacional ou refe-
rendado por ele, quando ocorrida 
no intervalo das sessões legislativas, 
e, nas mesmas condições, decretar, 
total ou parcialmente, a mobiliza-
ção nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com 
o referendo do congresso nacional;

XXi - conferir condecorações e 
distinções honoríficas;

XXii - permitir, nos casos previstos 
em lei complementar, que forças 
estrangeiras transitem pelo territó-
rio nacional ou nele permaneçam 
temporariamente;

XXiii - enviar ao congresso nacio-
nal o plano plurianual, o projeto de 
lei de diretrizes orçamentárias e as 
propostas de orçamento previstos 
nesta constituição;

XXiV - prestar, anualmente, ao 
congresso nacional, dentro de ses-
senta 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.

parágrafo único. o presidente da 
república poderá delegar as atribui-
ções 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 observarão os limites tra-
çados nas respectivas delegações.

seÇÃo iii 
da responsabilidade do 
presidente da repÚblica

Art. 85. são crimes de respon-
sabilidade os atos do presidente da 
república que atentem contra a 
constituição federal e, especialmen-
te, contra:

i - a existência da união;
ii - o livre exercício do poder le-

gislativo, do poder judiciário, do 
Ministério público e dos poderes 
constitucionais das unidades da 
federação;

iii - o exercício dos direitos políti-
cos, individuais e sociais;

iV - a segurança interna do país;
V - a probidade na administração;
Vi - a lei orçamentária;
Vii - o cumprimento das leis e das 

decisões judiciais.
parágrafo único. esses crimes se-

rão definidos em lei especial, que 
estabelecerá as normas de processo 
e julgamento.

Art. 86. admitida a acusação 
contra o presidente da república, 
por dois terços da câmara dos de-
putados, será ele submetido a jul-
gamento perante o supremo tribu-
nal federal, nas infrações penais co-
muns, 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-cri-
me pelo supremo tribunal federal;

ii - nos crimes de responsabilida-
de, após a instauração do processo 
pelo senado federal.

§ 2º se, decorrido o prazo de cento 
e oitenta dias, o julgamento não esti-
ver concluído, cessará o afastamento 
do presidente, sem prejuízo do regu-
lar prosseguimento do processo.

§ �º enquanto não sobrevier sen-
tença 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 estra-
nhos 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 ou-
tras atribuições estabelecidas nesta 
constituição e na lei:

i - exercer a orientação, coorde-
nação e supervisão dos órgãos e en-
tidades da administração federal na 
área de sua competência e referen-

dar 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 
república relatório anual de sua 
gestão no Ministério;

iV - praticar os atos pertinentes 
às atribuições que lhe forem ou-
torgadas ou delegadas pelo presi-
dente da república.

art. 88. a lei disporá sobre a 
criação, estruturação e atribuições 
dos Ministérios.

Art. 88. a lei disporá sobre 
a criação e extinção de Ministé-
rios e órgãos da administração 
pública. (redação dada pela emen-
da constitucional nº �2, de 2001)

seÇÃo V 
do conselho da repÚblica 
e do conselho de defesa 

nacional

subseÇÃo i 
do conselho da repÚblica

Art. 89. o conselho da repú-
blica é órgão superior de consulta 
do presidente da república, e dele 
participam:

i - o Vice-presidente da 
república;

ii - o presidente da câmara dos 
deputados;

iii - o presidente do senado 
federal;

iV - os líderes da maioria e da mi-
noria na câmara dos deputados;

V - os líderes da maioria e da 
minoria no senado federal;

Vi - o Ministro da justiça;
Vii - seis cidadãos brasileiros 

natos, com mais de trinta e cinco 
anos de idade, sendo dois nomea-
dos pelo presidente da república, 
dois eleitos pelo senado federal e 
dois eleitos pela câmara dos de-
putados, todos com mandato de 
três anos, vedada a recondução.

Art. 90. compete ao conse-
lho da república pronunciar-se 
sobre:

i - intervenção federal, estado 
de defesa e estado de sítio;

ii - as questões relevantes para 
a estabilidade das instituições 
democráticas.
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§ 1º o presidente da república po-
derá convocar Ministro de estado para 
participar da reunião do conselho, 
quando constar da pauta questão re-
lacionada com o respectivo Ministério.

§ 2º a lei regulará a organização e 
o funcionamento do conselho da re-
pública. (Vide lei nº 8.041, de 1990)

subseÇÃo ii 
do conselho de defesa 

nacional

Art. 91. o conselho de defe-
sa nacional é órgão de consulta do 
presidente da república nos assun-
tos relacionados com a soberania 
nacional e a defesa do estado de-
mocrático, e dele participam como 
membros natos:

i - o Vice-presidente da 
república;

ii - o presidente da câmara dos 
deputados;

iii - o presidente do senado 
federal;

iV - o Ministro da justiça;
V - os Ministros militares;
V - o Ministro de estado da de-

fesa;  (redação dada pela emenda 
constitucional nº 2�, de 1999)

Vi - o Ministro das relações 
exteriores;

Vii - o Ministro do planejamento.
Viii - os comandantes da Mari-

nha, do exército e da aeronáutica.  
(incluído pela emenda constitucio-
nal nº 2�, de 1999)

§ 1º compete ao conselho de de-
fesa nacional:

i - opinar nas hipóteses de decla-
ração de guerra e de celebração da 
paz, nos termos desta constituição;

ii - opinar sobre a decretação do 
estado de defesa, do estado de sítio 
e da intervenção federal;

iii - propor os critérios e condições 
de utilização de áreas indispensáveis 
à segurança do território nacional e 
opinar sobre seu efetivo uso, espe-
cialmente na faixa de fronteira e 
nas relacionadas com a preservação 
e a exploração dos recursos naturais 
de qualquer tipo;

iV - estudar, propor e acompa-
nhar o desenvolvimento de inicia-
tivas necessárias a garantir a inde-
pendência nacional e a defesa do 
estado democrático.

§ 2º a lei regulará a organização 
e o funcionamento do conselho de 
defesa nacional. (Vide lei nº 8.18�, 
de 1991)

capÍtulo iii 
do poder judiciário

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 92. são órgãos do poder 
judiciário:

i - o supremo tribunal federal;
i - a o conselho nacional de 

justiça; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 45, de 2004) 

ii - o superior tribunal de justiça;
ii - a - o tribunal superior do 

trabalho; (incluído pela emenda 
constitucional nº 92, de 2016)

iii - os tribunais regionais fede-
rais 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.

parágrafo único. o supremo tribu-
nal federal e os tribunais superiores 
têm sede na capital federal e jurisdi-
ção em todo o território nacional.

§ 1º o supremo tribunal federal, 
o conselho nacional de justiça e os 
tribunais superiores têm sede na ca-
pital federal. (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)  

§ 2º o supremo tribunal fede-
ral 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 se-
guintes princípios:

i - ingresso na carreira, cujo car-
go inicial será o de juiz substitu-
to, através de concurso público de 
provas e títulos, com a participação 
da ordem dos advogados do brasil 
em todas as suas fases, obedecen-
do-se, nas nomeações, à ordem de 
classificação;

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 ad-
vogados 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 classificação; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 45, de 
2004)  

ii - promoção de entrância para 
entrância, alternadamente, por an-
tigüidade e merecimento, atendi-
das as seguintes normas:

a) é obrigatória a promoção do 
juiz que figure por três vezes conse-
cutivas ou cinco 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 antigüidade desta, salvo se não 
houver com tais requisitos quem 
aceite o lugar vago;

c) aferição do merecimento pelos 
critérios da presteza e segurança no 
exercício da jurisdição e pela freqü-
ência e aproveitamento em cursos 
reconhecidos de aperfeiçoamento;

c) aferição do merecimento con-
forme o desempenho e pelos crité-
rios objetivos de produtividade e 
presteza no exercício da jurisdição 
e pela freqüência e aproveitamen-
to em cursos oficiais ou reconheci-
dos de aperfeiçoamento; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 45, de 2004) 

d) na apuração da antigüidade, o 
tribunal somente poderá recusar o 
juiz mais antigo pelo voto de dois 
terços de seus membros, conforme 
procedimento próprio, repetindo-se 
a votação até fixar-se a indicação;

d) na apuração de antigüidade, 
o tribunal somente poderá recusar 
o juiz mais antigo pelo voto fun-
damentado de dois terços de seus 
membros, conforme procedimento 
próprio, e assegurada ampla defe-
sa, 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, injustificadamente, retiver 
autos em seu poder além do pra-
zo legal, não podendo devolvê-los 
ao cartório sem o devido despacho 
ou decisão; (incluída pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)  

iii - o acesso aos tribunais de se-
gundo grau far-se-á por antigüida-
de e merecimento, alternadamente, 
apurados na última entrância ou, 
onde houver, no tribunal de alçada, 
quando se tratar de promoção para 
o tribunal de justiça, de acordo com 
o inciso ii e a classe de origem;

iV - previsão de cursos oficiais de 
preparação e aperfeiçoamento de 
magistrados como requisitos para 
ingresso e promoção na carreira;
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iii o acesso aos tribunais de se-
gundo grau far-se-á por antigüi-
dade e merecimento, alternada-
mente, apurados na última ou úni-
ca entrância; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 45, de 
2004)  (Vide adin ��92)

iV previsão de cursos oficiais de 
preparação, aperfeiçoamento e pro-
moção de magistrados, constituindo 
etapa obrigatória do processo de vi-
taliciamento a participação em cur-
so oficial ou reconhecido por escola 
nacional de formação e aperfeiço-
amento de magistrados; (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
45, de 2004)  

V - os vencimentos dos magistra-
dos serão fixados com diferença não 
superior a dez por cento de uma 
para outra das categorias da carrei-
ra, não podendo, a título nenhum, 
exceder os dos Ministros do supre-
mo tribunal federal;

V - o subsídio dos Ministros dos 
tribunais superiores corresponderá 
a noventa e cinco por cento do sub-
sídio mensal fixado para os Ministros 
do supremo tribunal federal e os 
subsídios dos demais magistrados se-
rão fixados em lei e escalonados, em 
nível federal e estadual, conforme 
as respectivas categorias da estrutu-
ra judiciária nacional, não podendo 
a diferença entre uma e outra ser 
superior a dez por cento ou inferior 
a cinco por cento, nem exceder a no-
venta e cinco por cento do subsídio 
mensal dos Ministros dos tribunais 
superiores, obedecido, em qualquer 
caso, o disposto nos arts. �7, Xi, e �9, 
§ 4º; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

Vi - a aposentadoria com proven-
tos integrais é compulsória por inva-
lidez ou aos setenta anos de idade, e 
facultativa aos trinta anos de serviço, 
após cinco anos de exercício efetivo 
na judicatura;

Vi - a aposentadoria dos magis-
trados e a pensão de seus depen-
dentes observarão o disposto no 
art. 40; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

Vii - o juiz titular residirá na res-
pectiva comarca;

Viii - o ato de remoção, disponibi-
lidade e aposentadoria do magistra-
do, por interesse público, fundar-se-
á em decisão por voto de dois terços 
do respectivo tribunal, assegurada 
ampla defesa;

iX - todos os julgamentos dos ór-
gãos do poder judiciário serão públi-

cos, e fundamentadas todas as deci-
sões, sob pena de nulidade, podendo 
a lei, se o interesse público o exigir, 
limitar a presença, em determinados 
atos, às próprias partes e a seus ad-
vogados, ou somente a estes;

X - as decisões administrativas dos 
tribunais serão motivadas, sendo as 
disciplinares tomadas pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros;

Xi - nos tribunais com número su-
perior a vinte e cinco julgadores po-
derá ser constituído órgão especial, 
com o mínimo de onze e o máximo 
de vinte e cinco membros, para o 
exercício das atribuições administra-
tivas e jurisdicionais da competência 
do tribunal pleno.

Vii o juiz titular residirá na respec-
tiva comarca, salvo autorização do 
tribunal; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)  

Viii o ato de remoção, disponibili-
dade e aposentadoria do magistra-
do, por interesse público, fundar-se-
á em decisão por voto da maioria 
absoluta do respectivo tribunal ou 
do conselho nacional de justiça, 
assegurada ampla defesa; (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
45, de 2004)

Viii - o ato de remoção ou de dis-
ponibilidade do magistrado, por inte-
resse público, fundar-se-á em decisão 
por voto da maioria absoluta do res-
pectivo tribunal ou do conselho na-
cional de justiça, assegurada ampla 
defesa;(redação dada pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019) 

Viiia a remoção a pedido ou a 
permuta 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 emen-
da constitucional nº 45, de 2004)  

iX todos os julgamentos dos órgãos 
do poder judiciário serão públicos, 
e fundamentadas todas as decisões, 
sob pena de nulidade, podendo a lei 
limitar a presença, em determinados 
atos, às próprias partes e a seus advo-
gados, 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 emen-
da constitucional nº 45, de 2004)  

X as decisões administrativas dos 
tribunais serão motivadas e em ses-
são pública, sendo as disciplinares 
tomadas pelo voto da maioria ab-
soluta de seus membros; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 45, de 2004)  

Xi nos tribunais com número supe-
rior a vinte e cinco julgadores, poderá 
ser constituído órgão especial, com o 
mínimo de onze e o máximo de vinte 
e cinco membros, para o exercício das 
atribuições administrativas e jurisdi-
cionais delegadas da competência do 
tribunal pleno, provendo-se metade 
das vagas por antigüidade e a ou-
tra metade por eleição pelo tribunal 
pleno; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)  

Xii a atividade jurisdicional será 
ininterrupta, sendo vedado férias 
coletivas nos juízos e tribunais de 
segundo grau, funcionando, nos 
dias em que não houver expediente 
forense normal, juízes em plantão 
permanente; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004) 

Xiii o número de juízes na unidade 
jurisdicional será proporcional à efe-
tiva demanda judicial e à respectiva 
população; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)  

XiV os servidores receberão delega-
ção para a prática de atos de admi-
nistração e atos de mero expediente 
sem caráter decisório; (incluído pela 
emenda constitucional nº 45, de 
2004)  

XV a distribuição de processos 
será imediata, em todos os graus de 
jurisdição. (incluído pela emenda 
constitucional 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 jurídi-
co e de reputação ilibada, com mais 
de dez anos de efetiva atividade pro-
fissional, indicados em lista sêxtupla 
pelos órgãos de representação das 
respectivas classes.

parágrafo único. recebidas as in-
dicações, o tribunal formará lista trí-
plice, enviando-a ao poder executivo, 
que, nos vinte dias subseqüentes, es-
colherá um de seus integrantes para 
nomeação.

Art. 95. os juízes gozam das se-
guintes 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 vincu-
lado, e, nos demais casos, de sentença 
judicial transitada em julgado;
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ii - inamovibilidade, salvo por mo-
tivo de interesse público, na forma do 
art. 9�, Viii;

iii - irredutibilidade de vencimen-
tos, observado, quanto à remune-
ração, o que dispõem os arts. �7, Xi, 
150, ii, 15�, iii, e 15�, § 2º, i.

iii - irredutibilidade de subsídio, res-
salvado o disposto nos arts. �7, X e Xi, 
�9, § 4º, 150, ii, 15�, iii, e 15�, § 2º, 
i. (redação dada pela emenda consti-
tucional nº 19, de 1998)

parágrafo único. aos juízes é 
vedado:

i - exercer, ainda que em disponibi-
lidade, outro cargo ou função, salvo 
uma de magistério;

ii - receber, a qualquer título ou 
pretexto, custas ou participação em 
processo;

iii - dedicar-se à atividade 
político-partidária.

iV - receber, a qualquer título ou 
pretexto, auxílios ou contribuições de 
pessoas físicas, entidades públicas ou 
privadas, ressalvadas as exceções pre-
vistas em lei; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)  

V - exercer a advocacia no juízo ou 
tribunal do qual se afastou, antes de 
decorridos três anos do afastamen-
to do cargo por aposentadoria ou 
exoneração. (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)  

Art. 96. compete privativamente:
i - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e 

elaborar seus regimentos internos, 
com observância das normas de pro-
cesso e das garantias processuais das 
partes, dispondo sobre a competência 
e o funcionamento dos respectivos ór-
gãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e ser-
viços auxiliares e os dos juízos que 
lhes forem vinculados, velando pelo 
exercício da atividade correicional 
respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta 
constituição, os cargos de juiz de car-
reira 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 admi-
nistração da justiça, exceto os de con-
fiança assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros 
afastamentos a seus membros e aos 
juízes e servidores que lhes forem 
imediatamente vinculados;

ii - ao supremo tribunal federal, 
aos tribunais superiores e aos tri-
bunais de justiça propor ao poder 
legislativo respectivo, observado o 
disposto no art. 169:

a) a alteração do número de 
membros dos tribunais inferiores;

b) a criação e a extinção de car-
gos e a fixação de vencimentos de 
seus membros, dos juízes, inclusive 
dos tribunais inferiores, onde hou-
ver, dos serviços auxiliares e os dos 
juízos que lhes forem vinculados;

b) a criação e a extinção de car-
gos e a remuneração dos seus servi-
ços auxiliares e dos juízos que lhes 
forem vinculados, bem como a fi-
xação do subsídio de seus membros 
e dos juizes, inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver, ressalvado 
o disposto no art. 48, XV; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 19, de 1998)

b) a criação e a extinção de car-
gos e a remuneração dos seus servi-
ços auxiliares e dos juízos que lhes 
forem vinculados, bem como a fi-
xação do subsídio de seus membros 
e dos juízes, inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 41, 19.12.200�)

c) a criação ou extinção dos tribu-
nais inferiores;

d) a alteração da organização e 
da divisão judiciárias;

iii - aos tribunais de justiça jul-
gar os juízes estaduais e do distri-
to federal e territórios, bem como 
os membros do Ministério público, 
nos crimes comuns e de responsabi-
lidade, ressalvada a competência da 
justiça eleitoral.

Art. 97. somente pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros 
ou dos membros do respectivo ór-
gão especial poderão os tribunais 
declarar a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo do poder 
público. (Vide lei nº 1�.105, de 
2015) (Vigência)

Art. 98. a união, no distrito 
federal e nos territórios, e os esta-
dos criarão:

i - juizados especiais, providos por 
juízes togados, ou togados e leigos, 
competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas 
cíveis de menor complexidade e in-
frações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimen-
tos oral e sumaríssimo , permitidos, 

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, universal e secreto, com 
mandato de quatro anos e compe-
tência para, na forma da lei, cele-
brar casamentos, verificar, de ofício 
ou em face de impugnação apre-
sentada, o processo de habilitação 
e exercer atribuições conciliatórias, 
sem caráter jurisdicional, além de 
outras previstas na legislação.

parágrafo único. lei federal 
disporá sobre a criação de juiza-
dos especiais no âmbito da justi-
ça federal. (incluído pela emenda 
constitucional nº 22, de 1999)

§ 1º lei federal disporá sobre a cria-
ção de juizados especiais no âmbito 
da justiça federal. (renumerado pela 
emenda constitucional nº 45, de 2004)  

§ 2º as custas e emolumentos serão 
destinados exclusivamente ao custeio 
dos serviços afetos às atividades espe-
cíficas da justiça. (incluído pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)  

Art. 99. ao poder judiciário é 
assegurada autonomia administra-
tiva e financeira.

§ 1º os tribunais elaborarão suas 
propostas orçamentárias dentro dos 
limites estipulados conjuntamente 
com os demais poderes na lei de di-
retrizes orçamentárias.

§ 2º o encaminhamento da pro-
posta, ouvidos os outros tribunais 
interessados, compete:

i - no âmbito da união, aos pre-
sidentes do supremo tribunal fe-
deral e dos tribunais superiores, 
com a aprovação dos respectivos 
tribunais;

ii - no âmbito dos estados e no 
do distrito federal e territórios, aos 
presidentes dos tribunais de justi-
ça, com a aprovação dos respectivos 
tribunais.

§ �º se os órgãos referidos no 
§ 2º não encaminharem as res-
pectivas 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 vi-
gente, ajustados de acordo com 
os limites estipulados na forma do 
§ 1º deste artigo. (incluído pela 
emenda constitucional nº 45, de 
2004) 



56

Vade meCum 2021  |  CoNSTITuIção Federal

§ 4º se as propostas orçamentá-
rias 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 con-
solidação da proposta orçamentária 
anual. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 45, de 2004)  

§ 5º durante a execução orça-
mentária do exercício, não poderá 
haver a realização de despesas ou 
a assunção de obrigações que ex-
trapolem os limites estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias, 
exceto se previamente autorizadas, 
mediante a abertura de créditos su-
plementares ou especiais. (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)  

art. 100. à exceção dos créditos de 
natureza alimentícia, os pagamen-
tos devidos pela fazenda federal, 
estadual ou Municipal, em virtude 
de sentença judiciária, far-se-ão ex-
clusivamente na ordem cronológica 
de apresentação dos precatórios e à 
conta dos créditos respectivos, proi-
bida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias 
e nos créditos adicionais abertos 
para este fim.

§ 1º É obrigatória a inclusão, no 
orçamento das entidades de direito 
público, de verba necessária ao pa-
gamento de seus débitos constan-
tes de precatórios judiciários, apre-
sentados até 1º de julho, data em 
que terão atualizados seus valores, 
fazendo-se o pagamento até o final 
do exercício seguinte.

§ 1º É obrigatória a inclusão, no orça-
mento das entidades de direito públi-
co, de verba necessária ao pagamento 
de seus débitos oriundos de sentenças 
transitadas em julgado, constantes de 
precatórios judiciários, apresentados 
até 1º de julho, fazendo-se o paga-
mento até o final do exercício seguin-
te, quando terão seus valores atualiza-
dos monetariamente. (redação dada 
pela emenda constitucional nº �0, de 
2000)

§ 1º-a os débitos de natureza ali-
mentícia compreendem aqueles de-
correntes de salários, vencimentos, 
proventos, pensões e suas comple-
mentações, benefícios previdenci-
ários e indenizações por morte ou 
invalidez, fundadas na responsabi-
lidade civil, em virtude de senten-
ça transitada em julgado. (incluído 
pela emenda constitucional nº �0, 
de 2000)

§ 2º - as dotações orçamentárias 
e os créditos abertos serão consig-
nados ao poder judiciário, recolhen-
do-se as importâncias respectivas à 
repartição competente, cabendo ao 
presidente do tribunal que proferir 
a decisão exeqüenda determinar o 
pagamento, segundo as possibilida-
des do depósito, e autorizar, a re-
querimento do credor e exclusiva-
mente para o caso de preterimento 
de seu direito de precedência, o 
seqüestro da quantia necessária à 
satisfação do débito.

§ 2º as dotações orçamentárias 
e os créditos abertos serão con-
signados diretamente ao poder 
judiciário, cabendo ao presidente 
do tribunal que proferir a decisão 
exeqüenda determinar o pagamen-
to segundo as possibilidades do de-
pósito, e autorizar, a requerimento 
do credor, e exclusivamente para o 
caso de preterimento de seu direi-
to de precedência, o seqüestro da 
quantia necessária à satisfação do 
débito. (redação dada pela emen-
da constitucional nº �0, de 2000)

§ �° o disposto no caput deste 
artigo, relativamente à expedição 
de precatórios, não se aplica aos 
pagamentos de obrigações defini-
das em lei como de pequeno valor 
que a fazenda federal, estadual 
ou Municipal deva fazer em virtu-
de de sentença judicial transitada 
em julgado. (incluído pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

§ �º o disposto no caput deste ar-
tigo, relativamente à expedição de 
precatórios, não se aplica aos paga-
mentos de obrigações definidas em 
lei como de pequeno valor que a 
fazenda federal, estadual, distrital 
ou Municipal deva fazer em virtude 
de sentença judicial transitada em 
julgado. (redação dada pela emen-
da constitucional nº �0, de 2000)

§ 4º são vedados a expedição de 
precatório complementar ou suple-
mentar de valor pago, bem como 
fracionamento, repartição ou que-
bra do valor da execução, a fim de 
que seu pagamento não se faça, em 
parte, na forma estabelecida no § �º 
deste artigo e, em parte, mediante 
expedição de precatório. (incluído 
pela emenda constitucional nº �7, 
de 2002)

§ 5º a lei poderá fixar valores dis-
tintos para o fim previsto no § �º 
deste artigo, segundo as diferentes 
capacidades das entidades de direi-
to público. (parágrafo incluído pela 

emenda constitucional nº �0, de 
2000  (renumerado pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

§ 6º o presidente do tribunal 
competente que, por ato comissi-
vo ou omissivo, retardar ou tentar 
frustrar a liquidação regular de 
precatório incorrerá em crime de re
sponsabilidade. (parágrafo incluído 
pela emenda constitucional nº �0, 
de 2000  renumerado pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

Art. 100. os pagamentos devi-
dos pelas fazendas públicas federal, 
estaduais, distrital e Municipais, em 
virtude de sentença judiciária, far-se-
ão exclusivamente na ordem cronoló-
gica de apresentação dos precatórios 
e à conta dos créditos respectivos, 
proibida a designação de casos ou 
de pessoas nas dotações orçamentá-
rias 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 ali-
mentícia compreendem aqueles de-
correntes de salários, vencimentos, 
proventos, pensões e suas comple-
mentações, benefícios previdenciá-
rios e indenizações por morte ou por 
invalidez, fundadas em responsabi-
lidade civil, em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado, e 
serão pagos com preferência sobre 
todos os demais débitos, exceto so-
bre aqueles referidos no § 2º deste 
artigo. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009).

§ 2º os débitos de natureza ali-
mentícia cujos titulares tenham 60 
(sessenta) anos de idade ou mais 
na data de expedição do precató-
rio, ou sejam portadores de doença 
grave, definidos na forma da lei, 
serão pagos com preferência sobre 
todos os demais débitos, até o va-
lor equivalente ao triplo do fixado 
em lei para os fins do disposto no 
§ �º deste artigo, admitido o fra-
cionamento para essa finalidade, 
sendo que o restante será pago na 
ordem cronológica de apresentação 
do precatório. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 62, de 
2009). (Vide adi 4425)

§ 2º os débitos de natureza ali-
mentícia cujos titulares, originários 
ou por sucessão hereditária, tenham 
60 (sessenta) anos de idade, ou se-
jam portadores de doença grave, ou 
pessoas com deficiência, assim defi-
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nidos na forma da lei, serão pagos 
com preferência sobre todos os de-
mais débitos, até o valor equivalen-
te ao triplo fixado em lei para os fins 
do disposto no § �º deste artigo, ad-
mitido o fracionamento para essa fi-
nalidade, sendo que o restante será 
pago na ordem cronológica de apre-
sentação do precatório. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
94, de 2016)

§ �º o disposto no caput deste ar-
tigo relativamente à expedição de 
precatórios não se aplica aos paga-
mentos de obrigações definidas em 
leis como de pequeno valor que as 
fazendas referidas devam fazer em 
virtude de sentença judicial tran-
sitada em julgado. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009).

§ 4º para os fins do disposto no 
§ �º, poderão ser fixados, por leis 
próprias, valores distintos às entida-
des 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 direi-
to público, de verba necessária ao 
pagamento de seus débitos, oriun-
dos de sentenças transitadas em 
julgado, constantes de precatórios 
judiciários apresentados até 1º de 
julho, fazendo-se o pagamento até 
o final do exercício seguinte, quan-
do terão seus valores atualizados 
monetariamente. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009).

§ 6º as dotações orçamentárias e 
os créditos abertos serão consigna-
dos diretamente ao poder judiciário, 
cabendo ao presidente do tribunal 
que proferir a decisão exequenda 
determinar o pagamento integral 
e autorizar, a requerimento do cre-
dor 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 seques-
tro da quantia respectiva. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 62, de 2009).

§ 7º o presidente do tribunal 
competente que, por ato comissi-
vo ou omissivo, retardar ou tentar 
frustrar a liquidação regular de pre-
catórios incorrerá em crime de res-

ponsabilidade e responderá, tam-
bém, perante o conselho nacional 
de justiça. (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009).

§ 8º É vedada a expedição de pre-
catórios complementares ou suple-
mentares 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 § �º deste 
artigo. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 62, de 2009).

§ 9º no momento da expedição 
dos precatórios, independentemen-
te de regulamentação, deles deverá 
ser abatido, a título de compensa-
ção, valor correspondente aos débi-
tos líquidos e certos, inscritos ou não 
em dívida ativa e constituídos con-
tra o credor original pela fazenda 
pública devedora, incluídas parcelas 
vincendas de parcelamentos, ressal-
vados aqueles cuja execução esteja 
suspensa em virtude de contestação 
administrativa ou judicial. (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009). (Vide adi 4425)

§ 10. antes da expedição dos 
precatórios, o tribunal solicitará 
à fazenda pública devedora, para 
resposta em até �0 (trinta) dias, 
sob pena de perda do direito de 
abatimento, informação sobre os 
débitos que preencham as condi-
ções estabelecidas no § 9º, para os 
fins nele previstos. (incluído pela 
emenda constitucional nº 62, de 
2009). (Vide adi 4425)

§ 11. É facultada ao credor, con-
forme estabelecido em lei da enti-
dade federativa devedora, a entre-
ga de créditos em precatórios para 
compra de imóveis públicos do 
respectivo ente federado. (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009).

§ 12. a partir da promulgação 
desta emenda constitucional, a atu-
alização de valores de requisitórios, 
após sua expedição, até o efetivo 
pagamento, independentemente 
de sua natureza, será feita pelo índi-
ce 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 caderne-
ta de poupança, ficando excluída a 
incidência de juros compensatórios.
 (incluído pela emenda constitucio-
nal nº 62, de 2009). (Vide adi 4425)

§ 1�. o credor poderá ceder, total 
ou parcialmente, seus créditos em 

precatórios a terceiros, independen-
temente da concordância do deve-
dor, não se aplicando ao cessionário 
o disposto nos §§ 2º e �.  (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009).

§ 14. a cessão de precatórios so-
mente produzirá efeitos após comu-
nicação, por meio de petição proto-
colizada, ao tribunal de origem e à 
entidade devedora. (incluído pela 
emenda constitucional nº 62, de 
2009).

§ 15. sem prejuízo do disposto 
neste artigo, lei complementar a 
esta constituição federal poderá 
estabelecer regime especial para 
pagamento de crédito de precató-
rios de estados, distrito federal e 
Municípios, dispondo sobre vincula-
ções à receita corrente líquida e for-
ma 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 pre-
catórios, de estados, distrito fede-
ral e Municípios, refinanciando-os 
diretamente. (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009).

§ 17. a união, os estados, o distri-
to federal e os Municípios aferirão 
mensalmente, em base anual, o com-
prometimento de suas respectivas re-
ceitas correntes líquidas com o paga-
mento de precatórios e obrigações de 
pequeno valor. (incluído pela emen-
da 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 con-
tribuições e de serviços, de transfe-
rências correntes e outras receitas 
correntes, incluindo as oriundas 
do § 1º do art. 20 da constitui-
ção federal, verificado no período 
compreendido pelo segundo mês 
imediatamente anterior ao de re-
ferência e os 11 (onze) meses pre-
cedentes, excluídas as duplicidades, 
e deduzidas: (incluído pela emenda 
constitucional nº 94, de 2016)

i - na união, as parcelas entregues 
aos estados, ao distrito federal e 
aos Municípios por determinação 
constitucional; (incluído pela emen-
da constitucional nº 94, de 2016)

ii - nos estados, as parcelas entre-
gues aos Municípios por determinação 
constitucional; (incluído pela emenda 
constitucional nº 94, de 2016)
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iii - na união, nos estados, no 
distrito federal e nos Municípios, 
a contribuição dos servidores para 
custeio de seu sistema de previdên-
cia e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação fi-
nanceira 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 condena-
ções judiciais em precatórios e obri-
gações de pequeno valor, em perí-
odo de 12 (doze) meses, ultrapasse 
a média do comprometimento per-
centual da receita corrente líquida 
nos 5 (cinco) anos imediatamente 
anteriores, a parcela que exceder 
esse percentual poderá ser financia-
da, excetuada dos limites de endi-
vidamento de que tratam os incisos 
Vi e Vii do art. 52 da constituição 
federal e de quaisquer outros limi-
tes 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 precató-
rios apresentados nos termos do § 
5º deste artigo, 15% (quinze por 
cento) do valor deste precatório 
serão pagos até o final do exercí-
cio seguinte e o restante em par-
celas 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, des-
de que em relação ao crédito não 
penda recurso ou defesa judicial e 
que sejam observados os requisitos 
definidos na regulamentação edi-
tada pelo ente federado. (incluído 
pela emenda constitucional nº 94, 
de 2016)

seÇÃo ii 
do supreMo tribunal 

federal

Art. 101. o supremo tribunal 
federal compõe-se de onze Minis-
tros, escolhidos dentre cidadãos 
com mais de trinta e cinco e menos 

de sessenta e cinco anos de idade, 
de notável saber jurídico e reputa-
ção ilibada.

parágrafo único. os Ministros do 
supremo tribunal federal serão no-
meados pelo presidente da repúbli-
ca, depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do senado federal.

Art. 102. compete ao supre-
mo tribunal federal, precipua-
mente, a guarda da constituição, 
cabendo-lhe:

i - processar e julgar, 
originariamente:

a) a ação direta de inconstitucio-
nalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual;

a) a ação direta de inconstitucio-
nalidade de lei ou ato normativo fe-
deral ou estadual e a ação declara-
tória de constitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº �, de 199�)

b) nas infrações penais comuns, o 
presidente da república, o Vice-pre-
sidente, os membros do congresso 
nacional, seus próprios Ministros e 
o procurador-geral da república;

c) nas infrações penais comuns e 
nos crimes de responsabilidade, os 
Ministros de estado, ressalvado o 
disposto no art. 52, i, os membros 
dos tribunais superiores, os do tri-
bunal de contas da união e os che-
fes de missão diplomática de cará-
ter permanente ;

c) nas infrações penais comuns e 
nos crimes de responsabilidade, os 
Ministros de estado e os coman-
dantes da Marinha, do exército e 
da aeronáutica, ressalvado o dis-
posto no art. 52, i, os membros dos 
tribunais superiores, os do tribu-
nal de contas da união e os chefes 
de missão diplomática de caráter 
permanente; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 2�, de 
1999)

d) o habeas corpus , sendo pacien-
te qualquer das pessoas referidas 
nas alíneas anteriores; o mandado 
de segurança e o habeas data con-
tra atos do presidente da república, 
das Mesas da câmara dos deputa-
dos e do senado federal, do tribu-
nal de contas da união, do procura-
dor-geral da república e do próprio 
supremo tribunal federal;

e) o litígio entre estado estran-
geiro 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 dis-
trito federal, ou entre uns e outros, 
inclusive as respectivas entidades da 
administração indireta;

g) a extradição solicitada por es-
tado estrangeiro;

h) a homologação das sentenças 
estrangeiras e a concessão do “exe-
quatur” às cartas rogatórias, que po-
dem ser conferidas pelo regimento 
interno a seu presidente; (revogado 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

i) o habeas corpus , quando o 
coator ou o paciente for tribunal, 
autoridade ou funcionário cujos 
atos estejam sujeitos diretamente à 
jurisdição do supremo tribunal fe-
deral, ou se trate de crime sujeito 
à mesma jurisdição em uma única 
instância;

i) o habeas corpus , quando o 
coator for tribunal superior ou 
quando o coator ou o paciente for 
autoridade ou funcionário cujos 
atos estejam sujeitos diretamente 
à jurisdição do supremo tribunal 
federal, ou se trate de crime 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 resci-
sória de seus julgados;

l) a reclamação para a preserva-
ção de sua competência e garantia 
da autoridade de suas decisões;

m) a execução de sentença nas 
causas de sua competência origi-
nária, facultada a delegação de 
atribuições para a prática de atos 
processuais;

n) a ação em que todos os mem-
bros da magistratura sejam direta 
ou indiretamente interessados, e 
aquela em que mais da metade dos 
membros do tribunal de origem es-
tejam impedidos ou sejam direta ou 
indiretamente interessados;

o) os conflitos de competência 
entre o superior tribunal de justi-
ça e quaisquer tribunais, entre tri-
bunais superiores, ou entre estes e 
qualquer outro tribunal;

p) o pedido de medida cautelar das 
ações diretas de inconstitucionalidade;

q) o mandado de injunção, quan-
do a elaboração da norma regula-
mentadora for atribuição do presi-
dente da república, do congresso 
nacional, da câmara dos deputa-
dos, do senado federal, das Mesas 
de uma dessas casas legislativas, do 
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tribunal de contas da união, de um 
dos tribunais superiores, ou do pró-
prio supremo tribunal federal;

r) as ações contra o conselho nacio-
nal de justiça e contra o conselho na-
cional do Ministério público; (incluída 
pela emenda constitucional nº 45, de 
2004)  

ii - julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus , o mandado de 

segurança, o habeas data e o man-
dado de injunção decididos em única 
instância pelos tribunais superiores, se 
denegatória a decisão;

b) o crime político;
iii - julgar, mediante recurso extra-

ordinário, as causas decididas em única 
ou última instância, quando a decisão 
recorrida:

a) contrariar dispositivo desta 
constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade 
de tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de go-
verno local contestado em face desta 
constituição.

d) julgar válida lei local contesta-
da em face de lei federal. (incluída 
pela emenda constitucional nº 45, de 
2004)

parágrafo único. a argüição de des-
cumprimento de preceito fundamen-
tal, decorrente desta constituição, 
será apreciada pelo supremo tribunal 
federal, na forma da lei.

§ 1º a argüição de descumprimento 
de preceito fundamental, decorren-
te desta constituição, será apreciada 
pelo supremo tribunal federal, na 
forma da lei. (transformado em § 1º 
pela emenda constitucional nº �, de 
17/0�/9�)

§ 2º as decisões definitivas de mérito, 
proferidas pelo supremo tribunal fe-
deral, nas ações declaratórias de cons-
titucionalidade de lei ou ato normati-
vo federal, produzirão eficácia contra 
todos e efeito vinculante, relativamen-
te aos demais órgãos do poder judiciá-
rio e ao poder executivo. (incluído em 
§ 1º pela emenda constitucional nº �, 
de 17/0�/9�)

§ 2º as decisões definitivas de méri-
to, proferidas pelo supremo tribunal 
federal, nas ações diretas de inconsti-
tucionalidade e nas ações declaratórias 
de constitucionalidade produzirão efi-
cácia contra todos e efeito vinculante, 
relativamente aos demais órgãos do 
poder judiciário e à administração pú-
blica direta e indireta, nas esferas fe-
deral, estadual e municipal. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
45, de 2004)  (Vide adin ��92)

§ �º no recurso extraordinário o 
recorrente deverá demonstrar a re-
percussão geral das questões cons-
titucionais discutidas no caso, nos 
termos da lei, a fim de que o tribu-
nal 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. 10�. podem propor a ação de 
inconstitucionalidade:

Art. 103. podem propor a ação 
direta de inconstitucionalidade e a 
ação declaratória de constitucional
idade: (redação dada pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004) (Vide 
lei nº 1�.105, de 2015) (Vigência)  

i - o presidente da república;
ii - a Mesa do senado federal;
iii - a Mesa da câmara dos deputados;
iV - a Mesa de assembléia legislativa;
iV - a Mesa de assembléia le-

gislativa ou da câmara legislativa 
do distrito federal; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004) 

V - o governador de estado;
V - o governador de estado ou 

do distrito federal; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

Vi - o procurador-geral da 
república;

Vii - o conselho federal da or-
dem dos advogados do brasil;

Viii - partido político com repre-
sentação no congresso nacional;

iX - confederação sindical ou enti-
dade de classe de âmbito nacional.

§ 1º o procurador-geral da re-
pública deverá ser previamente ou-
vido nas ações de inconstituciona-
lidade e em todos os processos de 
competência do supremo tribunal 
federal.

§ 2º declarada a inconstituciona-
lidade por omissão de medida para 
tornar efetiva norma constitucional, 
será dada ciência ao poder compe-
tente para a adoção das providên-
cias necessárias e, em se tratando 
de órgão administrativo, para fazê-
lo em trinta dias.

§ �º Quando o supremo tribunal 
federal apreciar a inconstitucionali-
dade, em tese, de norma legal ou 
ato normativo, citará, previamente, 
o advogado-geral da união, que de-
fenderá o ato ou texto impugnado.

§ 4.º a ação declaratória de cons-
titucionalidade poderá ser pro-
posta pelo presidente da repúbli-

ca, pela Mesa do senado federal, 
pela Mesa da câmara dos deputa-
dos ou pelo procurador-geral da 
república. (incluído pela emenda 
constitucional nº �, de 199�) (revo-
gado pela emenda constitucional 
nº 45, de 2004)

art. 10�-a. o supremo tribunal 
federal poderá, de ofício ou por 
provocação, mediante decisão de 
dois terços dos seus membros, após 
reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula que, 
a partir de sua publicação na im-
prensa oficial, terá efeito vinculan-
te em relação aos demais órgãos do 
poder judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esfe-
ras federal, estadual e municipal, 
bem como proceder à sua revisão 
ou cancelamento, na forma estabe-
lecida 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 eficá-
cia 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 proces-
sos sobre questão idêntica. (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

§ 2º sem prejuízo do que vier a 
ser estabelecido em lei, a aprova-
ção, revisão ou cancelamento de 
súmula poderá ser provocada por 
aqueles que podem propor a ação 
direta de inconstitucionalidade. (in
cluído pela emenda constitucional 
nº 45, de 2004)

§ �º do ato administrativo ou 
decisão judicial que contrariar a 
súmula aplicável ou que indevida-
mente a aplicar, caberá reclama-
ção ao supremo tribunal federal 
que, julgando-a procedente, anu-
lará o ato administrativo ou cas-
sará a decisão judicial reclamada, 
e determinará que outra seja pro-
ferida com ou sem a aplicação da 
súmula, conforme o caso. (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

art. 10�-b. o conselho nacional 
de justiça compõe-se de quinze 
membros com mais de trinta e cin-
co e menos de sessenta e seis anos 
de idade, com mandato de dois 
anos, admitida uma recondução, 
sendo: (incluído pela emenda cons-
titucional nº 45, de 2004)
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Art. 103-B. o conselho na-
cional 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 - um Ministro do supremo tribu-
nal federal, indicado pelo respecti-
vo tribunal; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

i - o presidente do supremo tri-
bunal federal; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 61, de 
2009)

ii - um Ministro do superior tri-
bunal de justiça, indicado pelo 
respectivo tribunal; (incluído pela 
emenda constitucional nº 45, de 
2004)

iii - um Ministro do tribunal su-
perior do trabalho, indicado pelo 
respectivo tribunal; (incluído pela 
emenda constitucional nº 45, de 
2004)

iV - um desembargador de tri-
bunal de justiça, indicado pelo su-
premo tribunal federal; (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

V - um juiz estadual, indicado pelo 
supremo tribunal federal; (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

Vi - um juiz de tribunal regio-
nal federal, indicado pelo superior 
tribunal de justiça; (incluído pela 
emenda constitucional nº 45, de 
2004)

Vii - um juiz federal, indica-
do pelo superior tribunal de 
justiça; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

Viii - um juiz de tribunal regional 
do trabalho, indicado pelo tribu-
nal superior do trabalho; (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

iX - um juiz do trabalho, indi-
cado pelo tribunal superior do 
trabalho; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

X - um membro do Ministério pú-
blico da união, indicado pelo procu-
rador-geral da república; (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

Xi um membro do Ministério pú-
blico estadual, escolhido pelo pro-
curador-geral da república dentre 
os nomes indicados pelo órgão 
competente de cada instituição 
estadual; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

Xii - dois advogados, indicados 
pelo conselho federal da ordem 
dos advogados do brasil; (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

Xiii - dois cidadãos, de notável 
saber jurídico e reputação iliba-
da, 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 Ministro do supremo tribu-
nal federal, que votará em caso 
de empate, ficando excluído da 
distribuição de processos naque-
le tribunal. (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º o conselho será presidido 
pelo presidente do supremo tri-
bunal federal e, nas suas ausên-
cias e impedimentos, pelo Vice-
presidente do supremo tribunal 
federal. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 61, de 2009)

§ 2º os membros do conselho se-
rão nomeados pelo presidente da 
república, depois de aprovada a es-
colha pela maioria absoluta do se-
nado federal. (incluído pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º os demais membros do con-
selho serão nomeados pelo pre-
sidente da república, depois de 
aprovada a escolha pela maioria ab-
soluta do senado federal. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 61, de 2009)

§ �º não efetuadas, no prazo le-
gal, as indicações previstas neste 
artigo, caberá a escolha ao supre-
mo tribunal federal. (incluído pela 
emenda constitucional nº 45, de 
2004)

§ 4º compete ao conselho o 
controle da atuação administrati-
va e financeira do poder judiciá-
rio e do cumprimento dos deveres 
funcionais dos juízes, cabendo-lhe, 
além de outras atribuições que lhe 
forem conferidas pelo estatuto da 
Magistratura: (incluído pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)

i - zelar pela autonomia do poder 
judiciário e pelo cumprimento do 
estatuto da Magistratura, poden-
do expedir atos regulamentares, 
no âmbito de sua competência, ou 
recomendar providências; (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

ii - zelar pela observância do art. 
�7 e apreciar, de ofício ou median-
te provocação, a legalidade dos 

atos administrativos praticados por 
membros ou órgãos do poder ju-
diciário, podendo desconstituí-los, 
revê-los ou fixar prazo para que se 
adotem as providências necessárias 
ao exato cumprimento da lei, sem 
prejuízo da competência do 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 no-
tariais e de registro que atuem por 
delegação do poder público ou ofi-
cializados, sem prejuízo da compe-
tência disciplinar e correicional dos 
tribunais, podendo avocar processos 
disciplinares em curso e determinar 
a remoção, a disponibilidade ou a 
aposentadoria com subsídios ou 
proventos proporcionais ao tempo 
de serviço e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada am-
pla defesa; (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 prejuízo da 
competência disciplinar e correicio-
nal dos tribunais, podendo avocar 
processos disciplinares em curso, 
determinar a remoção ou a dispo-
nibilidade e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla 
defesa; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)

iV - representar ao Ministério pú-
blico, no caso de crime contra a ad-
ministração pública ou de abuso de 
autoridade; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

V - rever, de ofício ou mediante 
provocação, os processos discipli-
nares de juízes e membros de tri-
bunais julgados há menos de um 
ano; (incluído pela emenda consti-
tucional nº 45, de 2004)

Vi - elaborar semestralmente re-
latório estatístico sobre processos e 
sentenças prolatadas, por unidade 
da federação, nos diferentes ór-
gãos do poder judiciário; (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

Vii - elaborar relatório anual, 
propondo as providências que jul-
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gar necessárias, sobre a situação do 
poder judiciário no país e as ativi-
dades do conselho, o qual deve 
integrar mensagem do presidente 
do supremo tribunal federal a ser 
remetida ao congresso nacional, 
por ocasião da abertura da sessão 
legislativa. (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

§ 5º o Ministro do superior tribu-
nal de justiça exercerá a função de 
Ministro-corregedor e ficará excluí-
do da distribuição de processos no 
tribunal, competindo-lhe, além das 
atribuições que lhe forem conferi-
das pelo estatuto da Magistratura, 
as seguintes: (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

i receber as reclamações e denún-
cias, de qualquer interessado, rela-
tivas aos magistrados e aos serviços 
judiciários; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

ii exercer funções executivas do 
conselho, de inspeção e de correi-
ção geral; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

iii requisitar e designar magistrados, 
delegando-lhes atribuições, e requisi-
tar servidores de juízos ou tribunais, 
inclusive nos estados, distrito federal 
e territórios. (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

§ 6º junto ao conselho oficiarão 
o procurador-geral da república 
e o presidente do conselho fede-
ral da ordem dos advogados do 
brasil. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 45, de 2004)

§ 7º a união, inclusive no distrito 
federal e nos territórios, criará ouvido-
rias de justiça, competentes para rece-
ber reclamações e denúncias de qual-
quer interessado contra membros ou 
órgãos do poder judiciário, ou contra 
seus serviços auxiliares, representando 
diretamente ao conselho nacional de 
justiça. (incluído pela emenda consti-
tucional nº 45, de 2004)

seÇÃo iii 
do superior tribunal de 

justiÇa

Art. 104. o superior tribunal 
de justiça compõe-se de, no míni-
mo, trinta e três Ministros.

parágrafo único. os Ministros do 
superior tribunal de justiça serão 
nomeados pelo presidente da re-
pública, dentre brasileiros com mais 
de trinta e cinco e menos de sessen-
ta e cinco anos, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada, depois 
de aprovada a escolha pelo senado 
federal, sendo:

parágrafo único. os Ministros do 
superior tribunal de justiça serão 
nomeados pelo presidente da re-
pública, dentre brasileiros com mais 
de trinta e cinco e menos de sessen-
ta e cinco anos, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada, depois 
de aprovada a escolha pela maio-
ria absoluta do senado federal, 
sendo: (redação dada pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004) 

i - um terço dentre juízes dos 
tribunais regionais federais e um 
terço dentre desembargadores dos 
tribunais de justiça, indicados em 
lista tríplice elaborada pelo próprio 
tribunal;

ii - um terço, em partes iguais, 
dentre advogados e membros do 
Ministério público federal, estadu-
al, do distrito federal e territórios, 
alternadamente, indicados na for-
ma do art. 94.

Art. 105. compete ao superior 
tribunal de justiça:

i - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os gover-

nadores dos estados e do distrito 
federal, e, nestes e nos de respon-
sabilidade, os desembargadores dos 
tribunais de justiça dos estados e 
do distrito federal, os membros dos 
tribunais de contas dos estados e 
do distrito federal, os dos tribunais 
regionais federais, dos tribunais 
regionais eleitorais e do trabalho, 
os membros dos conselhos ou tri-
bunais de contas dos Municípios e 
os do Ministério público da união 
que oficiem perante tribunais;

b) os mandados de segurança e 
os habeas data contra ato de Ministro 
de estado ou do próprio tribunal;

b) os mandados de segurança e 
os habeas data contra ato de Minis-
tro de estado, dos comandantes da 
Marinha, do exército e da aeronáuti-
ca ou do próprio tribunal; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 2�, de 1999)

c) os habeas corpus, quando o co-
ator ou o paciente for qualquer das 
pessoas mencionadas na alínea “a”, 
ou quando o coator for Ministro de 
estado, ressalvada a competência 
da justiça eleitoral;

c) os habeas corpus, quando o co-
ator ou o paciente for qualquer das 
pessoas mencionadas na alínea “a”, 
quando coator for tribunal, sujeito à 

sua jurisdição, ou Ministro de estado, 
ressalvada a competência da justiça 
eleitoral; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 22, de 1999)

c) os habeas corpus , quando o 
coator ou paciente for qualquer 
das pessoas mencionadas na alínea 
“a”, ou quando o coator for tribu-
nal sujeito à sua jurisdição, Ministro 
de estado ou comandante da Mari-
nha, do exército ou da aeronáutica, 
ressalvada a competência da justiça 
eleitoral; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 2�, de 1999)

d) os conflitos de competência 
entre quaisquer tribunais, ressal-
vado o disposto no art. 102, i, “o”, 
bem como entre tribunal e juízes 
a ele não vinculados e entre juízes 
vinculados a tribunais diversos;

e) as revisões criminais e as ações 
rescisórias de seus julgados;

f) a reclamação para a preserva-
ção de sua competência e garantia 
da autoridade de suas decisões;

g) os conflitos de atribuições en-
tre autoridades administrativas e 
judiciárias da união, ou entre au-
toridades judiciárias de um estado 
e administrativas de outro ou do 
distrito federal, ou entre as deste e 
da união;

h) o mandado de injunção, quan-
do a elaboração da norma regula-
mentadora for atribuição de órgão, 
entidade ou autoridade federal, da 
administração direta ou indireta, 
excetuados os casos de competência 
do supremo tribunal federal e dos 
órgãos da justiça Militar, da justiça 
eleitoral, da justiça do trabalho e 
da justiça federal;

i) a homologação de sentenças es-
trangeiras e a concessão de exequa-
tur às cartas rogatórias; (incluída pela 
emenda constitucional nº 45, de 2004)  

ii - julgar, em recurso ordinário:
a) os habeas corpus decididos em 

única ou última instância pelos tri-
bunais regionais federais ou pelos 
tribunais dos estados, do distrito 
federal e territórios, quando a de-
cisão for denegatória;

b) os mandados de segurança 
decididos em única instância pelos 
tribunais regionais federais ou pe-
los tribunais dos estados, do distrito 
federal e territórios, quando dene-
gatória a decisão;

c) as causas em que forem partes 
estado estrangeiro ou organismo 
internacional, de um lado, e, do ou-
tro, Município ou pessoa residente 
ou domiciliada no país;
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iii - julgar, em recurso especial, as 
causas decididas, em única ou últi-
ma instância, pelos tribunais regio-
nais federais ou pelos tribunais dos 
estados, do distrito federal e terri-
tórios, quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei fede-
ral, ou negar-lhes vigência;

b) julgar válida lei ou ato de go-
verno local contestado em face de 
lei federal;

b) julgar válido ato de gover-
no local contestado em face de lei 
federal; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)  

c) der a lei federal interpretação 
divergente da que lhe haja atribuí-
do outro tribunal.

parágrafo único. funcionará jun-
to ao superior tribunal de justiça 
o conselho da justiça federal, ca-
bendo-lhe, na forma da lei, exercer 
a supervisão administrativa e orça-
mentária da justiça federal de pri-
meiro e segundo graus.

parágrafo único. funcionarão 
junto ao superior tribunal de 
justiça: (redação dada pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)  

i - a escola nacional de forma-
ção e aperfeiçoamento de Magis-
trados, cabendo-lhe, dentre outras 
funções, regulamentar os cursos 
oficiais para o ingresso e promoção 
na carreira; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

ii - o conselho da justiça fede-
ral, cabendo-lhe exercer, na forma 
da lei, a supervisão administrativa 
e orçamentária da justiça federal 
de primeiro e segundo graus, como 
órgão central do sistema e com po-
deres correicionais, cujas decisões 
terão caráter vinculante. (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

seÇÃo iV 
dos tribunais regionais 

federais e dos juÍZes 
federais

Art. 106. são órgãos da justiça 
federal:

i - os tribunais regionais federais;
ii - os juízes federais.

Art. 107. os tribunais regionais 
federais compõem-se de, no mínimo, 
sete juízes, recrutados, quando possí-
vel, na respectiva região e nomeados 
pelo presidente da república dentre 
brasileiros com mais de trinta e me-

nos de sessenta e cinco anos, sendo:
i - um quinto dentre advogados 

com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional e membros 
do Ministério público federal com 
mais de dez anos de carreira;

ii - os demais, mediante promoção 
de juízes federais com mais de cinco 
anos de exercício, por antigüidade 
e merecimento, alternadamente.

parágrafo único. a lei disciplinará 
a remoção ou a permuta de juízes 
dos tribunais regionais federais e 
determinará sua jurisdição e sede.

§ 1º a lei disciplinará a remoção 
ou a permuta de juízes dos tribunais 
regionais federais e determinará 
sua jurisdição e sede. (renumerado 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)  

§ 2º os tribunais regionais fede-
rais instalarão a justiça itinerante, 
com a realização de audiências e 
demais funções da atividade ju-
risdicional, nos limites territoriais 
da respectiva jurisdição, servin-
do-se de equipamentos públicos e 
comunitários. (incluído pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)  

§ �º os tribunais regionais fede-
rais poderão funcionar descentrali-
zadamente, constituindo câmaras 
regionais, a fim de assegurar o pleno 
acesso do jurisdicionado à justiça em 
todas as fases do processo. (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

Art. 108. compete aos tribu-
nais regionais federais:

i - processar e julgar, originariamente:
a) os juízes federais da área de 

sua jurisdição, incluídos os da justi-
ça Militar e da justiça do trabalho, 
nos crimes comuns e de responsabi-
lidade, e os membros do Ministério 
público da união, ressalvada a com-
petência da justiça eleitoral;

b) as revisões criminais e as ações 
rescisórias de julgados seus ou dos 
juízes federais da região;

c) os mandados de segurança e 
os habeas data contra ato do pró-
prio tribunal ou de juiz federal;

d) os habeas corpus, quando a 
autoridade coatora for juiz federal;

e) os conflitos de competência 
entre juízes federais vinculados ao 
tribunal;

ii - julgar, em grau de recurso, 
as causas decididas pelos juízes fe-
derais e pelos juízes estaduais no 
exercício da competência federal da 
área de sua jurisdição.

Art. 109. aos juízes federais 
compete processar e julgar:

i - as causas em que a união, en-
tidade autárquica ou empresa pú-
blica federal forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes 
ou oponentes, exceto as de falên-
cia, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à justiça eleitoral e à justiça 
do trabalho;

ii - as causas entre estado estran-
geiro ou organismo internacional e 
Município ou pessoa domiciliada ou 
residente no país;

iii - as causas fundadas em tra-
tado ou contrato da união com 
estado estrangeiro ou organismo 
internacional;

iV - os crimes políticos e as infra-
ções penais praticadas em detrimen-
to de bens, serviços ou interesse da 
união ou de suas entidades autár-
quicas ou empresas públicas, excluí-
das as contravenções e ressalvada a 
competência da justiça Militar e da 
justiça eleitoral;

V - os crimes previstos em tra-
tado ou convenção internacional, 
quando, iniciada a execução no 
país, o resultado tenha ou deves-
se ter ocorrido no estrangeiro, ou 
reciprocamente;

V-a as causas relativas a direitos 
humanos a que se refere o § 5º des-
te artigo; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004) 

Vi - os crimes contra a orga-
nização do trabalho e, nos ca-
sos determinados por lei, contra 
o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira;

Vii - os habeas corpus , em maté-
ria criminal de sua competência ou 
quando o constrangimento provier 
de autoridade cujos atos não este-
jam diretamente sujeitos a outra 
jurisdição;

Viii - os mandados de segurança e 
os habeas data contra ato de autori-
dade federal, excetuados os casos de 
competência dos tribunais federais;

iX - os crimes cometidos a bordo 
de navios ou aeronaves, ressalvada 
a competência da justiça Militar;

X - os crimes de ingresso ou per-
manência irregular de estrangeiro, 
a execução de carta rogatória, após 
o “exequatur”, e de sentença es-
trangeira, após a homologação, as 
causas referentes à nacionalidade, 
inclusive a respectiva opção, e à 
naturalização;

Xi - a disputa sobre direitos 
indígenas.
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§ 1º as causas em que a união for 
autora serão aforadas na seção ju-
diciária onde tiver domicílio a outra 
parte.

§ 2º as causas intentadas contra 
a união poderão ser aforadas na 
seção judiciária em que for domici-
liado o autor, naquela onde houver 
ocorrido o ato ou fato que deu ori-
gem à demanda ou onde esteja si-
tuada a coisa, ou, ainda, no distrito 
federal.

§ �º serão processadas e julgadas 
na justiça estadual, no foro do do-
micílio dos segurados ou beneficiá-
rios, as causas em que forem parte 
instituição de previdência social e 
segurado, sempre que a comarca 
não seja sede de vara do juízo fe-
deral, e, se verificada essa condição, 
a lei poderá permitir que outras 
causas sejam também processadas e 
julgadas pela justiça estadual.

§ �º lei poderá autorizar que as 
causas de competência da justiça 
federal em que forem parte institui-
ção de previdência social e segurado 
possam ser processadas e julgadas 
na justiça estadual quando a comar-
ca do domicílio do segurado não for 
sede de vara federal. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

§ 4º na hipótese do parágrafo an-
terior, o recurso cabível será sempre 
para o tribunal regional federal na 
área de jurisdição do juiz de primei-
ro grau.

§ 5º nas hipóteses de grave vio-
lação de direitos humanos, o pro-
curador-geral da república, com a 
finalidade de assegurar o cumpri-
mento de obrigações decorrentes 
de tratados internacionais de di-
reitos humanos dos quais o brasil 
seja parte, poderá suscitar, peran-
te o superior tribunal de justiça, 
em qualquer fase do inquérito ou 
processo, incidente de desloca-
mento de competência para a jus-
tiça federal. (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

Art. 110. cada estado, bem 
como o distrito federal, constituirá 
uma seção judiciária que terá por 
sede a respectiva capital, e varas 
localizadas segundo o estabelecido 
em lei.

parágrafo único. nos territórios 
federais, a jurisdição e as atribui-
ções cometidas aos juízes federais 
caberão aos juízes da justiça local, 
na forma da lei.

seÇÃo V 
dos tribunais e juÍZes do 

trabalho

seÇÃo V 
(redaÇÃo dada pela 

eMenda constitucional nº 
92, de 2016)

do tribunal superior do 
trabalho, dos tribunais 
regionaisdo trabalho e 
dos juÍZes do trabalho

Art. 111. são órgãos da justiça 
do trabalho:

i - o tribunal superior do 
trabalho;

ii - os tribunais regionais do 
trabalho;

iii - as juntas de conciliação e 
julgamento.

iii - juizes do trabalho. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 24, de 1999)

§ 1º - o tribunal superior do tra-
balho compor-se-á de vinte e sete 
Ministros, escolhidos dentre bra-
sileiros com mais de trinta e cinco 
e menos de sessenta e cinco anos, 
nomeados pelo presidente da repú-
blica após aprovação pelo senado 
federal, sendo:

§ 1.  o tribunal superior do 
trabalho compor-se-á de dezesse-
te Ministros, togados e vitalícios, 
escolhidos dentre brasileiros com 
mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos, nomeados 
pelo presidente da república, após 
aprovação pelo senado federal, 
dos quais onze escolhidos dentre 
juizes dos tribunais regionais do 
trabalho, integrantes da carreira 
da magistratura trabalhista, três 
dentre advogados e três dentre 
membros do Ministério público 
do trabalho. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 24, de 
1999) (revogado pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

i - dezessete togados e vitalícios, 
dos quais onze escolhidos dentre 
juízes de carreira da magistratura 
trabalhista, três dentre advogados 
e três dentre membros do Ministé-
rio público do trabalho;

ii - dez classistas temporários, com 
representação paritária dos trabalha-
dores e empregadores. (revogado 
pela emenda constitucional nº 24, 
de 1999)

§ 2º o tribunal encaminhará ao 
presidente da república listas tríplices, 
observando-se, quanto às vagas desti-
nadas aos advogados e aos membros 
do Ministério público, o disposto no 
art. 94, e, para as de classistas, o resul-
tado de indicação de colégio eleitoral 
integrado pelas diretorias das confe-
derações nacionais de trabalhadores 
ou empregadores, conforme o caso; 
as listas tríplices para o provimento 
de cargos destinados aos juízes da 
magistratura trabalhista de carreira 
deverão ser elaboradas pelos Minis-
tros togados e vitalícios.

§ 2.  o tribunal encaminhará ao 
presidente da república listas trí-
plices, observando-se, quanto às 
vagas destinadas aos advogados e 
aos membros do Ministério público, 
o disposto no art. 94; as listas trí-
plices para o provimento de cargos 
destinados aos juízes da magistra-
tura trabalhista de carreira deve-
rão ser elaboradas pelos Ministros 
togados e vitalícios. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 24, 
de 1999) (revogado pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

§ �º a lei disporá sobre a com-
petência do tribunal superior do 
trabalho. (revogado pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

art. 111-a. o tribunal superior 
do trabalho compor-se-á de vinte 
e sete Ministros, escolhidos den-
tre brasileiros com mais de trinta e 
cinco e menos de sessenta e cinco 
anos, nomeados pelo presidente 
da república após aprovação pela 
maioria absoluta do senado fede-
ral, sendo: (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

Art. 111-A. o tribunal supe-
rior do trabalho compor-se-á de 
vinte e sete Ministros, escolhidos 
dentre brasileiros com mais de trin-
ta e cinco anos e menos de sessenta 
e cinco anos, de notável saber jurí-
dico e reputação ilibada, nomeados 
pelo presidente da república após 
aprovação pela maioria absoluta do 
senado federal, sendo: (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 92, de 2016)

i um quinto dentre advogados 
com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional e membros 
do Ministério público do trabalho 
com mais de dez anos de efetivo 
exercício, observado o disposto no 
art. 94; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 45, de 2004)
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ii os demais dentre juízes dos 
tribunais regionais do trabalho, 
oriundos da magistratura da carrei-
ra, indicados pelo próprio tribunal 
superior. (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º a lei disporá sobre a com-
petência do tribunal superior do 
trabalho. (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º funcionarão junto ao tribu-
nal superior do trabalho: (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

i a escola nacional de formação e 
aperfeiçoamento de Magistrados do 
trabalho, cabendo-lhe, dentre ou-
tras funções, regulamentar os cursos 
oficiais para o ingresso e promoção 
na carreira; (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

ii o conselho superior da justiça 
do trabalho, cabendo-lhe exercer, 
na forma da lei, a supervisão ad-
ministrativa, orçamentária, finan-
ceira e patrimonial da justiça do 
trabalho de primeiro e segundo 
graus, como órgão central do sis-
tema, cujas decisões terão efeito 
vinculante. (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

§ �ºcompete ao tribunal supe-
rior do trabalho processar e julgar, 
originariamente, a reclamação para 
a preservação de sua competência 
e garantia da autoridade de suas 
decisões. (incluído pela emenda 
constitucional nº 92, de 2016)

art. 112. haverá pelo menos um 
tribunal regional do trabalho em 
cada estado e no distrito federal, e 
a lei instituirá as juntas de concilia-
ção e julgamento, podendo, nas co-
marcas onde não forem instituídas, 
atribuir sua jurisdição aos juízes de 
direito.

art. 112. haverá pelo menos um 
tribunal regional do trabalho em 
cada estado e no distrito federal, e 
a lei instituirá as Varas do trabalho, 
podendo, nas comarcas onde não 
forem instituídas, atribuir sua juris-
dição aos juízes de direito. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 24, de 1999)

Art. 112. a lei criará varas 
da justiça do trabalho, podendo, 
nas comarcas não abrangidas por 
sua jurisdição, atribuí-la aos juí-
zes de direito, com recurso para 
o respectivo tribunal regional do 
trabalho. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)  

art. 11�. a lei disporá sobre a 
constituição, investidura, jurisdição, 
competência, garantias e condições 
de exercício dos órgãos da justiça 
do trabalho, assegurada a paridade 
de representação de trabalhadores 
e empregadores.

Art. 113. a lei disporá sobre a 
constituição, investidura, jurisdição, 
competência, garantias e condições 
de exercício dos órgãos da justiça 
do trabalho. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 24, de 
1999)

art. 114. compete à justiça do 
trabalho conciliar e julgar os dis-
sídios individuais e coletivos entre 
trabalhadores e empregadores, 
abrangidos os entes de direito pú-
blico externo e da administração 
pública direta e indireta dos Muni-
cípios, do distrito federal, dos esta-
dos e da união, e, na forma da lei, 
outras controvérsias decorrentes da 
relação de trabalho, bem como os 
litígios que tenham origem no cum-
primento de suas próprias senten-
ças, inclusive coletivas.

Art. 114. compete à jus-
tiça do trabalho processar e 
julgar: (redação dada pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)  (Vide 
adin ��92)(Vide adin �4�2)

i as ações oriundas da relação de 
trabalho, abrangidos os entes de 
direito público externo e da admi-
nistração pública direta e indireta 
da união, dos estados, do distrito 
federal e dos Municípios; (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

ii as ações que envolvam exercício 
do direito de greve; (incluído pela 
emenda constitucional nº 45, de 
2004)

iii as ações sobre representação 
sindical, entre sindicatos, entre sin-
dicatos e trabalhadores, e entre sin-
dicatos e empregadores; (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

iV os mandados de segurança, ha-
beas corpus e habeas data , quando 
o ato questionado envolver matéria 
sujeita à sua jurisdição; (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

V os conflitos de competência en-
tre órgãos com jurisdição trabalhis-
ta, ressalvado o disposto no art. 102, 
i, o; (incluído pela emenda constitu-
cional nº 45, de 2004)

Vi as ações de indenização por dano 
moral ou patrimonial, decorrentes 
da relação de trabalho; (incluído pela 
emenda constitucional nº 45, de 2004)

Vii as ações relativas às penalidades 
administrativas impostas aos empre-
gadores pelos órgãos de fiscalização 
das relações de trabalho; (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, de 
2004)

Viii a execução, de ofício, das con-
tribuições sociais previstas no art. 
195, i, a , e ii, e seus acréscimos le-
gais, decorrentes das sentenças que 
proferir; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 45, de 2004)

iX outras controvérsias decorrentes 
da relação de trabalho, na forma da 
lei. (incluído pela emenda constitu-
cional nº 45, de 2004)

§ 1º frustrada a negociação coleti-
va, as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º recusando-se qualquer das 
partes à negociação ou à arbitragem, 
é facultado aos respectivos sindicatos 
ajuizar dissídio coletivo, podendo a 
justiça do trabalho estabelecer nor-
mas e condições, respeitadas as dispo-
sições convencionais e legais mínimas 
de proteção ao trabalho.

§ �° compete ainda à justiça do 
trabalho executar, de ofício, as con-
tribuições sociais previstas no art. 
195, i, a, e ii, e seus acréscimos le-
gais, decorrentes das sentenças que 
proferir. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 20, de 1998)

§ 2º recusando-se qualquer das 
partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, 
de comum acordo, ajuizar dissídio 
coletivo de natureza econômica, po-
dendo a justiça do trabalho decidir 
o conflito, respeitadas as disposições 
mínimas legais de proteção ao tra-
balho, bem como as convencionadas 
anteriormente. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 45, de 
2004)  (Vide adi nº �42�)(Vide adi 
nº �42�)(Vide adi nº �42�)(Vide adi 
nº �4�1)(Vide adi nº �4�2)(Vide adi 
nº �520)(Vide adin ��92)(Vide adin 
�4�2)

§ �º em caso de greve em atividade 
essencial, com possibilidade de lesão 
do interesse público, o Ministério pú-
blico do trabalho poderá ajuizar dissí-
dio coletivo, competindo à justiça do 
trabalho decidir o conflito. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
45, de 2004) (Vide adi nº �42�)(Vide 
adi nº �42�) (Vide adi nº �4�1)(Vide 
adi nº �520) (Vide adin ��92) (Vide 
adin �4�2)
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art. 115. os tribunais regionais 
do trabalho serão compostos de 
juízes nomeados pelo presidente 
da república, sendo dois terços de 
juízes togados vitalícios e um terço 
de juízes classistas temporários, ob-
servada, entre os juízes togados, a 
proporcionalidade estabelecida no 
art. 111, § 1º, i.

art. 115. os tribunais regionais 
do trabalho serão compostos de 
juízes nomeados pelo presidente 
da república, observada a propor-
cionalidade estabelecida no § 2º do 
art. 111. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 24, de 1999) }

parágrafo único. os magistrados 
dos tribunais regionais do traba-
lho serão:

i - juízes do trabalho, escolhidos 
por promoção, alternadamente, 
por antigüidade e merecimento;

ii - advogados e membros do Mi-
nistério público do trabalho, obe-
decido o disposto no art. 94;

iii - classistas indicados em listas 
tríplices pelas diretorias das fede-
rações e dos sindicatos com base 
territorial na região. (revogado 
pela emenda constitucional nº 24, 
de 1999)

Art. 115. os tribunais regionais 
do trabalho compõem-se de, no mí-
nimo, sete juízes, recrutados, quando 
possível, na respectiva região, e no-
meados pelo presidente da república 
dentre brasileiros com mais de trinta 
e menos de sessenta e cinco anos, 
sendo: (redação dada pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

i um quinto dentre advogados 
com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional e membros 
do Ministério público do trabalho 
com mais de dez anos de efetivo 
exercício, observado o disposto no 
art. 94; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

ii os demais, mediante promoção 
de juízes do trabalho por antigüida-
de e merecimento, alternadamente.  
(redação dada pela emenda consti-
tucional nº 45, de 2004)

§ 1º os tribunais regionais do 
trabalho instalarão a justiça iti-
nerante, com a realização de au-
diências e demais funções de ati-
vidade jurisdicional, nos limites 
territoriais da respectiva jurisdi-
ção, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários. (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

§ 2º os tribunais regionais do 
trabalho poderão funcionar des-
centralizadamente, constituindo 
câmaras regionais, a fim de assegu-
rar o pleno acesso do jurisdicionado 
à justiça em todas as fases do pro-
cesso.  (incluído pela emenda cons-
titucional nº 45, de 2004)

Art. 116. a junta de concilia-
ção e julgamento será composta de 
um juiz do trabalho, que a presidirá, 
e dois juízes classistas temporários, 
representantes dos empregados e 
dos empregadores.

Art. 116. nas Varas do trabalho, 
a jurisdição será exercida por um juiz 
singular. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 24, de 1999)

parágrafo único. os juízes classistas 
das juntas de conciliação e julga-
mento serão nomeados pelo presi-
dente do tribunal regional do traba-
lho, na forma da lei, permitida uma 
recondução. (revogado pela emenda 
constitucional nº 24, de 1999)

Art. 117. o mandato dos repre-
sentantes classistas, em todas as ins-
tâncias, é de três anos . (revogado 
pela emenda constitucional nº 24, 
de 1999)

parágrafo único. os representantes 
classistas terão suplentes. (revogado 
pela emenda constitucional nº 24, 
de 1999)

seÇÃo Vi 
dos tribunais e juÍZes 

eleitorais

Art. 118. são órgãos da justiça 
eleitoral:

i - o tribunal superior eleitoral;
ii - os tribunais regionais eleitorais;
iii - os juízes eleitorais;
iV - as juntas eleitorais.

Art. 119. o tribunal superior 
eleitoral compor-se-á, no mínimo, 
de sete membros, escolhidos:

i - mediante eleição, pelo voto 
secreto:

a) três juízes dentre os Ministros 
do supremo tribunal federal;

b) dois juízes dentre os Ministros 
do superior tribunal de justiça;

ii - por nomeação do presidente 
da república, dois juízes dentre seis 
advogados de notável saber jurídico 
e idoneidade moral, indicados pelo 
supremo tribunal federal.

parágrafo único. o tribunal supe-
rior eleitoral elegerá seu presidente e 
o Vice-presidente dentre os Ministros 
do supremo tribunal federal, e o cor-
regedor eleitoral dentre os Ministros 
do superior tribunal de justiça.

Art. 120. haverá um tribunal 
regional eleitoral na capital de 
cada estado e no distrito federal.

§ 1º - os tribunais regionais elei-
torais compor-se-ão:

i - mediante eleição, pelo voto 
secreto:

a) de dois juízes dentre os desem-
bargadores do tribunal de justiça;

b) de dois juízes, dentre juízes de 
direito, escolhidos pelo tribunal de 
justiça;

ii - de um juiz do tribunal regio-
nal federal com sede na capital do 
estado ou no distrito federal, ou, 
não havendo, de juiz federal, esco-
lhido, em qualquer caso, pelo tribu-
nal regional federal respectivo;

iii - por nomeação, pelo presiden-
te da república, de dois juízes den-
tre seis advogados de notável saber 
jurídico e idoneidade moral, indica-
dos pelo tribunal de justiça.

§ 2º - o tribunal regional eleitoral 
elegerá seu presidente e o Vice-presi-
dente- dentre os desembargadores.

Art. 121. lei complementar 
disporá sobre a organização e com-
petência dos tribunais, dos juízes de 
direito e das juntas eleitorais.

§ 1º - os membros dos tribunais, 
os juízes de direito e os integrantes 
das juntas eleitorais, no exercício de 
suas funções, e no que lhes for apli-
cável, gozarão de plenas garantias 
e serão inamovíveis.

§ 2º - os juízes dos tribunais elei-
torais, salvo motivo justificado, 
servirão por dois anos, no mínimo, 
e nunca por mais de dois biênios 
consecutivos, sendo os substitutos 
escolhidos na mesma ocasião e pelo 
mesmo processo, em número igual 
para cada categoria.

§ �º - são irrecorríveis as deci-
sões do tribunal superior eleito-
ral, salvo as que contrariarem esta 
constituição e as denegatórias 
de habeas corpus ou mandado de 
segurança.

§ 4º - das decisões dos tribunais 
regionais eleitorais somente caberá 
recurso quando:

i - forem proferidas contra dispo-
sição expressa desta constituição 
ou de lei;
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ii - ocorrer divergência na inter-
pretação de lei entre dois ou mais 
tribunais eleitorais;

iii - versarem sobre inelegibilida-
de ou expedição de diplomas nas 
eleições federais ou estaduais;

iV - anularem diplomas ou decre-
tarem a perda de mandatos eletivos 
federais ou estaduais;

V - denegarem habeas corpus , 
mandado de segurança, habeas da-
ta ou mandado de injunção.

seÇÃo Vii 
dos tribunais e juÍZes 

Militares

Art. 122. são órgãos da justiça 
Militar:

i - o superior tribunal Militar;
ii - os tribunais e juízes Militares 

instituídos por lei.

Art. 123. o superior tribunal 
Militar compor-se-á de quinze Mi-
nistros vitalícios, nomeados pelo 
presidente da república, depois de 
aprovada a indicação pelo senado 
federal, sendo três dentre oficiais-
generais da Marinha, quatro dentre 
oficiais-generais do exército, três 
dentre oficiais-generais da aero-
náutica, todos da ativa e do posto 
mais elevado da carreira, e cinco 
dentre civis.

parágrafo único. os Ministros civis 
serão escolhidos pelo presidente da 
república dentre brasileiros maio-
res de trinta e cinco anos, sendo:

i - três dentre advogados de no-
tório saber jurídico e conduta iliba-
da, com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional;

ii - dois, por escolha paritária, den-
tre juízes auditores e membros do 
Ministério público da justiça Militar.

Art. 124. À justiça Militar com-
pete processar e julgar os crimes mi-
litares definidos em lei.

parágrafo único. a lei disporá 
sobre a organização, o funciona-
mento e a competência da justiça 
Militar.

seÇÃo Viii 
dos tribunais e juÍZes dos 

estados

Art. 125. os estados organizarão 
sua justiça, observados os princípios 
estabelecidos nesta constituição.

§ 1º a competência dos tribunais 
será definida na constituição do 
estado, sendo a lei de organização 
judiciária de iniciativa do tribunal 
de justiça.

§ 2º cabe aos estados a institui-
ção de representação de inconstitu-
cionalidade de leis ou atos normati-
vos estaduais ou municipais em face 
da constituição estadual, vedada a 
atribuição da legitimação para agir 
a um único órgão.

§ �º a lei estadual poderá criar, 
mediante proposta do tribunal de 
justiça, a justiça Militar estadual, 
constituída, em primeiro grau, pelos 
conselhos de justiça e, em segundo, 
pelo próprio tribunal de justiça, ou 
por tribunal de justiça Militar nos 
estados em que o efetivo da polí-
cia militar seja superior a vinte mil 
integrantes.

§ �º a lei estadual poderá criar, 
mediante proposta do tribunal de 
justiça, a justiça Militar estadual, 
constituída, em primeiro grau, pelos 
juízes de direito e pelos conselhos de 
justiça e, em segundo grau, pelo pró-
prio tribunal de justiça, ou por tri-
bunal de justiça Militar nos estados 
em que o efetivo militar seja supe-
rior a vinte mil integrantes. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
45, de 2004)

§ 4º compete à justiça Militar es-
tadual processar e julgar os policiais 
militares e bombeiros militares nos 
crimes militares, definidos em lei, 
cabendo ao tribunal competente 
decidir sobre a perda do posto e da 
patente dos oficiais e da graduação 
das praças.

§ 4º compete à justiça Militar es-
tadual processar e julgar os milita-
res dos estados, nos crimes militares 
definidos em lei e as ações judiciais 
contra atos disciplinares militares, 
ressalvada a competência do júri 
quando a vítima for civil, cabendo 
ao tribunal competente decidir so-
bre a perda do posto e da paten-
te dos oficiais e da graduação das 
praças. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

§ 5º compete aos juízes de direi-
to do juízo militar processar e julgar, 
singularmente, os crimes militares 
cometidos contra civis e as ações 
judiciais contra atos disciplinares 
militares, cabendo ao conselho de 
justiça, sob a presidência de juiz de 
direito, processar e julgar os demais 
crimes militares. (incluído pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)

§ 6º o tribunal de justiça pode-
rá funcionar descentralizadamente, 
constituindo câmaras regionais, a 
fim de assegurar o pleno acesso do 
jurisdicionado à justiça em todas 
as fases do processo. (incluído pela 
emenda constitucional nº 45, de 
2004)

§ 7º o tribunal de justiça instala-
rá a justiça itinerante, com a realiza-
ção de audiências e demais funções 
da atividade jurisdicional, nos limi-
tes territoriais da respectiva jurisdi-
ção, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários. (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

Art. 126. para dirimir conflitos 
fundiários, o tribunal de justiça de-
signará juízes de entrância especial, 
com competência exclusiva para 
questões agrárias.

Art. 126. para dirimir confli-
tos fundiários, o tribunal de justiça 
proporá a criação de varas especia-
lizadas, com competência exclusiva 
para questões agrárias. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 45, de 2004)

parágrafo único. sempre que ne-
cessário à eficiente prestação juris-
dicional, o juiz far-se-á presente no 
local do litígio.

capÍtulo iV 
das funÇÕes essenciais À 

justiÇa

capÍtulo iV 
das funÇÕes essenciais À 

justiÇa (redaÇÃo dada pela 
eMenda constitucional nº 

80, de 2014)

seÇÃo i 
do MinistÉrio pÚblico

Art. 127. o Ministério público 
é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do estado, incum-
bindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interes-
ses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - são princípios institucionais do 
Ministério público a unidade, a indivisi-
bilidade e a independência funcional.

§ 2º - ao Ministério público é as-
segurada autonomia funcional e ad-
ministrativa, podendo, observado o 
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disposto no art. 169, propor ao po-
der legislativo a criação e extinção 
de seus cargos e serviços auxiliares, 
provendo-os por concurso público 
de provas e de provas e títulos; a 
lei disporá sobre sua organização e 
funcionamento.

§ 2º ao Ministério público é asse-
gurada autonomia funcional e ad-
ministrativa, podendo, observado o 
disposto no art. 169, propor ao po-
der legislativo a criação e extinção 
de seus cargos e serviços auxiliares, 
provendo-os por concurso público de 
provas ou de provas e títulos, a po-
lítica remuneratória e os planos de 
carreira; a lei disporá sobre sua orga-
nização e funcionamento. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
19, de 1998)

§ �º o Ministério público elabora-
rá sua proposta orçamentária den-
tro dos limites estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias.

§ 4º se o Ministério público não 
encaminhar a respectiva proposta 
orçamentária dentro do prazo es-
tabelecido na lei de diretrizes orça-
mentárias, o poder executivo con-
siderará, para fins de consolidação 
da proposta orçamentária anual, os 
valores aprovados na lei orçamentá-
ria vigente, ajustados de acordo com 
os limites estipulados na forma do § 
�.  (incluído pela emenda constitu-
cional nº 45, de 2004)

§ 5º se a proposta orçamentária 
de que trata este artigo for enca-
minhada em desacordo com os li-
mites estipulados na forma do § �º, 
o poder executivo procederá aos 
ajustes necessários para fins de con-
solidação da proposta orçamentária 
anual. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 45, de 2004)

§ 6º durante a execução orça-
mentária do exercício, não poderá 
haver a realização de despesas ou 
a assunção de obrigações que ex-
trapolem os limites estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias, 
exceto se previamente autorizadas, 
mediante a abertura de créditos su-
plementares ou especiais. (incluído 
pela emenda constitucional nº 45, 
de 2004)

Art. 128. o Ministério público 
abrange:

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 

federal e territórios;
ii - os Ministérios públicos dos 

estados.
§ 1º o Ministério público da união 

tem por chefe o procurador-geral da 
república, nomeado pelo presidente 
da república dentre integrantes da 
carreira, maiores de trinta e cinco 
anos, após a aprovação de seu nome 
pela maioria absoluta dos membros 
do senado federal, para mandato de 
dois anos, permitida a recondução.

§ 2º a destituição do procurador-
geral da república, por iniciativa do 
presidente da república, deverá ser 
precedida de autorização da maioria 
absoluta do senado federal.

§ �º os Ministérios públicos dos 
estados e o do distrito federal e ter-
ritórios 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 ter-
ritórios 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 facul-
tada aos respectivos procuradores-
gerais, estabelecerão a organização, 
as atribuições e o estatuto de cada 
Ministério público, observadas, rela-
tivamente a seus membros:

i - as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de 

exercício, não podendo perder o car-
go senão por sentença judicial transi-
tada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por mo-
tivo de interesse público, mediante 
decisão do órgão colegiado compe-
tente do Ministério público, por voto 
de dois terços de seus membros, asse-
gurada ampla defesa;

b) inamovibilidade, salvo por 
motivo de interesse público, me-
diante decisão do órgão colegiado 
competente do Ministério público, 
pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros, assegurada ampla 
defesa; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

c) irredutibilidade de vencimentos, 
observado, quanto à remuneração, o 
que dispõem os arts. �7, Xi, 150, ii, 
15�, iii, 15�, § 2º, i;

c) irredutibilidade de subsídio, 
fixado na forma do art. �9, § 4º, 
e ressalvado o disposto nos arts. 
�7, X e Xi, 150, ii, 15�, iii, 15�, § 
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, per-
centagens ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comer-

cial, na forma da lei;
d) exercer, ainda que em dispo-

nibilidade, qualquer outra função 
pública, salvo uma de magistério;

e) exercer atividade político-parti-
dária, salvo exceções previstas na lei.

e) exercer atividade político-
partidária; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)

f) receber, a qualquer título ou 
pretexto, auxílios ou contribuições 
de pessoas físicas, entidades públicas 
ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei. (incluída pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)

§ 6º aplica-se aos membros do Minis-
tério público o disposto no art. 95, pa-
rágrafo único, V. (incluído pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)

Art. 129. são funções institu-
cionais 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 re-
levância pública aos direitos assegura-
dos nesta constituição, promovendo 
as medidas 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 interes-
ses difusos e coletivos;

iV - promover a ação de incons-
titucionalidade ou representação 
para fins de intervenção da união 
e dos estados, nos casos previstos 
nesta constituição;

V - defender judicialmente os di-
reitos e interesses das populações 
indígenas;

Vi - expedir notificações nos pro-
cedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando infor-
mações e documentos para instruí-
los, na forma da lei complementar 
respectiva;

Vii - exercer o controle externo 
da atividade policial, na forma da 
lei complementar mencionada no 
artigo anterior;
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Viii - requisitar diligências investi-
gatórias e a instauração de inquéri-
to policial, indicados os fundamen-
tos jurídicos de suas manifestações 
processuais;

iX - exercer outras funções que 
lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade, 
sendo-lhe vedada a representação 
judicial e a consultoria jurídica de 
entidades públicas.

§ 1º - a legitimação do Ministério 
público para as ações civis previstas 
neste artigo não impede a de tercei-
ros, nas mesmas hipóteses, segundo 
o disposto nesta constituição e na 
lei.

§ 2º -as funções de Ministério 
público só podem ser exercidas por 
integrantes da carreira, que deve-
rão residir na comarca da respectiva 
lotação.

§ 2º as funções do Ministério pú-
blico só podem ser exercidas por in-
tegrantes 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)

§ �º o ingresso na carreira far-
se-á mediante concurso público de 
provas e títulos, assegurada parti-
cipação da ordem dos advogados 
do brasil em sua realização, e obser-
vada, nas nomeações, a ordem de 
classificação.

§ �º o ingresso na carreira do Mi-
nistério público far-se-á mediante 
concurso público de provas e títu-
los, assegurada a participação da 
ordem dos advogados do brasil em 
sua realização, exigindo-se do ba-
charel em direito, no mínimo, três 
anos de atividade jurídica e obser-
vando-se, nas nomeações, a ordem 
de classificação. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 45, de 
2004)

§ 4º aplica-se ao Ministério públi-
co, no que couber, o disposto no art. 
9�, ii e Vi.

§ 4º aplica-se ao Ministério pú-
blico, no que couber, o disposto no 
art. 9�. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

§ 5º a distribuição de proces-
sos no Ministério público será 
imediata. (incluído pela emenda 
constitucional nº 45, de 2004)

Art. 130. aos membros do Mi-
nistério público junto aos tribunais 
de contas aplicam-se as disposições 

desta seção pertinentes a direitos, 
vedações e forma de investidura.

art. 1�0-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 repúbli-
ca, que o preside;

ii quatro membros do Ministério 
público da união, assegurada a re-
presentação de cada uma de suas 
carreiras;

iii três membros do Ministério pú-
blico dos estados;

iV dois juízes, indicados um pelo 
supremo tribunal federal e outro 
pelo superior tribunal de justiça;

V dois advogados, indicados pelo 
conselho federal da ordem dos ad-
vogados do brasil;

Vi dois cidadãos de notável saber 
jurídico e reputação ilibada, indica-
dos um pela câmara dos deputados 
e outro pelo senado federal.

§ 1º os membros do conselho 
oriundos do Ministério público se-
rão indicados pelos respectivos Mi-
nistérios públicos, na forma da lei.

§ 2º compete ao conselho nacio-
nal do Ministério público o controle 
da atuação administrativa e finan-
ceira do Ministério público e do 
cumprimento dos deveres funcio-
nais de seus membros, cabendo lhe:

i zelar pela autonomia funcional e 
administrativa do Ministério público, 
podendo expedir atos regulamenta-
res, no âmbito de sua competência, 
ou recomendar providências;

ii zelar pela observância do art. 
�7 e apreciar, de ofício ou median-
te provocação, a legalidade dos 
atos administrativos praticados por 
membros ou órgãos do Ministério 
público da união e dos estados, po-
dendo desconstituí-los, revê-los ou 
fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, sem prejuízo 
da competência dos tribunais de 
contas;

iii receber e conhecer das 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 correicio-
nal da instituição, podendo avocar 

processos disciplinares em curso, 
determinar a remoção, a disponi-
bilidade ou a aposentadoria com 
subsídios ou proventos proporcio-
nais ao tempo de serviço e aplicar 
outras sanções administrativas, as-
segurada ampla defesa;

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 cor-
reicional da instituição, podendo 
avocar processos disciplinares em 
curso, determinar a remoção ou 
a disponibilidade e aplicar outras 
sanções administrativas, assegura-
da ampla defesa; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 
10�, de 2019)

iV rever, de ofício ou mediante 
provocação, os processos disciplina-
res de membros do Ministério públi-
co da união ou dos estados julgados 
há menos de um ano;

V elaborar relatório anual, pro-
pondo as providências que julgar 
necessárias sobre a situação do Mi-
nistério público no país e as ativida-
des do conselho, o qual deve inte-
grar a mensagem prevista no art. 
84, Xi.

§ �º o conselho escolherá, em 
votação secreta, um corregedor na-
cional, dentre os membros do Minis-
tério público que o integram, veda-
da a recondução, competindo-lhe, 
além das atribuições que lhe forem 
conferidas pela lei, as seguintes:

i receber reclamações e denúncias, 
de qualquer interessado, relativas 
aos membros do Ministério público 
e dos seus serviços auxiliares;

ii exercer funções executivas do 
conselho, de inspeção e correição 
geral;

iii requisitar e designar membros 
do Ministério público, delegando-
lhes atribuições, e requisitar servido-
res de órgãos do Ministério público.

§ 4º o presidente do conselho fe-
deral da ordem dos advogados do 
brasil oficiará junto ao conselho.

§ 5º leis da união e dos estados 
criarão ouvidorias do Ministério 
público, competentes para receber 
reclamações e denúncias de qual-
quer interessado contra membros 
ou órgãos do Ministério público, 
inclusive contra seus serviços auxi-
liares, representando diretamente 
ao conselho nacional do Ministério 
público.
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seÇÃo ii 
da adVocacia-geral da 

uniÃo 
 

da adVocacia pÚblica

(redação dada pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

Art. 131. a advocacia-geral 
da união é a instituição que, dire-
tamente ou através de órgão vin-
culado, 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 jurídi-
co do poder executivo.

§ 1º - a advocacia-geral da união 
tem por chefe o advogado-geral da 
união, de livre nomeação pelo presi-
dente da república dentre cidadãos 
maiores de trinta e cinco anos, de notá-
vel 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.

§ �º - na execução da dívida ativa 
de natureza tributária, a represen-
tação da união cabe à procurado-
ria-geral da fazenda nacional, ob-
servado o disposto em lei.

art. 1�2. os procuradores dos 
estados e do distrito federal exer-
cerão a representação judicial e a 
consultoria jurídica das respectivas 
unidades federadas, organizados 
em carreira na qual o ingresso de-
penderá de concurso público de 
provas e títulos, observado o dis-
posto no art. 1�5.

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 advoga-
dos do brasil em todas as suas fases, 
exercerão a representação judicial 
e a consultoria jurídica das respec-
tivas unidades federadas. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 19, de 1998)

parágrafo único. aos procuradores 
referidos neste artigo é assegurada 
estabilidade após três anos de efeti-
vo exercício, mediante avaliação de 
desempenho perante os órgãos pró-
prios, após relatório circunstanciado 
das corregedorias. (inclído pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

seÇÃo iii 
da adVocacia e da 
defensoria pÚblica

seÇÃo iii 
da adVocacia

(redação dada pela emenda 
constitucional nº 80, de 2014)

Art. 133. o advogado é indis-
pensável à administração da justiça, 
sendo inviolável por seus atos e ma-
nifestações no exercício da profis-
são, nos limites da lei.

seÇÃo iV 
da defensoria pÚblica

(redação dada pela emenda 
constitucional nº 80, de 2014)

art. 1�4. a defensoria pública é ins-
tituição essencial à função jurisdicional 
do estado, incumbindo-lhe a orientação 
jurídica e a defesa, em todos os graus, 
dos necessitados, na forma do art. 5. , 
lXXiV.)

Art. 134. a defensoria pública 
é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e 
instrumento do regime democráti-
co, fundamentalmente, a orienta-
ção jurídica, a promoção dos direi-
tos 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. 5.  desta constituição 
federal . (redação dada pela emen-
da constitucional nº 80, de 2014)

parágrafo único. lei complemen-
tar organizará a defensoria pública 
da união e do distrito federal e 
dos territórios e prescreverá nor-
mas gerais para sua organização 
nos estados, em cargos de carreira, 
providos, na classe inicial, mediante 
concurso público de provas e títu-
los, assegurada a seus integrantes 
a garantia da inamovibilidade e ve-
dado o exercício da advocacia fora 
das atribuições institucionais.

§ 1º lei complementar organiza-
rá a defensoria pública da união 
e do distrito federal e dos terri-
tórios e prescreverá normas gerais 
para sua organização nos estados, 
em cargos de carreira, providos, na 
classe inicial, mediante concurso 

público de provas e títulos, asse-
gurada a seus integrantes a garan-
tia da inamovibilidade e vedado 
o exercício da advocacia fora das 
atribuições institucionais. (renum
erado pela emenda constitucional 
nº 45, de 2004)

§ 2º Às defensorias públicas esta-
duais são asseguradas autonomia 
funcional e administrativa e a ini-
ciativa de sua proposta orçamentá-
ria 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)

§ �º aplica-se o disposto no § 2º às 
defensorias públicas da união e do 
distrito federal. (incluído pela emen-
da constitucional nº 74, de 201�)

§ 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. 9� e 
no inciso ii do art. 96 desta consti-
tuição federal. (incluído pela emen-
da constitucional nº 80, de 2014)

art. 1�5. Às carreiras disciplinadas nes-
te título aplicam-se o princípio do 
art. �7, Xii, e o art. z�9, § 1. 

Art. 135. os servidores inte-
grantes das carreiras disciplinadas 
nas seções ii e iii deste capítulo se-
rão remunerados na forma do art. 
�9, § 4.  (redação dada pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

tÍtulo V  
da defesa do estado e das 
instituiÇÕes deMocráticas

capÍtulo i 
do estado de defesa e do 

estado de sÍtio

seÇÃo i 
do estado de defesa

Art. 136. o presidente da re-
pública pode, ouvidos o conselho 
da república e o conselho de defe-
sa nacional, decretar estado de de-
fesa para preservar ou prontamente 
restabelecer, em locais restritos e 
determinados, a ordem pública ou a 
paz social ameaçadas por grave e imi-
nente instabilidade institucional ou 
atingidas por calamidades de grandes 
proporções na natureza.
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§ 1º o decreto que instituir o esta-
do de defesa determinará o tempo 
de sua duração, especificará as áreas 
a serem abrangidas e indicará, nos 
termos e limites da lei, as medidas 
coercitivas a vigorarem, dentre as 
seguintes:

i - restrições aos direitos de:
a) reunião, ainda que exercida no 

seio das associações;
b) sigilo de correspondência;
c) sigilo de comunicação telegráfica 

e telefônica;
ii - ocupação e uso temporário de 

bens e serviços públicos, na hipóte-
se de calamidade pública, respon-
dendo a união pelos danos e custos 
decorrentes.

§ 2º o tempo de duração do estado 
de defesa não será superior a trinta 
dias, podendo ser prorrogado uma 
vez, por igual período, se persisti-
rem as razões que justificaram a sua 
decretação.

§ �º na vigência do estado de 
defesa:

i - a prisão por crime contra o es-
tado, determinada pelo executor da 
medida, será por este comunicada 
imediatamente ao juiz competente, 
que a relaxará, se não for legal, facul-
tado ao preso requerer exame de cor-
po de delito à autoridade policial;

ii - a comunicação será acompanha-
da de declaração, pela autoridade, do 
estado físico e mental do detido no 
momento de sua autuação;

iii - a prisão ou detenção de qual-
quer pessoa não poderá ser superior 
a dez dias, salvo quando autorizada 
pelo poder judiciário;

iV - é vedada a incomunicabilidade 
do preso.

§ 4º decretado o estado de defesa 
ou sua prorrogação, o presidente da 
república, dentro de vinte e qua-
tro horas, submeterá o ato com a 
respectiva justificação ao congresso 
nacional, que decidirá por maioria 
absoluta.

§ 5º se o congresso nacional estiver 
em recesso, será convocado, extraor-
dinariamente, no prazo de cinco dias.

§ 6º o congresso nacional aprecia-
rá o decreto dentro de dez dias con-
tados de seu recebimento, devendo 
continuar funcionando enquanto vi-
gorar o estado de defesa.

§ 7º rejeitado o decreto, cessa ime-
diatamente o estado de defesa.

seÇÃo ii 
do estado de sÍtio

Art. 137. o presidente da re-
pública pode, ouvidos o conselho 
da república e o conselho de defesa 
nacional, solicitar ao congresso na-
cional autorização para decretar o 
estado de sítio nos casos de:

i - comoção grave de repercussão 
nacional ou ocorrência de fatos que 
comprovem a ineficácia de medida 
tomada durante o estado de defesa;

ii - declaração de estado de guer-
ra ou resposta a agressão armada 
estrangeira.

parágrafo único. o presidente da 
república, ao solicitar autorização 
para decretar o estado de sítio ou 
sua prorrogação, relatará os motivos 
determinantes do pedido, devendo o 
congresso nacional decidir por maio-
ria absoluta.

Art. 138.  o decreto do esta-
do de sítio indicará sua duração, as 
normas necessárias a sua execução 
e as garantias constitucionais que 
ficarão suspensas, e, depois de pu-
blicado, o presidente da república 
designará o executor das medidas 
específicas e as áreas abrangidas.

§ 1º o estado de sítio, no caso do 
art. 1�7, i, não poderá ser decre-
tado por mais de trinta dias, nem 
prorrogado, de cada vez, por prazo 
superior; no do inciso ii, poderá ser 
decretado por todo o tempo que 
perdurar a guerra ou a agressão ar-
mada estrangeira.

§ 2º solicitada autorização para 
decretar o estado de sítio durante o 
recesso parlamentar, o presidente do 
senado federal, de imediato, convo-
cará extraordinariamente o congres-
so nacional para se reunir dentro de 
cinco dias, a fim de apreciar o ato.

§ �º o congresso nacional per-
manecerá em funcionamento até o 
término das medidas coercitivas.

Art. 139.  na vigência do es-
tado de sítio decretado com fun-
damento no art. 1�7, i, só poderão 
ser tomadas contra as pessoas as 
seguintes medidas:

i - obrigação de permanência em 
localidade determinada;

ii - detenção em edifício não des-
tinado a acusados ou condenados 
por crimes comuns;

iii - restrições relativas à inviolabi-
lidade da correspondência, ao sigilo 
das comunicações, à prestação de 
informações e à liberdade de im-
prensa, radiodifusão e televisão, na 
forma da lei;

iV - suspensão da liberdade de 
reunião;

V - busca e apreensão em 
domicílio;

Vi - intervenção nas empresas de 
serviços públicos;

Vii - requisição de bens.
parágrafo único. não se inclui nas 

restrições do inciso iii a difusão de 
pronunciamentos de parlamentares 
efetuados em suas casas legislati-
vas, desde que liberada pela respec-
tiva Mesa.

seÇÃo iii 
disposiÇÕes gerais

Art. 140.  a Mesa do congres-
so nacional, ouvidos os líderes parti-
dários, designará comissão compos-
ta de cinco de seus membros para 
acompanhar e fiscalizar a execução 
das medidas referentes ao estado 
de defesa e ao estado de sítio.

Art. 141.  cessado o estado de 
defesa ou o estado de sítio, cessarão 
também seus efeitos, sem prejuízo da 
responsabilidade pelos ilícitos cometi-
dos por seus executores ou agentes.

parágrafo único. logo que cesse o 
estado de defesa ou o estado de sítio, 
as medidas aplicadas em sua vigência 
serão relatadas pelo presidente da re-
pública, em mensagem ao congresso 
nacional, com especificação e justifi-
cação das providências adotadas, com 
relação nominal dos atingidos e indi-
cação das restrições aplicadas.

capÍtulo ii 
das forÇas arMadas

Art. 142.  as forças armadas, 
constituídas pela Marinha, pelo 
exército e pela aeronáutica, são 
instituições nacionais permanentes 
e regulares, organizadas com base 
na hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do presidente 
da república, e destinam-se à defe-
sa da pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de 
qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 1º lei complementar estabele-
cerá as normas gerais a serem ado-
tadas na organização, no preparo e 
no emprego das forças armadas.

§ 2º não caberá habeas corpus em re-
lação a punições disciplinares militares.

§ �º os membros das forças ar-
madas são denominados militares, 
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aplicando-se-lhes, além das que vie-
rem a ser fixadas em lei, as seguintes 
disposições: (incluído pela emenda 
constitucional nº 18, de 1998)

i - as patentes, com prerrogativas, 
direitos e deveres a elas inerentes, 
são conferidas pelo presidente da 
república e asseguradas em pleni-
tude aos oficiais da ativa, da reserva 
ou reformados, sendo-lhes privati-
vos os títulos e postos militares e, 
juntamente com os demais mem-
bros, o uso dos uniformes das for-
ças armadas; (incluído pela emenda 
constitucional nº 18, de 1998)

ii - o militar em atividade que 
tomar posse em cargo ou emprego 
público civil permanente será trans-
ferido para a reserva, nos termos da 
lei; (incluído pela emenda constitu-
cional nº 18, de 1998)

ii - o militar em atividade que 
tomar posse em cargo ou emprego 
público civil permanente, ressalva-
da a hipótese prevista no art. �7, 
inciso XVi, alínea “c”, será transfe-
rido para a reserva, nos termos da 
lei; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 77, de 2014)

iii - o militar da ativa que, de 
acordo com a lei, tomar posse em 
cargo, emprego ou função pública 
civil temporária, não eletiva, ainda 
que da administração indireta, fica-
rá agregado ao respectivo quadro e 
somente poderá, enquanto perma-
necer nessa situação, ser promovido 
por antigüidade, contando-se-lhe o 
tempo de serviço apenas para aque-
la promoção e transferência para a 
reserva, sendo depois de dois anos 
de afastamento, contínuos ou não, 
transferido para a reserva, nos ter-
mos da lei; (incluído pela emenda 
constitucional nº 18, de 1998)

iii - o militar da ativa que, de 
acordo com a lei, tomar posse em 
cargo, emprego ou função pública 
civil temporária, não eletiva, ain-
da que da administração indireta, 
ressalvada a hipótese prevista no 
art. �7, inciso XVi, alínea “c”, fica-
rá agregado ao respectivo quadro e 
somente poderá, enquanto perma-
necer nessa situação, ser promovido 
por antiguidade, contando-se-lhe 
o tempo de serviço apenas para 
aquela promoção e transferência 
para a reserva, sendo depois de dois 
anos de afastamento, contínuos ou 
não, transferido para a reserva, nos 
termos da lei; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 77, de 
2014)

iV - ao militar são proibidas a sin-
dicalização e a greve; (incluído pela 
emenda constitucional nº 18, de 
1998)

V - o militar, enquanto em serviço 
ativo, não pode estar filiado a parti-
dos políticos; (incluído pela emenda 
constitucional nº 18, de 1998)

Vi - o oficial só perderá o posto e 
a patente se for julgado indigno do 
oficialato ou com ele incompatível, 
por decisão de tribunal militar de ca-
ráter permanente, em tempo de paz, 
ou de tribunal especial, em tempo de 
guerra; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 18, de 1998)

Vii - o oficial condenado na justiça 
comum ou militar a pena privativa 
de liberdade superior a dois anos, 
por sentença transitada em julga-
do, será submetido ao julgamento 
previsto no inciso anterior; (incluído 
pela emenda constitucional nº 18, 
de 1998)

Viii - aplica-se aos militares o dis-

posto no Art. 7. , incisos Viii, Xii, 
XVii, XViii, XiX e XXV e no art. �7, 
incisos Xi, Xiii, XiV e XV; (incluído 
pela emenda constitucional nº 18, 
de 1998)

Viii - aplica-se aos militares o dis-

posto no Art. 7. , incisos Viii, Xii, 
XVii, XViii, XiX e XXV, e no art. �7, 
incisos Xi, Xiii, XiV e XV, bem como, 
na forma da lei e com prevalência 
da atividade militar, no art. �7, in-
ciso XVi, alínea “c”; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 77, 
de 2014)

iX - aplica-se aos militares e a seus 
pensionistas o disposto no art. 40, 
§§ 4º,5º e 6º; (incluído pela emenda 
constitucional nº 18, de 1998)

iX - aplica-se aos militares e a seus 
pensionistas o disposto no art. 40, §§ 
7º e 8º; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998) (re-
vogado pela emenda constitucional 
nº 41, de 19.12.200�)

X - a lei disporá sobre o ingresso 
nas forças armadas, os limites de 
idade, a estabilidade e outras con-
dições de transferência do militar 
para a inatividade, os direitos, os 
deveres, a remuneração, as prerro-
gativas e outras situações especiais 
dos militares, consideradas as pe-
culiaridades de suas atividades, in-
clusive aquelas cumpridas por força 
de compromissos internacionais e 
de guerra. (incluído pela emenda 
constitucional nº 18, de 1998)

Art. 143.  o serviço militar é 
obrigatório nos termos da lei.

§ 1º Às forças armadas compe-
te, na forma da lei, atribuir serviço 
alternativo aos que, em tempo de 
paz, após alistados, alegarem impe-
rativo de consciência, entendendo-
se como tal o decorrente de crença 
religiosa e de convicção filosófica 
ou política, para se eximirem de ati-
vidades de caráter essencialmente 
militar. (regulamento)

§ 2º - as mulheres e os eclesiásti-
cos ficam isentos do serviço militar 
obrigatório em tempo de paz, sujei-
tos, porém, a outros encargos que a 
lei lhes atribuir. (regulamento)

capÍtulo iii 
da seguranÇa pÚblica

Art. 144.  a segurança pública, 
dever do estado, direito e responsa-
bilidade 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, esta-

duais e distrital. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 104, de 
2019)

§ 1º - a polícia federal, instituída 
por lei como órgão permanente, es-
truturado em carreira, destina-se a:

§ 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 de-
trimento de bens, serviços e interes-
ses da união ou de suas entidades 
autárquicas e empresas públicas, 
assim como outras infrações cuja 
prática tenha repercussão interesta-
dual ou internacional e exija repres-
são uniforme, segundo se dispuser 
em lei;

ii - prevenir e reprimir o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, o contrabando e o descami-
nho, sem prejuízo da ação fazendá-
ria e de outros órgãos públicos nas 
respectivas áreas de competência;
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iii - exercer as funções de polícia 
marítima, aérea e de fronteiras;

iii - exercer as funções de polí-
cia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras; (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, estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, 
ao patrulhamento ostensivo das ro-
dovias federais.

§ 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)

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

§ �º 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 competên-
cia da união, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares.

§ 5º Às polícias militares cabem 
a polícia ostensiva e a preservação 
da ordem pública; aos corpos de 
bombeiros militares, além das atri-
buições definidas em lei, incumbe 
a execução de atividades de defesa 
civil.

§ 5º-a. Às polícias penais, vin-
culadas ao órgão administrador 
do sistema penal da unidade fe-
derativa a que pertencem, cabe 
a segurança dos estabelecimen-
tos penais.(redação dada pela 
emenda constitucional nº 104, de 
2019)

§ 6º as polícias militares e cor-
pos de bombeiros militares, forças 
auxiliares e reserva do exército, 
subordinam-se, juntamente com as 
polícias civis, aos governadores dos 
estados, do distrito federal e dos 
territórios.

§ 6º as polícias militares e os corpos 
de bombeiros militares, forças auxilia-
res 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.(redação dada 
pela emenda constitucional nº 104, de 
2019)

§ 7º a lei disciplinará a organização 
e o funcionamento dos órgãos res-
ponsáveis pela segurança pública, de 
maneira a garantir a eficiência de suas 
atividades.

§ 8º os Municípios poderão constituir 
guardas municipais destinadas à prote-
ção de seus bens, serviços e instalações, 
conforme dispuser a lei.

§ 9º a remuneração dos servidores 
policiais integrantes dos órgãos relacio-
nados neste artigo será fixada na forma 
do § 4º do art. �9.  (incluído pela emen-
da 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, en-
genharia e fiscalização de trânsito, 
além de outras atividades previstas 
em lei, que assegurem ao cidadão o 
direito à mobilidade urbana eficiente; 
e (incluído pela emenda constitucio-
nal 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 constitucio-
nal nº 82, de 2014)

tÍtulo 

capÍtulo i 
do sisteMa tributário 

nacional

seÇÃo i 
dos princÍpios gerais

Art. 145.  a união, os estados, o 
distrito federal e os Municípios pode-
rão instituir os seguintes tributos:

i - impostos;
ii - taxas, em razão do exercício do po-

der de polícia ou pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos espe-
cíficos e divisíveis, prestados ao contri-
buinte ou postos a sua disposição;

iii - contribuição de melhoria, de-
corrente de obras públicas.

§ 1º sempre que possível, os 
impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a ca-
pacidade econômica do contri-
buinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para 
conferir efetividade a esses obje-
tivos, identificar, respeitados os 
direitos individuais e nos termos 
da lei, o patrimônio, os rendimen-
tos e as atividades econômicas do 
contribuinte.

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

Art. 146.  cabe à lei complementar:
i - dispor sobre conflitos de compe-

tência, em matéria tributária, entre a 
união, os estados, o distrito federal e 
os Municípios;

ii - regular as limitações constitu-
cionais ao poder de tributar;

iii - estabelecer normas gerais em 
matéria de legislação tributária, es-
pecialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas 
espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta consti-
tuição, a dos respectivos fatos gerado-
res, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, 
prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário 
ao ato cooperativo praticado pelas 
sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento dife-
renciado e favorecido para as mi-
croempresas e para as empresas de 
pequeno porte, inclusive regimes 
especiais ou simplificados no caso do 
imposto previsto no art. 155, ii, das 
contribuições previstas no art. 195, 
i e §§ 12 e 1�, e da contribuição a 
que se refere o art. 2�9. . (incluído 
pela emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

parágrafo único. a lei complemen-
tar de que trata o inciso iii, d, também 
poderá instituir um regime único de 
arrecadação dos impostos e contri-
buições da união, dos estados, do 
distrito federal e dos Municípios, ob-
servado que: (incluído pela emenda 
constitucional nº 42, de 19.12.200�)

i - será opcional para o contribuin-
te;  (incluído pela emenda constitu-
cional nº 42, de 19.12.200�)

ii - poderão ser estabelecidas 
condições de enquadramento dife-
renciadas por estado; (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)
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iii - o recolhimento será uni-
ficado e centralizado e a distri-
buição da parcela de recursos 
pertencentes aos respectivos 
entes federados será imediata, 
vedada qualquer retenção ou 
condicionamento; (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

iV - a arrecadação, a fiscalização 
e a cobrança poderão ser compar-
tilhadas pelos entes federados, 
adotado cadastro nacional único 
de contribuintes. (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

Art. 146-A. lei complementar 
poderá estabelecer critérios espe-
ciais de tributação, com o objetivo 
de prevenir desequilíbrios da concor-
rência, sem prejuízo da competên-
cia de a união, por lei, estabelecer 
normas de igual objetivo. (incluído 
pela emenda constitucional nº 42, 
de 19.12.200�)

Art. 147.  competem à união, 
em território federal, os impostos 
estaduais e, se o território não for 
dividido em Municípios, cumulati-
vamente, os impostos municipais; 
ao distrito federal cabem os impos-
tos municipais.

Art. 148.  a união, mediante 
lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios:

i - para atender a despesas extra-
ordinárias, decorrentes de calami-
dade pública, de guerra externa ou 
sua iminência;

ii - no caso de investimento públi-
co de caráter urgente e de relevan-
te interesse nacional, observado o 
disposto no art. 150, iii, “b”.

parágrafo único. a aplicação dos 
recursos provenientes de emprés-
timo compulsório será vinculada 
à despesa que fundamentou sua 
instituição.

Art. 149.  compete exclusi-
vamente à união instituir contri-
buições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interes-
se das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de 
sua atuação nas respectivas áreas, 
observado o disposto nos arts. 146, 
iii, e 150, i e iii, e sem prejuízo do 
previsto no art. 195, § 6º, relativa-
mente às contribuições a que alude 
o dispositivo.

§ 1º os estados, o distrito fede-
ral e os Municípios poderão instituir 
contribuição, cobrada de seus servi-
dores, para o custeio, em benefício 
destes, de sistemas de previdência e 
assistência social. (parágrafo renu-
merado pela emenda constitucio-
nal nº ��, de 2001)

§ 1º os estados, o distrito federal 
e os Municípios instituirão contri-
buição, cobrada de seus servidores, 
para o custeio, em benefício des-
tes, do regime previdenciário de 
que trata o art. 40, cuja alíquota 
não será inferior à da contribuição 
dos servidores titulares de cargos 
efetivos da união. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 41, 
19.12.200�)  (Vide adin �1��)

§ 1º a união, os estados, o distri-
to federal e os Municípios institui-
rão, por meio de lei, contribuições 
para custeio de regime próprio de 
previdência social, cobradas dos 
servidores ativos, dos aposentados 
e dos pensionistas, que poderão ter 
alíquotas progressivas de acordo 
com o valor da base de contribuição 
ou dos proventos de aposentadoria 
e de pensões.(redação dada pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)(Vigência)

§ 1º-a. Quando houver deficit atu-
arial, a contribuição ordinária dos 
aposentados e pensionistas poderá 
incidir sobre o valor dos proventos 
de aposentadoria e de pensões que 
supere o salário-mínimo.(incluído 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)(Vigência)

§ 1º-b. demonstrada a insufi-
ciência da medida prevista no § 
1º-a para equacionar o deficit 
atuarial, é facultada a instituição 
de contribuição extraordinária, no 
âmbito da união, dos servidores 
públicos ativos, dos aposentados 
e dos pensionistas.(incluído pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)(Vigência)

§ 1º-c. a contribuição extraordi-
nária de que trata o § 1º-b deverá 
ser instituída simultaneamente 
com outras medidas para equacio-
namento do deficit e vigorará por 
período determinado, contado da 
data de sua instituição.(incluído 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)(Vigência)

§ 2º as contribuições sociais e 
de intervenção no domínio eco-
nômico de que trata o caput deste 
artigo: (incluído pela emenda cons-
titucional nº ��, de 2001)

i - não incidirão sobre as receitas de-
correntes de exportação; (incluído 
pela emenda constitucional nº ��, 
de 2001)

ii - poderão incidir sobre a im-
portação de petróleo e seus deri-
vados, gás natural e seus derivados 
e álcool combustível; (incluído pela 
emenda constitucional nº ��, de 
2001)

ii - incidirão também sobre a im-
portação de produtos estrangeiros 
ou serviços; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

iii - poderão ter 
alíquotas: (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

a) ad valorem , tendo por base 
o faturamento, a receita bru-
ta ou o valor da operação e, 
no caso de importação, o valor 
aduaneiro; (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

b) específica, tendo por base a uni-
dade de medida adotada. (incluído 
pela emenda constitucional nº ��, 
de 2001)

§ �º a pessoa natural destinatá-
ria das operações de importação 
poderá ser equiparada a pessoa 
jurídica, na forma da lei. (incluído 
pela emenda constitucional nº ��, 
de 2001)

§ 4º a lei definirá as hipóteses em 
que as contribuições incidirão uma 
única vez. (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

Art. 149-A. os Municípios e 
o distrito federal poderão instituir 
contribuição, na forma das respec-
tivas leis, para o custeio do serviço 
de iluminação pública, observado o 
disposto no art. 150, i e iii. (incluído 
pela emenda constitucional nº �9, 
de 2002)

parágrafo único. É facultada a 
cobrança da contribuição a que se 
refere o caput, na fatura de consu-
mo de energia elétrica. (incluído 
pela emenda constitucional nº �9, 
de 2002)

seÇÃo ii 
das liMitaÇÕes do poder 

de tributar

Art. 150.  sem prejuízo de ou-
tras garantias asseguradas ao con-
tribuinte, é vedado à união, aos 
estados, ao distrito federal e aos 
Municípios:
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i - exigir ou aumentar tributo 
sem lei que o estabeleça;

ii - instituir tratamento desigual 
entre contribuintes que se encon-
trem em situação equivalente, proi-
bida qualquer distinção em razão 
de ocupação profissional ou função 
por eles exercida, independente-
mente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos;

iii - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores 

ocorridos antes do início da vigên-
cia da lei que os houver instituído 
ou aumentado;

b) no mesmo exercício financei-
ro em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou; (Vide 
emenda constitucional nº �, de 199�)

c) antes de decorridos noventa 
dias da data em que haja sido publi-
cada a lei que os instituiu ou aumen-
tou, observado o disposto na alínea 
b; (incluído pela emenda constitu-
cional nº 42, de 19.12.200�)

iV - utilizar tributo com efeito de 
confisco;

V - estabelecer limitações ao trá-
fego de pessoas ou bens, por meio 
de tributos interestaduais ou inter-
municipais, ressalvada a cobrança 
de pedágio pela utilização de vias 
conservadas pelo poder público;

Vi - instituir impostos sobre: (Vide 
emenda constitucional nº �, de 199�)

a) patrimônio, renda ou serviços, 
uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços 

dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais 
dos trabalhadores, das instituições 
de educação e de assistência social, 
sem fins lucrativos, atendidos os re-
quisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o 
papel destinado a sua impressão.

e) fonogramas e videofonogra-
mas musicais produzidos no brasil 
contendo obras musicais ou litero-
musicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por 
artistas brasileiros bem como os su-
portes materiais ou arquivos digitais 
que os contenham, salvo na etapa 
de replicação industrial de mídias 
ópticas de leitura a laser. (incluída 
pela emenda constitucional nº 75, 
de 15.10.201�)

§ 1º - a vedação do inciso iii, “b”, 
não se aplica aos impostos previstos 
nos arts. 15�, i, ii, iV e V, e 154, ii.

§ 1º a vedação do inciso iii, b, não 
se aplica aos tributos previstos nos 

arts. 148, i, 15�, i, ii, iV e V; e 154, 
ii; e a vedação do inciso iii, c, não 
se aplica aos tributos previstos nos 
arts. 148, i, 15�, i, ii, iii e V; e 154, 
ii, nem à fixação da base de cálcu-
lo dos impostos previstos nos arts. 
155, iii, e 156, i. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

§ 2º - a vedação do inciso Vi, “a”, 
é extensiva às autarquias e às fun-
dações instituídas e mantidas pelo 
poder público, no que se refere ao 
patrimônio, à renda e aos serviços, 
vinculados a suas finalidades essen-
ciais ou às delas decorrentes.

§ �º - as vedações do inciso Vi, 
“a”, e do parágrafo anterior não 
se aplicam ao patrimônio, à renda 
e aos serviços, relacionados com ex-
ploração de atividades econômicas 
regidas pelas normas aplicáveis a 
empreendimentos privados, ou em 
que haja contraprestação ou pa-
gamento de preços ou tarifas pelo 
usuário, nem exonera o promiten-
te comprador da obrigação de pa-
gar imposto relativamente ao bem 
imóvel.

§ 4º - as vedações expressas no 
inciso Vi, alíneas “b” e “c”, com-
preendem somente o patrimônio, 
a renda e os serviços, relacionados 
com as finalidades essenciais das 
entidades nelas mencionadas.

§ 5º - a lei determinará medidas 
para que os consumidores sejam 
esclarecidos acerca dos impostos 
que incidam sobre mercadorias e 
serviços.

§ 6º - Qualquer anistia ou remis-
são, que envolva matéria tributária 
ou previdenciária, só poderá ser 
concedida através de lei específica, 
federal, estadual ou municipal.

§ 6º Qualquer subsídio ou isen-
ção, redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a im-
postos, taxas ou contribuições, só 
poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou mu-
nicipal, que regule exclusivamente 
as matérias acima enumeradas ou 
o correspondente tributo ou contri-
buição, sem prejuízo do disposto no 
art. 155, § 2.º, Xii, g. (redação dada 
pela emenda constitucional nº �, de 
199�)

§ 7º a lei poderá atribuir a sujei-
to passivo de obrigação tributária 
a condição de responsável pelo pa-
gamento de imposto ou contribui-
ção, cujo fato gerador deva ocorrer 

posteriormente, assegurada a ime-
diata e preferencial restituição da 
quantia paga, caso não se realize o 
fato gerador presumido. (incluído 
pela emenda constitucional nº �, de 
199�)

Art. 151.  É vedado à união:
i - instituir tributo que não seja 

uniforme em todo o território na-
cional ou que implique distinção 
ou preferência em relação a estado, 
ao distrito federal ou a Município, 
em detrimento de outro, admitida a 
concessão de incentivos fiscais des-
tinados a promover o equilíbrio do 
desenvolvimento sócio-econômico 
entre as diferentes regiões do país;

ii - tributar a renda das obriga-
ções da dívida pública dos estados, 
do distrito federal e dos Municípios, 
bem como a remuneração e os pro-
ventos dos respectivos agentes pú-
blicos, em níveis superiores aos que 
fixar para suas obrigações e para 
seus agentes;

iii - instituir isenções de tributos 
da competência dos estados, do dis-
trito federal ou dos Municípios.

Art. 152.  É vedado aos es-
tados, ao distrito federal e aos 
Municípios estabelecer diferença 
tributária entre bens e serviços, de 
qualquer natureza, em razão de sua 
procedência ou destino.

seÇÃo iii 
dos iMpostos da uniÃo

Art. 153.  compete à união 
instituir impostos sobre:

i - importação de produtos 
estrangeiros;

ii - exportação, para o exte-
rior, de produtos nacionais ou 
nacionalizados;

iii - renda e proventos de qual-
quer natureza;

iV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio 

e seguro, ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários;

Vi - propriedade territorial rural;
Vii - grandes fortunas, nos termos 

de lei complementar.
§ 1º É facultado ao poder execu-

tivo, atendidas as condições e os li-
mites estabelecidos em lei, alterar as 
alíquotas dos impostos enumerados 
nos incisos i, ii, iV e V.

§ 2º o imposto previsto no inciso 
iii:
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i - será informado pelos critérios 
da generalidade, da universalidade 
e da progressividade, na forma da 
lei;

ii - não incidirá, nos termos e limi-
tes fixados em lei, sobre rendimen-
tos provenientes de aposentadoria 
e pensão, pagos pela previdência so-
cial da união, dos estados, do distri-
to federal e dos Municípios, a pessoa 
com idade superior a sessenta e cinco 
anos, cuja renda total seja constituí-
da, exclusivamente, de rendimentos 
do trabalho . (revogado pela emen-
da constitucional nº 20, de 1998)

§ �º o imposto previsto no inciso 
iV:

i - será seletivo, em função da es-
sencialidade do produto;

ii - será não-cumulativo, com-
pensando-se o que for devido em 
cada operação com o montante 
cobrado nas anteriores;

iii - não incidirá sobre produ-
tos industrializados destinados ao 
exterior.

iV - terá reduzido seu impacto 
sobre a aquisição de bens de ca-
pital pelo contribuinte do impos-
to, na forma da lei. (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

§ 4º o imposto previsto no in-
ciso Vi terá suas alíquotas fixadas 
de forma a desestimular a manu-
tenção de propriedades improdu-
tivas e não incidirá sobre peque-
nas glebas rurais, definidas em lei, 
quando as explore, só ou com sua 
família, o proprietário que não 
possua outro imóvel.

§ 4º o imposto previsto no in-
ciso Vi do capu t: (redação dada 
pela emenda constitucional nº 42, 
de 19.12.200�)

i - será progressivo e terá suas 
alíquotas fixadas de forma a de-
sestimular a manutenção de pro-
priedades improdutivas; (incluído 
pela emenda constitucional nº 42, 
de 19.12.200�)

ii - não incidirá sobre peque-
nas glebas rurais, definidas em 
lei, quando as explore o pro-
prietário que não possua outro 
imóvel; (incluído pela emen-
da constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

iii - será fiscalizado e cobra-
do pelos Municípios que assim 
optarem, na forma da lei, desde 
que não implique redução do im-
posto ou qualquer outra forma 
de renúncia fiscal. (incluído pela 

emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�) (regulamento)

§ 5º o ouro, quando definido 
em lei como ativo financeiro ou 
instrumento cambial, sujeita-se 
exclusivamente à incidência do 
imposto de que trata o inciso V do 
“caput” deste artigo, devido na 
operação de origem; a alíquota 
mínima será de um por cento, as-
segurada a transferência do mon-
tante da arrecadação nos seguin-
tes termos: (Vide emenda consti-
tucional nº �, de 199�)

i - trinta por cento para o esta-
do, o distrito federal ou o territó-
rio, conforme a origem;

ii - setenta por cento para o Mu-
nicípio de origem.

Art. 154.  a união poderá 
instituir:

i - mediante lei complementar, 
impostos não previstos no artigo an-
terior, desde que sejam não-cumu-
lativos e não tenham fato gerador 
ou base de cálculo próprios dos dis-
criminados nesta constituição;

ii - na iminência ou no caso de 
guerra externa, impostos extraor-
dinários, compreendidos ou não em 
sua competência tributária, os quais 
serão suprimidos, gradativamente, 
cessadas as causas de sua criação.

seÇÃo iV 
dos iMpostos dos estados e 

do distrito federal

art. 155.  compete aos estados e 
ao distrito federal instituir:

i - impostos sobre:
a) transmissão causa mortis e do-

ação, de quaisquer bens ou direitos;
b) operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interesta-
dual e intermunicipal e de comuni-
cação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior;

c) propriedade de veículos 
automotores

ii - adicional de até cinco por cen-
to do que for pago à união por pes-
soas físicas ou jurídicas domiciliadas 
nos respectivos territórios, a título 
do imposto previsto no art. 15�, 
iii, incidente sobre lucros, ganhos e 
rendimentos de capital.

Art. 155.  compete aos estados 
e ao distrito federal instituir impos-
tos sobre: (redação dada pela emen-
da constitucional nº �, de 199�)

i - transmissão causa mortis e 
doação, de quaisquer bens ou 
direitos; (redação dada pela emen-
da constitucional nº �, de 199�)

ii - operações relativas à circula-
ção de mercadorias e sobre pres-
tações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as ope-
rações e as prestações se iniciem 
no exterior; (redação dada pela 
emenda constitucional nº �, de 
199�)

iii - propriedade de veículos 
automotores. (redação dada pela 
emenda constitucional nº �, de 
199�)

§ 1º o imposto previsto no inciso 
i, a

§ 1º o imposto previsto no inci-
so i: (redação dada pela emenda 
constitucional nº �, de 199�)

i - relativamente a bens imóveis 
e respectivos direitos, compete ao 
estado da situação do bem, ou ao 
distrito federal

ii - relativamente a bens móveis, 
títulos e créditos, compete ao esta-
do onde se processar o inventário 
ou arrolamento, ou tiver domicílio 
o doador, ou ao distrito federal;

iii - terá competência para 
sua instituição regulada por lei 
complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou 
residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era 
residente ou domiciliado ou teve 
o seu inventário processado no 
exterior;

iV - terá suas alíquotas máximas 
fixadas pelo senado federal;

§ 2º o imposto previsto no inciso 
i, b, atenderá ao seguinte:

§ 2º o imposto previsto no inciso 
ii atenderá ao seguinte: (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº �, de 199�)

i - será não-cumulativo, compen-
sando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de servi-
ços com o montante cobrado nas 
anteriores pelo mesmo ou outro es-
tado ou pelo distrito federal;

ii - a isenção ou não-incidência, 
salvo determinação em contrário 
da legislação:

a) não implicará crédito para 
compensação com o montante de-
vido nas operações ou prestações 
seguintes;

b) acarretará a anulação do crédi-
to relativo às operações anteriores;
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iii - poderá ser seletivo, em fun-
ção da essencialidade das mercado-
rias e dos serviços;

iV - resolução do senado federal, 
de iniciativa do presidente da repú-
blica ou de um terço dos senadores, 
aprovada pela maioria absoluta 
de seus membros, estabelecerá as 
alíquotas aplicáveis às operações 
e prestações, interestaduais e de 
exportação;

V - é facultado ao senado 
federal:

a) estabelecer alíquotas mínimas 
nas operações internas, mediante 
resolução de iniciativa de um terço 
e aprovada pela maioria absoluta 
de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas 
mesmas operações para resolver 
conflito específico que envolva in-
teresse de estados, mediante reso-
lução de iniciativa da maioria abso-
luta e aprovada por dois terços de 
seus membros;

Vi - salvo deliberação em contrá-
rio dos estados e do distrito fede-
ral, nos termos do disposto no in-
ciso Xii, “g”, as alíquotas internas, 
nas operações relativas à circulação 
de mercadorias e nas prestações de 
serviços, não poderão ser inferio-
res às previstas para as operações 
interestaduais;

Vii - em relação às operações e 
prestações que destinem bens e ser-
viços a consumidor final localizado 
em outro estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quan-
do o destinatário for contribuinte 
do imposto;

b) a alíquota interna, quando o 
destinatário não for contribuinte 
dele;

Vii - nas operações e prestações 
que destinem bens e serviços a 
consumidor final, contribuinte 
ou não do imposto, localizado em 
outro estado, adotar-se-á a alí-
quota interestadual e caberá ao 
estado de localização do destina-
tário o imposto correspondente 
à diferença entre a alíquota in-
terna do estado destinatário e a 
alíquota interestadual; (redação 
dada pela emenda constitucio-
nal nº 87, de 2015) (produção de 
efeito)

a) (revogada); (redação dada 
pela emenda constitucional nº 87, 
de 2015)

b) (revogada); (redação dada 
pela emenda constitucional nº 87, 
de 2015)

Viii - na hipótese da alínea “a” 
do inciso anterior, caberá ao esta-
do da localização do destinatário 
o imposto correspondente à dife-
rença entre a alíquota interna e a 
interestadual;

Viii - a responsabilidade pelo 
recolhimento do imposto cor-
respondente à diferença entre a 
alíquota interna e a interestadu-
al de que trata o inciso Vii será 
atribuída: (redação dada pela 
emenda constitucional nº 87, de 
2015) (produção de efeito)

a) ao destinatário, quando este for 
contribuinte do imposto; (incluído 
pela emenda constitucional nº 87, 
de 2015)

b) ao remetente, quando o des-
tinatário não for contribuinte do 
imposto; (incluído pela emenda 
constitucional nº 87, de 2015)

iX - incidirá também:
a) sobre a entrada de mercado-

ria importada do exterior, ainda 
quando se tratar de bem destinado 
a consumo ou ativo fixo do estabe-
lecimento, assim como sobre serviço 
prestado no exterior, cabendo o im-
posto ao estado onde estiver situa-
do o estabelecimento destinatário 
da mercadoria ou do serviço;

a) sobre a entrada de bem ou mer-
cadoria importados do exterior por 
pessoa física ou jurídica, ainda que 
não seja contribuinte habitual do 
imposto, qualquer que seja a sua fi-
nalidade, assim como sobre o serviço 
prestado no exterior, cabendo o im-
posto ao estado onde estiver situado 
o domicílio ou o estabelecimento do 
destinatário da mercadoria, bem ou 
serviço; (redação dada pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

b) sobre o valor total da opera-
ção, quando mercadorias forem 
fornecidas com serviços não com-
preendidos na competência tributá-
ria dos Municípios;

X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem 

ao exterior produtos industrializa-
dos, excluídos os semi-elaborados 
definidos em lei complementar;

a) sobre operações que destinem 
mercadorias para o exterior, nem 
sobre serviços prestados a desti-
natários no exterior, assegurada 
a manutenção e o aproveitamen-
to do montante do imposto co-
brado nas operações e prestações 
anteriores; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

b) sobre operações que destinem 
a outros estados petróleo, inclusive 
lubrificantes, combustíveis líquidos 
e gasosos dele derivados, e energia 
elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses de-
finidas no art. 15�, § 5º;

d) nas prestações de serviço 
de comunicação nas modalida-
des de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens de recepção livre 
e gratuita; (incluído pela emenda 
constitucional nº 42, de 19.12.200�)

Xi - não compreenderá, em sua 
base de cálculo, o montante do im-
posto sobre produtos industrializa-
dos, quando a operação, realizada 
entre contribuintes e relativa a pro-
duto destinado à industrialização 
ou à comercialização, configure 
fato gerador dos dois impostos;

Xii - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição 

tributária;
c) disciplinar o regime de com-

pensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobran-

ça e definição do estabelecimento 
responsável, o local das operações 
relativas à circulação de mercado-
rias e das prestações de serviços;

e) excluir da incidência do impos-
to, nas exportações para o exterior, 
serviços e outros produtos além dos 
mencionados no inciso X, “a”

f) prever casos de manutenção 
de crédito, relativamente à remes-
sa para outro estado e exportação 
para o exterior, de serviços e de 
mercadorias;

g) regular a forma como, median-
te deliberação dos estados e do dis-
trito federal, isenções, incentivos e 
benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados.

h) definir os combustíveis e lubri-
ficantes sobre os quais o imposto in-
cidirá uma única vez, qualquer que 
seja a sua finalidade, hipótese em 
que não se aplicará o disposto no 
inciso X, b ; (incluída pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001) (Vide 
emenda constitucional nº ��, de 
2001)

i) fixar a base de cálculo, de 
modo que o montante do imposto 
a integre, também na importação 
do exterior de bem, mercadoria 
ou serviço. (incluída pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

§ �º À exceção dos impostos de 
que tratam o inciso i, b, do “caput” 
deste artigo e o art. 15�, i e ii, ne-
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nhum outro tributo incidirá sobre 
operações relativas a energia elétri-
ca, combustíveis líquidos e gasosos, 
lubrificantes e minerais do país.

§ �° À exceção dos impostos de que 
tratam o inciso ii do caput deste arti-
go e o art. 15�, i e ii, nenhum outro 
tributo poderá incidir sobre opera-
ções relativas a energia elétrica, ser-
viços de telecomunicações, derivados 
de petróleo, combustíveis e minerais 
do país. (redação dada pela emenda 
constitucional nº �, de 199�)

§ �º À exceção dos impostos de 
que tratam o inciso ii do caput des-
te artigo e o art. 15�, i e ii, nenhum 
outro imposto poderá incidir sobre 
operações relativas a energia elé-
trica, serviços de telecomunicações, 
derivados de petróleo, combustíveis 
e minerais do país. (redação dada 
pela emenda constitucional nº ��, 
de 2001)

§ 4º na hipótese do inciso Xii, h , 
observar-se-á o seguinte: (incluído 
pela emenda constitucional nº ��, 
de 2001)

i - nas operações com os lubrificantes 
e combustíveis derivados de petróleo, 
o imposto caberá ao estado onde ocor-
rer o consumo; (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

ii - nas operações interestaduais, 
entre contribuintes, com gás natu-
ral e seus derivados, e lubrificantes 
e combustíveis não incluídos no 
inciso i deste parágrafo, o imposto 
será repartido entre os estados de 
origem e de destino, mantendo-se 
a mesma proporcionalidade que 
ocorre nas operações com as demais 
mercadorias; (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

iii - nas operações interestaduais 
com gás natural e seus derivados, 
e lubrificantes e combustíveis não 
incluídos no inciso i deste parágra-
fo, destinadas a não contribuin-
te, o imposto caberá ao estado 
de origem; (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

iV - as alíquotas do imposto serão 
definidas mediante deliberação dos 
estados e distrito federal, nos ter-
mos do § 2º, Xii, g , observando-se 
o seguinte: (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

a) serão uniformes em todo o terri-
tório nacional, podendo ser diferencia-
das por produto; (incluído pela emen-
da constitucional nº ��, de 2001)

b) poderão ser específicas, por 
unidade de medida adotada, ou ad 
valorem , incidindo sobre o valor 

da operação ou sobre o preço que 
o produto ou seu similar alcançaria 
em uma venda em condições de livre 
concorrência; (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

c) poderão ser reduzidas e resta-
belecidas, não se lhes aplicando o 
disposto no art. 150, iii, b . (incluído 
pela emenda constitucional nº ��, 
de 2001)

§ 5º as regras necessárias à apli-
cação do disposto no § 4º, inclusive 
as relativas à apuração e à destina-
ção do imposto, serão estabelecidas 
mediante deliberação dos estados e 
do distrito federal, nos termos do 
§ 2º, Xii, g . (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

§ 6º o imposto previsto no inciso 
iii: (incluído pela emenda constitu-
cional nº 42, de 19.12.200�)

i - terá alíquotas mínimas fixadas 
pelo senado federal; (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

ii - poderá ter alíquotas dife-
renciadas em função do tipo e 
utilização. (incluído pela emenda 
constitucional nº 42, de 19.12.200�)

seÇÃo V 
dos iMpostos dos 

MunicÍpios

Art. 156.  compete aos Municí-
pios instituir impostos sobre:

i - propriedade predial e territorial 
urbana;

ii - transmissão “inter vivos”, a qual-
quer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão físi-
ca, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como ces-
são de direitos a sua aquisição;

iii - vendas a varejo de combustíveis 
líquidos e gasosos, exceto óleo diesel;

iii - serviços de qualquer natureza, 
não compreendidos no art. 155, ii, defi-
nidos em lei complementar. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
�, de 199�)

iV - serviços de qualquer natureza, 
não compreendidos no art. 155, i, b, 
definidos em lei complementar.  (re-
vogado pela emenda constitucional 
nº �, de 199�)

§ 1º - o imposto previsto no inciso 
i poderá ser progressivo, nos termos 
de lei municipal, de forma a assegu-
rar o cumprimento da função social 
da propriedade.

§ 1º sem prejuízo da progressividade 
no tempo a que se refere o art. 182, § 

4º, inciso ii, o imposto previsto no inciso 
i poderá: (redação dada pela emenda 
constitucional nº 29, de 2000)

i - ser progressivo em razão do va-
lor do imóvel; e (incluído pela emen-
da constitucional nº 29, de 2000)

ii - ter alíquotas diferentes de 
acordo com a localização e o uso do 
imóvel. (incluído pela emenda consti-
tucional nº 29, de 2000)

§ 2º o imposto previsto no inciso ii:
i - não incide sobre a transmissão 

de bens ou direitos incorporados ao 
patrimônio de pessoa jurídica em 
realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos de-
corrente de fusão, incorporação, ci-
são ou extinção de pessoa jurídica, 
salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a 
compra e venda desses bens ou di-
reitos, locação de bens imóveis ou 
arrendamento mercantil;

ii - compete ao Município da situa-
ção do bem.

§ �º o imposto previsto no in-
ciso iii, não exclui a incidência do 
imposto estadual previsto no art. 
155, i, b, sobre a mesma operação. 
§ �.º em relação ao imposto previsto 
no inciso iii, cabe à lei complementar:  
(redação dada pela emenda consti-
tucional nº �, de 199�)

§ �º em relação ao imposto previs-
to no inciso iii do caput deste artigo, 
cabe à lei complementar: (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
�7, de 2002)

i - fixar as suas alíquotas máximas;  
(incluído pela emenda constitucional 
nº �, de 199�)

i - fixar as suas alíquotas máximas e 
mínimas; (redação dada pela emen-
da constitucional nº �7, de 2002)

ii - excluir da sua incidência 
exportações de serviços para o 
exterior. (incluído pela emenda cons-
titucional nº �, de 199�)

iii - regular a forma e as condi-
ções como isenções, incentivos e 
benefícios fiscais serão concedidos 
e revogados. (incluído pela emenda 
constitucional nº �, de 199�)

§ 4º cabe à lei complementar:  (re-
vogado pela emenda constitucional 
nº �, de 199�)

i - fixar as alíquotas máximas dos 
impostos previstos nos incisos iii e 
iV; (revogado pela emenda constitu-
cional nº �, de 199�)

ii - excluir da incidência do imposto 
previsto no inciso iV exportações de ser-
viços para o exterior. (revogado pela 
emenda constitucional nº �, de 199�)
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seÇÃo Vi 
da repartiÇÃo das receitas 

tributárias

Art. 157.  pertencem aos esta-
dos e ao distrito federal:

i - o produto da arrecadação do 
imposto da união sobre renda e 
proventos de qualquer natureza, in-
cidente na fonte, sobre rendimentos 
pagos, a qualquer título, por eles, 
suas autarquias e pelas fundações 
que instituírem e mantiverem;

ii - vinte por cento do produto 
da arrecadação do imposto que a 
união instituir no exercício da com-
petência que lhe é atribuída pelo 
art. 154, i.

Art. 158.  pertencem aos 
Municípios:

i - o produto da arrecadação do 
imposto da união sobre renda e 
proventos de qualquer natureza, in-
cidente na fonte, sobre rendimentos 
pagos, a qualquer título, por eles, 
suas autarquias e pelas fundações 
que instituírem e mantiverem;

ii - cinqüenta por cento do pro-
duto da arrecadação do imposto da 
união sobre a propriedade territo-
rial rural, relativamente aos imóveis 
neles situados;

ii - cinqüenta por cento do pro-
duto da arrecadação do imposto da 
união sobre a propriedade territo-
rial rural, relativamente aos imóveis 
neles situados, cabendo a totalida-
de na hipótese da opção a que se 
refere o art. 15�, § 4º, iii; (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
42, de 19.12.200�) (regulamento)

iii - cinqüenta por cento do pro-
duto da arrecadação do imposto do 
estado sobre a propriedade de ve-
ículos automotores licenciados em 
seus territórios;

iV - vinte e cinco por cento do 
produto da arrecadação do imposto 
do estado sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de 
comunicação.

parágrafo único. as parcelas de 
receita pertencentes aos Municí-
pios, mencionadas no inciso iV, se-
rão creditadas conforme os seguin-
tes critérios:

i - três quartos, no mínimo, na 
proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de ser-
viços, realizadas em seus territórios;

i - 65% (sessenta e cinco por cen-
to), no mínimo, na proporção do 
valor adicionado nas operações re-
lativas à circulação de mercadorias 
e nas prestações de serviços, reali-
zadas em seus territórios; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 108, de 2020)

ii - até um quarto, de acordo com 
o que dispuser lei estadual ou, no 
caso dos territórios, lei federal.

ii - até �5% (trinta e cinco por 
cento), de acordo com o que dis-
puser lei estadual, observada, obri-
gatoriamente, a distribuição de, no 
mínimo, 10 (dez) pontos percen-
tuais com base em indicadores de 
melhoria nos resultados de aprendi-
zagem e de aumento da equidade, 
considerado o nível socioeconômico 
dos educandos.(redação dada pela 
emenda constitucional nº 108, de 
2020)

Art. 159.  a união entregará:  
(Vide emenda constitucional nº 55, 
de 2007)

i - do produto da arrecadação 
dos impostos sobre renda e proven-
tos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados, qua-
renta e sete por cento na seguinte 
forma: (Vide emenda constitucio-
nal nº 17, de 1997)

i - do produto da arrecadação 
dos impostos sobre renda e pro-
ventos de qualquer natureza e so-
bre produtos industrializados qua-
renta e oito por cento na seguinte 
forma: (redação dada pela emenda 
constitucional nº 55, de 2007)

i - do produto da arrecadação dos 
impostos sobre renda e proventos 
de qualquer natureza e sobre pro-
dutos industrializados, 49% (qua-
renta e nove por cento), na seguinte 
forma: (redação dada pela emenda 
constitucional nº 84, de 2014)

a) vinte e um inteiros e cinco dé-
cimos por cento ao fundo de par-
ticipação dos estados e do distrito 
federal; (Vide lei complementar nº 
62, de 1989) (regulamento)

b) vinte e dois inteiros e cinco 
décimos por cento ao fundo de 
participação dos Municípios; (Vide 
lei complementar nº 62, de 
1989) (regulamento)

c) três por cento, para aplicação 
em programas de financiamento 
ao setor produtivo das regiões 
norte, nordeste e centro-oeste, 
através de suas instituições fi-
nanceiras de caráter regional, de 

acordo com os planos regionais 
de desenvolvimento, ficando asse-
gurada ao semi-árido do nordeste 
a metade dos recursos destina-
dos à região, na forma que a lei 
estabelecer; (regulamento)

d) um por cento ao fundo de 
participação dos Municípios, que 
será entregue no primeiro decên-
dio do mês de dezembro de cada 
ano; (incluído pela emenda consti-
tucional nº 55, de 2007)

e) 1% (um por cento) ao fundo 
de participação dos Municípios, 
que será entregue no primeiro de-
cêndio do mês de julho de cada 
ano; (incluída pela emenda consti-
tucional nº 84, de 2014)

ii - do produto da arrecadação do 
imposto sobre produtos industriali-
zados, dez por cento aos estados e 
ao distrito federal, proporcional-
mente ao valor das respectivas ex-
portações de produtos industriali-
zados.  (regulamento)

iii - do produto da arrecadação 
da contribuição de intervenção 
no domínio econômico prevista 
no art. 177, § 4º, vinte e cinco por 
cento para os estados e o distrito 
federal, distribuídos na forma da 
lei, observada a destinação a que 
refere o inciso ii, c, do referido 
parágrafo. (incluído pela emenda 
constitucional nº 42, de 200�)

iii - do produto da arrecadação 
da contribuição de intervenção no 
domínio econômico prevista no art. 
177, § 4º, 29% (vinte e nove por 
cento) para os estados e o distrito 
federal, distribuídos na forma da 
lei, observada a destinação a que 
se refere o inciso ii, c , do referi-
do parágrafo.(redação dada pela 
emenda constitucional nº 44, de 
2004)

§ 1º para efeito de cálculo da en-
trega a ser efetuada de acordo com 
o previsto no inciso i, excluir-se-á a 
parcela da arrecadação do imposto 
de renda e proventos de qualquer 
natureza pertencente aos estados, 
ao distrito federal e aos Municí-
pios, nos termos do disposto nos 
arts. 157, i, e 158, i.

§ 2º a nenhuma unidade fede-
rada poderá ser destinada parce-
la superior a vinte por cento do 
montante a que se refere o inciso 
ii, devendo o eventual exceden-
te ser distribuído entre os demais 
participantes, mantido, em relação 
a esses, o critério de partilha nele 
estabelecido.
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§ �º os estados entregarão aos res-
pectivos Municípios vinte e cinco por 
cento dos recursos que receberem nos 
termos do inciso ii, observados os cri-
térios estabelecidos no art. 158, pará-
grafo único, i e ii.

§ 4º do montante de recursos de 
que trata o inciso iii que cabe a cada 
estado, vinte e cinco por cento serão 
destinados aos seus Municípios, na 
forma da lei a que se refere o men-
cionado inciso. (incluído pela emenda 
constitucional nº 42, de 19.12.200�)

Art. 160.  É vedada a retenção 
ou qualquer restrição à entrega e 
ao emprego dos recursos atribuídos, 
nesta seção, aos estados, ao distrito 
federal e aos Municípios, neles com-
preendidos adicionais e acréscimos 
relativos a impostos.

parágrafo único. essa vedação não 
impede a união de condicionar a en-
trega de recursos ao pagamento de 
seus créditos.

parágrafo único. a vedação pre-
vista neste artigo não impede a 
união e os estados de condiciona-
rem a entrega de recursos ao paga-
mento de seus créditos, inclusive de 
suas autarquias. (redação dada pela 
emenda constitucional nº �, de 199�)

parágrafo único. a vedação previs-
ta neste artigo não impede a união 
e os estados de condicionarem a en-
trega de recursos: (redação dada 
pela emenda constitucional nº 29, de 
2000)

i - ao pagamento de seus créditos, 
inclusive de suas autarquias; (incluído 
pela emenda constitucional nº 29, de 
2000)

ii - ao cumprimento do disposto no 
art. 198, § 2º, incisos ii e iii. (incluído 
pela emenda constitucional nº 29, de 
2000)

Art. 161. cabe à lei 
complementar:

i - definir valor adicionado para fins 
do disposto no art. 158, parágrafo 
único, i;

ii - estabelecer normas sobre a en-
trega dos recursos de que trata o art. 
159, especialmente sobre os critérios 
de rateio dos fundos previstos em seu 
inciso i, objetivando promover o equi-
líbrio sócio-econômico entre estados 
e entre Municípios;

iii - dispor sobre o acompanha-
mento, pelos beneficiários, do cálculo 
das quotas e da liberação das partici-
pações previstas nos arts. 157, 158 e 
159.

parágrafo único. o tribunal de 
contas da união efetuará o cálculo 
das quotas referentes aos fundos de 
participação a que alude o inciso ii.

Art. 162.  a união, os estados, 
o distrito federal e os Municípios 
divulgarão, até o último dia do mês 
subseqüente ao da arrecadação, os 
montantes de cada um dos tributos 
arrecadados, os recursos recebidos, 
os valores de origem tributária en-
tregues e a entregar e a expressão 
numérica dos critérios de rateio.

parágrafo único. os dados divul-
gados pela união serão discrimina-
dos por estado e por Município; os 
dos estados, por Município.

capÍtulo ii 
das finanÇas pÚblicas

seÇÃo i 
norMas gerais

Art. 163.  lei complementar 
disporá sobre:

i - finanças públicas;
ii - dívida pública externa e inter-

na, incluída a das autarquias, fun-
dações e demais entidades contro-
ladas pelo poder público;

iii - concessão de garantias pelas 
entidades públicas;

iV - emissão e resgate de títulos 
da dívida pública;

V - fiscalização das instituições 
financeiras;

V - fiscalização financeira da 
administração pública direta e 
indireta; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 40, de 200�)

Vi - operações de câmbio reali-
zadas por órgãos e entidades da 
união, dos estados, do distrito fe-
deral e dos Municípios;

Vii - compatibilização das funções 
das instituições oficiais de crédito 
da união, resguardadas as carac-
terísticas e condições operacionais 
plenas das voltadas ao desenvolvi-
mento regional.

 Art. 163-A. a união, os esta-
dos, o distrito federal e os Municí-
pios disponibilizarão suas informa-
ções e dados contábeis, orçamentá-
rios e fiscais, conforme periodicida-
de, formato e sistema estabelecidos 
pelo órgão central de contabilidade 
da união, de forma a garantir a ras-
treabilidade, a comparabilidade e 
a publicidade dos dados coletados, 

os quais deverão ser divulgados 
em meio eletrônico de amplo aces-
so público. (incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

Art. 164.  a competência da 
união para emitir moeda será exer-
cida exclusivamente pelo banco 
central.

§ 1º É vedado ao banco central 
conceder, direta ou indiretamente, 
empréstimos ao tesouro nacional e 
a qualquer órgão ou entidade que 
não seja instituição financeira.

§ 2º o banco central poderá com-
prar e vender títulos de emissão do 
tesouro nacional, com o objetivo 
de regular a oferta de moeda ou a 
taxa de juros.

§ �º as disponibilidades de caixa 
da união serão depositadas no ban-
co central; as dos estados, do distri-
to federal, dos Municípios e dos ór-
gãos ou entidades do poder público 
e das empresas por ele controladas, 
em instituições financeiras oficiais, 
ressalvados os casos previstos em 
lei.

seÇÃo ii 
dos orÇaMentos

Art. 165.  leis de iniciativa do 
poder executivo estabelecerão:

i - o plano plurianual;
ii - as diretrizes orçamentárias;
iii - os orçamentos anuais.
§ 1º a lei que instituir o plano plu-

rianual estabelecerá, de forma re-
gionalizada, as diretrizes, objetivos 
e metas da administração pública 
federal para as despesas de capital 
e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração 
continuada.

§ 2º a lei de diretrizes orça-
mentárias compreenderá as metas 
e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as des-
pesas de capital para o exercício 
financeiro subseqüente, orientará 
a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações 
na legislação tributária e estabe-
lecerá a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de 
fomento.

§ �º o poder executivo publicará, 
até trinta dias após o encerramento 
de cada bimestre, relatório resumi-
do da execução orçamentária. (Vide 
emenda constitucional nº 106, de 
2020)
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§ 4º os planos e programas nacio-
nais, regionais e setoriais previstos 
nesta constituição serão elaborados 
em consonância com o plano pluria-
nual e apreciados pelo congresso 
nacional.

§ 5º a lei orçamentária anual 
compreenderá:

i - o orçamento fiscal referente 
aos poderes da união, seus fundos, 
órgãos e entidades da administra-
ção direta e indireta, inclusive fun-
dações instituídas e mantidas pelo 
poder público;

ii - o orçamento de investimento 
das empresas em que a união, di-
reta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direi-
to a voto;

iii - o orçamento da seguridade 
social, abrangendo todas as enti-
dades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, 
bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo poder 
público.

§ 6º o projeto de lei orçamentária 
será acompanhado de demonstrati-
vo regionalizado do efeito, sobre as 
receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsí-
dios e benefícios de natureza finan-
ceira, tributária e creditícia.

§ 7º os orçamentos previstos no § 
5º, i e ii, deste artigo, compatibiliza-
dos com o plano plurianual, terão 
entre suas funções a de reduzir de-
sigualdades inter-regionais, segun-
do critério populacional.

§ 8º a lei orçamentária anual não 
conterá dispositivo estranho à pre-
visão da receita e à fixação da des-
pesa, não se incluindo na proibição 
a autorização para abertura de cré-
ditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que 
por antecipação de receita, nos ter-
mos da lei.

§ 9º cabe à lei complementar:
i - dispor sobre o exercício finan-

ceiro, a vigência, os prazos, a elabo-
ração e a organização do plano plu-
rianual, da lei de diretrizes orçamen-
tárias e da lei orçamentária anual;

ii - estabelecer normas de gestão 
financeira e patrimonial da admi-
nistração direta e indireta bem 
como condições para a instituição e 
funcionamento de fundos.

iii - dispor sobre critérios para a 
execução equitativa, além de proce-
dimentos que serão adotados quan-
do houver impedimentos legais e 
técnicos, cumprimento de restos a 

pagar e limitação das programa-
ções de caráter obrigatório, para a 
realização do disposto no § 11 do 
art. 166.  (incluído pela emenda 
constitucional nº 86, de 2015)

iii - dispor sobre critérios para a 
execução equitativa, além de proce-
dimentos que serão adotados quan-
do houver impedimentos legais e 
técnicos, cumprimento de restos a 
pagar e limitação das programa-
ções de caráter obrigatório, para a 
realização do disposto nos §§ 11 e 
12 do art. 166 . (redação dada pela 
emenda constitucional nº 100, de 
2019) (produção de efeito )

§ 10. a administração tem o 
dever de executar as programa-
ções orçamentárias, adotando os 
meios e as medidas necessários, 
com o propósito de garantir a 
efetiva entrega de bens e servi-
ços à sociedade. (incluído pela 
emenda constitucional nº 100, de 
2019) (produção de efeito)

§ 11. o disposto no § 10 deste 
artigo, nos termos da lei de dire-
trizes orçamentárias: (incluído pela 
emenda constitucional nº 102, de 
2019) (produção de efeito)

i - subordina-se ao cumprimento 
de dispositivos constitucionais e le-
gais que estabeleçam metas fiscais 
ou limites de despesas e não im-
pede o cancelamento necessário à 
abertura de créditos adicionais;

ii - não se aplica nos casos de im-
pedimentos de ordem técnica devi-
damente justificados;

iii - aplica-se exclusivamente às 
despesas primárias discricionárias.

§ 12. integrará a lei de diretrizes 
orçamentárias, para o exercício a 
que se refere e, pelo menos, para 
os 2 (dois) exercícios subsequen-
tes, anexo com previsão de agre-
gados fiscais e a proporção dos 
recursos para investimentos que 
serão alocados na lei orçamentária 
anual para a continuidade daque-
les em andamento. (incluído pela 
emenda constitucional nº 102, de 
2019) (produção de efeito)

§ 1�. o disposto no inciso iii do 
§ 9º e nos §§ 10, 11 e 12 deste ar-
tigo aplica-se exclusivamente aos 
orçamentos fiscal e da segurida-
de social da união. (incluído pela 
emenda constitucional nº 102, de 
2019) (produção de efeito)

§ 14. a lei orçamentária anual 
poderá conter previsões de des-
pesas para exercícios seguintes, 
com a especificação dos inves-

timentos plurianuais e daquele 
s em andamento. (incluído pela 
emenda constitucional nº 102, de 
2019) (produção de efeito)

§ 15. a união organizará e 
manterá registro centralizado de 
projetos de inve stimento con-
tendo, por estado ou distrito fe-
deral, pelo menos, análises de 
viabilidade, estimativas de custos 
e informações sobre a execução 
física e financeira. (incluído pela 
emenda constitucional nº 102, de 
2019) (produção de efeito)

Art. 166.  os projetos de lei rela-
tivos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual 
e aos créditos adicionais serão apre-
ciados pelas duas casas do congres-
so nacional, na forma do regimento 
comum.

§ 1º caberá a uma comissão 
mista permanente de senadores e 
deputados:

i - examinar e emitir parecer so-
bre os projetos referidos neste arti-
go e sobre as contas apresentadas 
anualmente pelo presidente da 
república;

ii - examinar e emitir parecer 
sobre os planos e programas na-
cionais, regionais e setoriais pre-
vistos nesta constituição e exercer 
o acompanhamento e a fiscaliza-
ção orçamentária, sem prejuízo 
da atuação das demais comissões 
do congresso nacional e de suas 
casas, criadas de acordo com o 

Art. 58. 
§ 2º as emendas serão apresen-

tadas na comissão mista, que sobre 
elas emitirá parecer, e apreciadas, 
na forma regimental, pelo plená-
rio das duas casas do congresso 
nacional.

§ �º as emendas ao projeto de lei 
do orçamento anual ou aos projetos 
que o modifiquem somente podem 
ser aprovadas caso:

i - sejam compatíveis com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias;

ii - indiquem os recursos neces-
sários, admitidos apenas os prove-
nientes de anulação de despesa, 
excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus 
encargos;

b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias cons-

titucionais para estados, Municípios 
e distrito federal; ou
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iii - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou 

omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do 

projeto de lei.
§ 4º as emendas ao projeto de lei 

de diretrizes orçamentárias não po-
derão ser aprovadas quando incom-
patíveis com o plano plurianual.

§ 5º o presidente da república 
poderá enviar mensagem ao con-
gresso nacional para propor modi-
ficação nos projetos a que se refere 
este artigo enquanto não iniciada a 
votação, na comissão mista, da par-
te cuja alteração é proposta.

§ 6º os projetos de lei do plano 
plurianual, das diretrizes orçamen-
tárias e do orçamento anual serão 
enviados pelo presidente da repú-
blica ao congresso nacional, nos 
termos da lei complementar a que 
se refere o art. 165, § 9. 

§ 7º aplicam-se aos projetos men-
cionados neste artigo, no que não 
contrariar o disposto nesta seção, as 
demais normas relativas ao proces-
so legislativo.

§ 8º os recursos que, em decor-
rência de veto, emenda ou rejei-
ção do projeto de lei orçamentária 
anual, ficarem sem despesas corres-
pondentes poderão ser utilizados, 
conforme o caso, mediante cré-
ditos especiais ou suplementares, 
com prévia e específica autorização 
legislativa.

§ 9º as emendas individuais ao 
projeto de lei orçamentária serão 
aprovadas no limite de 1,2% (um 
inteiro e dois décimos por cento) 
da receita corrente líquida previs-
ta no projeto encaminhado pelo 
poder executivo, sendo que a me-
tade deste percentual será desti-
nada a ações e serviços públicos de 
saúde. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 86, de 2015)

§ 10. a execução do montante 
destinado a ações e serviços públi-
cos de saúde previsto no § 9º, inclu-
sive custeio, será computada para 
fins do cumprimento do inciso i do § 
2º do art. 198, vedada a destinação 
para pagamento de pessoal ou en-
cargos sociais. (incluído pela emen-
da constitucional nº 86, de 2015)

§ 11. É obrigatória a execução 
orçamentária e financeira das pro-
gramações a que se refere o § 9º 
deste artigo, em montante corres-
pondente a 1,2% (um inteiro e dois 
décimos por cento) da receita cor-
rente líquida realizada no exercício 

anterior, conforme os critérios para 
a execução equitativa da programa-
ção definidos na lei complementar 
prevista no § 9º do art. 165  (inclu-
ído pela emenda constitucional nº 
86, de 2015)

§ 12. as programações orçamen-
tárias previstas no § 9º deste artigo 
não serão de execução obrigatória 
nos casos dos impedimentos de or-
dem técnica. (incluído pela emenda 
constitucional nº 86, de 2015)

§ 12. a garantia de execução de 
que trata o § 11 deste artigo aplica-
se também às programações incluí-
das por todas as emendas de inicia-
tiva de bancada de parlamentares 
de estado ou do distrito federal, no 
montante de até 1% (um por cento) 
da receita corrente líquida realiza-
da no exercício anterior. (redação 
dada pela emenda constitucio-
nal nº 100, de 2019) (produção de 
efeito) (Vide) (Vide)

§ 1�. Quando a transferência 
obrigatória da união, para a exe-
cução da programação prevista no 
§11 deste artigo, for destinada a es-
tados, ao distrito federal e a Muni-
cípios, independerá da adimplência 
do ente federativo destinatário e 
não integrará a base de cálculo da 
receita corrente líquida para fins 
de aplicação dos limites de despesa 
de pessoal de que trata o caput do 

Art. 169.  (incluído pela emenda 
constitucional nº 86, de 2015)

§ 1�. as programações orçamen-
tárias previstas nos §§ 11 e 12 deste 
artigo não serão de execução obri-
gatória nos casos dos impedimentos 
de ordem técnica. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 100, 
de 2019) (produção de efeito)

§ 14. no caso de impedimento 
de ordem técnica, no empenho de 
despesa que integre a programa-
ção, na forma do § 11 deste arti-
go, serão adotadas as seguintes 
medidas: (incluído pela emenda 
constitucional nº 86, de 2015)

i - até 120 (cento e vinte) dias após 
a publicação da lei orçamentária, o 
poder executivo, o poder legislati-
vo, o poder judiciário, o Ministério 
público e a defensoria pública en-
viarão ao poder legislativo as justi-
ficativas do impedimento; (incluído 
pela emenda constitucional nº 86, 
de 2015)

ii - até �0 (trinta) dias após o tér-
mino do prazo previsto no inciso i, o 
poder legislativo indicará ao poder 

executivo o remanejamento da pro-
gramação cujo impedimento seja 
insuperável; (incluído pela emenda 
constitucional nº 86, de 2015)

iii - até �0 de setembro ou até �0 
(trinta) dias após o prazo previsto no 
inciso ii, o poder executivo encami-
nhará projeto de lei sobre o remane-
jamento da programação cujo impe-
dimento seja insuperável; (incluído 
pela emenda constitucional nº 86, 
de 2015)

iV - se, até 20 de novembro ou até 
�0 (trinta) dias após o término do 
prazo previsto no inciso iii, o con-
gresso nacional não deliberar sobre 
o projeto, o remanejamento será 
implementado por ato do poder 
executivo, nos termos previstos na 
lei orçamentária.

§ 14. para fins de cumprimento do 
disposto nos §§ 11 e 12 deste arti-
go, os órgãos de execução deverão 
observar, nos termos da lei de dire-
trizes orçamentárias, cronograma 
para análise e verificação de eventu-
ais impedimentos das programações 
e demais procedimentos necessários 
à viabilização da execução dos res-
pectivos montantes. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 100, 
de 2019) (produção de efeito)

i - (revogado); (redação dada 
pela emenda constitucional nº 100, 
de 2019) (produção de efeito)

ii - (revogado); (redação dada 
pela emenda constitucional nº 100, 
de 2019) (produção de efeito)

iii - (revogado); (redação dada 
pela emenda constitucional nº 100, 
de 2019) (produção de efeito)

iV - (revogado). (redação dada 
pela emenda constitucional nº 100, 
de 2019) (produção de efeito)

§ 15. após o prazo previsto no 
inciso iV do § 14, as programações 
orçamentárias previstas no § 11 não 
serão de execução obrigatória nos 
casos dos impedimentos justificados 
na notificação prevista no inciso i do 
§ 14. (incluído pela emenda consti-
tucional nº 86, de 2015)

§ 15. (revogado) (redação dada 
pela emenda constitucional nº 100, 
de 2019) (produção de efeito)

§ 16. os restos a pagar poderão 
ser considerados para fins de cum-
primento da execução financeira 
prevista no § 11 deste artigo, até o 
limite de 0,6% (seis décimos por cen-
to) da receita corrente líquida reali-
zada no exercício anterior. (incluído 
pela emenda constitucional nº 86, 
de 2015)
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§ 16. Quando a transferência 
obrigatória da união para a execu-
ção da programação prevista nos §§ 
11 e 12 deste artigo for destinada a 
estados, ao distrito federal e a Mu-
nicípios, independerá da adimplên-
cia do ente federativo destinatário 
e não integrará a base de cálculo 
da receita corrente líquida para fins 
de aplicação dos limites de despe-
sa de pessoal de que trata o caput 
do art. 169  (redação dada pela 
emenda constitucional nº 100, de 
2019) (produção de efeito)

§ 17. se for verificado que a rees-
timativa da receita e da despesa po-
derá resultar no não cumprimento 
da meta de resultado fiscal estabe-
lecida na lei de diretrizes orçamen-
tárias, o montante previsto no § 11 
deste artigo poderá ser reduzido 
em até a mesma proporção da li-
mitação incidente sobre o conjunto 
das despesas discricionárias. (incluíd
o pela emenda constitucional nº 86, 
de 2015)

§ 17. os restos a pagar prove-
nientes das programações orça-
mentárias previstas nos §§ 11 e 12 
poderão ser considerados para fins 
de cumprimento da execução fi-
nanceira até o limite de 0,6% (seis 
décimos por cento) da receita cor-
rente líquida realizada no exercício 
anterior, para as programações das 
emendas individuais, e até o limite 
de 0,5% (cinco décimos por cento), 
para as programações das emendas 
de iniciativa de bancada de par-
lamentares de estado ou do dis-
trito federal. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 100, de 
2019) (produção de efeito)

§ 18. considera-se equitativa a 
execução das programações de ca-
ráter obrigatório que atenda de 
forma igualitária e impessoal às 
emendas apresentadas, indepen-
dentemente da autoria. (incluído 
pela emenda constitucional nº 86, 
de 2015)

§ 18. se for verificado que a re-
estimativa da receita e da despesa 
poderá resultar no não cumprimen-
to da meta de resultado fiscal esta-
belecida na lei de diretrizes orça-
mentárias, os montantes previstos 
nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão 
ser reduzidos em até a mesma pro-
porção da limitação incidente sobre 
o conjunto das demais despesas 
discricionárias. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 100, de 
2019) (produção de efeito)

§ 19. considera-se equitativa a 
execução das programações de cará-
ter obrigatório que observe critérios 
objetivos e imparciais e que atenda 
de forma igualitária e impessoal às 
emendas apresentadas, indepen-
dentemente da autoria. (incluído 
pela emenda constitucional nº 100, 
de 2019) (produção de efeito)

§ 20. as programações de que 
trata o § 12 deste artigo, quando 
versarem sobre o início de investi-
mentos com duração de mais de 1 
(um) exercício financeiro ou cuja 
execução já tenha sido iniciada, de-
verão ser objeto de emenda pela 
mesma bancada estadual, a cada 
exercício, até a conclusão da obra 
ou do empreendimento. (incluído 
pela emenda constitucional nº 100, 
de 2019) (produção de efeito)

Art. 166-A. as emendas indi-
viduais impositivas apresentadas ao 
projeto de lei orçamentária anual 
poderão alocar recursos a estados, 
ao distrito federal e a Municípios 
por meio de:(incluído pela emenda 
constitucional nº 105, de 2019)

i - transferência especial; 
ou(incluído pela emenda constitu-
cional nº 105, de 2019)

ii - transferência com finalidade 
definida. (incluído pela emenda 
constitucional nº 105, de 2019)

§ 1º os recursos transferidos na 
forma do caput deste artigo não in-
tegrarão a receita do estado, do dis-
trito federal e dos Municípios para 
fins de repartição e para o cálculo 
dos limites da despesa com pessoal 
ativo e inativo, nos termos do § 16 
do art. 166, e de endividamento do 
ente federado, vedada, em qual-
quer caso, a aplicação dos recursos 
a que se refere o caput deste arti-
go no pagamento de:(incluído pela 
emenda constitucional nº 105, de 
2019)

i - despesas com pessoal e encargos 
sociais relativas a ativos e inativos, 
e com pensionistas; e(incluído pela 
emenda constitucional nº 105, de 
2019)

ii - encargos referentes ao servi-
ço da dívida.(incluído pela emenda 
constitucional nº 105, de 2019)

§ 2º na transferência especial 
a que se refere o inciso i do caput 
deste artigo, os recursos:(incluído 
pela emenda constitucional nº 105, 
de 2019)

i - serão repassados diretamente 
ao ente federado beneficiado, in-

dependentemente de celebração 
de convênio ou de instrumento 
congênere;(incluído pela emenda 
constitucional nº 105, de 2019)

ii - pertencerão ao ente federa-
do no ato da efetiva transferência 
financeira; e(incluído pela emenda 
constitucional nº 105, de 2019)

iii - serão aplicadas em progra-
mações finalísticas das áreas de 
competência do poder executivo 
do ente federado beneficiado, ob-
servado o disposto no § 5º deste 
artigo.(incluído pela emenda cons-
titucional nº 105, de 2019)

§ �º o ente federado beneficia-
do da transferência especial a que 
se refere o inciso i do caput deste 
artigo poderá firmar contratos de 
cooperação técnica para fins de 
subsidiar o acompanhamento da 
execução orçamentária na aplicação 
dos recursos.(incluído pela emenda 
constitucional nº 105, de 2019)

§ 4º na transferência com fina-
lidade definida a que se refere o 
inciso ii do caput deste artigo, os re-
cursos serão:(incluído pela emenda 
constitucional nº 105, de 2019)

i - vinculados à programação es-
tabelecida na emenda parlamentar; 
e(incluído pela emenda constitu-
cional nº 105, de 2019)

ii - aplicados nas áreas de 
competência constitucional da 
união.(incluído pela emenda cons-
titucional nº 105, de 2019)

§ 5º pelo menos 70% (setenta 
por cento) das transferências espe-
ciais de que trata o inciso i do caput 
deste artigo deverão ser aplicadas 
em despesas de capital, observada 
a restrição a que se refere o inciso 
ii do § 1º deste artigo.(incluído pela 
emenda constitucional nº 105, de 
2019)

Art. 167.  são vedados:
i - o início de programas ou pro-

jetos não incluídos na lei orçamen-
tária anual;

ii - a realização de despesas ou a 
assunção de obrigações diretas que 
excedam os créditos orçamentários 
ou adicionais;

iii - a realização de operações de 
créditos que excedam o montante 
das despesas de capital, ressalva-
das as autorizadas mediante cré-
ditos suplementares ou especiais 
com finalidade precisa, aprovados 
pelo poder legislativo por maioria 
absoluta;(Vide emenda constitucio-
nal nº 106, de 2020)
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iV - a vinculação de receita de im-
postos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação dos impostos a que 
se referem os arts. 158 e 159, a des-
tinação de recursos para manuten-
ção e desenvolvimento do ensino, 
como determinado pelo art. 212, e 
a prestação de garantias às opera-
ções de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8º;

iV - a vinculação de receita de im-
postos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação dos impostos a que 
se referem os arts. 158 e 159, a des-
tinação de recursos para manuten-
ção e desenvolvimento do ensino, 
como determinado pelo art. 212, e 
a prestação de garantias às opera-
ções de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8.º, 
bem assim o disposto no § 4.º deste 
artigo; (redação dada pela emenda 
constitucional nº �, de 199�)

iV - a vinculação de receita de im-
postos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação dos impostos a que 
se referem os arts. 158 e 159, a des-
tinação de recursos para as ações e 
serviços públicos de saúde e para 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino, como determinado, respecti-
vamente, pelos arts. 198, § 2º, e 212, 
e a prestação de garantias às opera-
ções de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8º, 
bem como o disposto no § 4º deste 
artigo; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 29, de 2000)

iV - a vinculação de receita de im-
postos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação dos impostos a que 
se referem os arts. 158 e 159, a des-
tinação de recursos para as ações 
e serviços públicos de saúde, para 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino e para realização de ativi-
dades da administração tributária, 
como determinado, respectivamen-
te, pelos arts. 198, § 2º, 212 e �7, 
XXii, e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipa-
ção de receita, previstas no art. 165, 
§ 8º, bem como o disposto no § 4º 
deste artigo; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

V - a abertura de crédito suple-
mentar ou especial sem prévia au-
torização legislativa e sem indica-
ção dos recursos correspondentes;

Vi - a transposição, o remaneja-
mento ou a transferência de recur-
sos de uma categoria de progra-
mação para outra ou de um órgão 
para outro, sem prévia autorização 
legislativa;

Vii - a concessão ou utilização de 
créditos ilimitados;

Viii - a utilização, sem autorização 
legislativa específica, de recursos 
dos orçamentos fiscal e da seguri-
dade social para suprir necessidade 
ou cobrir déficit de empresas, fun-
dações e fundos, inclusive dos men-
cionados no art. 165 § 5º;

iX - a instituição de fundos de 
qualquer natureza, sem prévia au-
torização legislativa.

X - a transferência voluntária de 
recursos e a concessão de emprés-
timos, inclusive por antecipação de 
receita, pelos governos federal e 
estaduais e suas instituições finan-
ceiras, para pagamento de despesas 
com pessoal ativo, inativo e pen-
sionista, dos estados, do distrito 
federal e dos Municípios. (incluído 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

Xi - a utilização dos recursos pro-
venientes das contribuições sociais 
de que trata o art. 195, i, a, e ii, 
para a realização de despesas dis-
tintas do pagamento de benefícios 
do regime geral de previdência so-
cial de que trata o art. 201.  (inclu-
ído pela emenda constitucional nº 
20, de 1998)

Xii - na forma estabelecida na lei 
complementar de que trata o § 22 
do art. 40, a utilização de recursos 
de regime próprio de previdência 
social, incluídos os valores integran-
tes dos fundos previstos no art. 249. 
, para a realização de despesas dis-
tintas do pagamento dos benefícios 
previdenciários do respectivo fundo 
vinculado àquele regime e das des-
pesas necessárias à sua organização 
e ao seu funcionamento; (incluído 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

Xiii - a transferência voluntária de 
recursos, a concessão de avais, as ga-
rantias e as subvenções pela união e 
a concessão de empréstimos e de fi-
nanciamentos por instituições finan-
ceiras federais aos estados, ao distrito 
federal e aos Municípios na hipótese 
de descumprimento das regras gerais 
de organização e de funcionamento 
de regime próprio de previdência 
social. (incluído pela emenda consti-
tucional nº 10�, de 2019)

§ 1º nenhum investimento cuja 
execução ultrapasse um exercí-
cio financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plu-
rianual, ou sem lei que autorize 
a inclusão, sob pena de crime de 
responsabilidade.

§ 2º os créditos especiais e extraor-
dinários terão vigência no exercício 
financeiro em que forem autoriza-
dos, salvo se o ato de autorização for 
promulgado nos últimos quatro me-
ses daquele exercício, caso em que, 
reabertos nos limites de seus saldos, 
serão incorporados ao orçamento do 
exercício financeiro subseqüente.

§ �º a abertura de crédito extra-
ordinário somente será admitida 
para atender a despesas imprevisí-
veis e urgentes, como as decorren-
tes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o 
disposto no art. 62. 

§ 4.º É permitida a vinculação 
de receitas próprias geradas pelos 
impostos a que se referem os arts. 
155 e 156, e dos recursos de que 
tratam os arts. 157, 158 e 159, i, a e 
b, e ii, para a prestação de garantia 
ou contragarantia à união e para 
pagamento de débitos para com 
esta. (incluído pela emenda consti-
tucional nº �, de 199�)

§ 5º a transposição, o remaneja-
mento ou a transferência de recur-
sos de uma categoria de progra-
mação para outra poderão ser ad-
mitidos, no âmbito das atividades 
de ciência, tecnologia e inovação, 
com o objetivo de viabilizar os re-
sultados de projetos restritos a es-
sas funções, mediante ato do poder 
executivo, sem necessidade da pré-
via autorização legislativa prevista 
no inciso Vi deste artigo. (incluído 
pela emenda constitucional nº 85, 
de 2015)

art. 168.  os recursos correspon-
dentes às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suple-
mentares e especiais, destinados 
aos órgãos dos poderes legislativo 
e judiciário e do Ministério público, 
ser-lhes-ão entregues até o dia 20 
de cada mês, na forma da lei com-
plementar a que se refere o art. 
165, § 9. 

Art. 168.  os recursos corres-
pondentes às dotações orçamentá-
rias, compreendidos os créditos su-
plementares e especiais, destinados 
aos órgãos dos poderes legislativo 
e judiciário, do Ministério público 
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e da defensoria pública, ser-lhes-ão 
entregues até o dia 20 de cada mês, 
em duodécimos, na forma da lei 
complementar a que se refere o art. 
165, § 9.  (redação dada pela emen-
da constitucional nº 45, de 2004)

art. 169.  a despesa com pessoal 
ativo e inativo da união, dos estados, 
do distrito federal e dos Municípios 
não poderá exceder os limites esta-
belecidos em lei complementar.

parágrafo único. a concessão de 
qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos 
ou alteração de estrutura de carrei-
ras, bem como a admissão de pes-
soal, a qualquer título, pelos órgãos 
e entidades da administração direta 
ou indireta, inclusive fundações ins-
tituídas e mantidas pelo poder pú-
blico, só poderão ser feitas:

Art. 169.  a despesa com 
pessoal ativo e inativo da união, 
dos estados, do distrito federal e 
dos Municípios não poderá exce-
der os limites estabelecidos em lei 
complementar. (redação dada pela 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

§ 1º a concessão de qualquer van-
tagem ou aumento de remuneração, 
a criação de cargos, empregos e fun-
ções ou alteração de estrutura de 
carreiras, bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer 
título, pelos órgãos e entidades da 
administração direta ou indireta, in-
clusive fundações instituídas e man-
tidas pelo poder público, só poderão 
ser feitas: (renumerado do pará-
grafo único, pela emenda constitu-
cional nº 19, de 1998)(Vide emenda 
constitucional nº 106, de 2020)

i - se houver prévia dotação or-
çamentária suficiente para aten-
der às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes; (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

ii - se houver autorização espe-
cífica na lei de diretrizes orçamen-
tárias, ressalvadas as empresas pú-
blicas e as sociedades de economia 
mista. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 19, de 1998)

§ 2º decorrido o prazo estabele-
cido na lei complementar referida 
neste artigo para a adaptação aos 
parâmetros ali previstos, serão ime-
diatamente suspensos todos os re-
passes de verbas federais ou estadu-
ais aos estados, ao distrito federal e 
aos Municípios que não observarem 

os referidos limites. (incluído pela 
emenda constitucional nº 19, de 
1998)

§ �º para o cumprimento dos li-
mites estabelecidos com base neste 
artigo, durante o prazo fixado na 
lei complementar referida no ca-
put, a união, os estados, o distrito 
federal e os Municípios adotarão 
as seguintes providências: (incluído 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

i - redução em pelo menos vin-
te por cento das despesas com 
cargos em comissão e funções de 
confiança; (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

ii - exoneração dos servidores 
não estáveis. (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998) (Vide 
emenda constitucional nº 19, de 
1998)

§ 4º se as medidas adotadas com 
base no parágrafo anterior não 
forem suficientes para assegurar 
o cumprimento da determinação 
da lei complementar referida nes-
te artigo, o servidor estável pode-
rá perder o cargo, desde que ato 
normativo motivado de cada um 
dos poderes especifique a ativida-
de funcional, o órgão ou unidade 
administrativa objeto da redução 
de pessoal. (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

§ 5º o servidor que perder o cargo 
na forma do parágrafo anterior fará 
jus a indenização correspondente a 
um mês de remuneração por ano 
de serviço. (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º o cargo objeto da redução 
prevista nos parágrafos anteriores 
será considerado extinto, vedada 
a criação de cargo, emprego ou 
função com atribuições iguais ou 
assemelhadas pelo prazo de quatro 
anos. (incluído pela emenda consti-
tucional nº 19, de 1998)

§ 7º lei federal disporá sobre as 
normas gerais a serem obedeci-
das na efetivação do disposto no § 
4.  (incluído pela emenda constitu-
cional nº 19, de 1998)

tÍtulo Vii 
da ordeM econÔMica e 

financeira

capÍtulo i 
dos princÍpios gerais da 

atiVidade econÔMica

Art. 170.  a ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios:

i - soberania nacional;
ii - propriedade privada;
iii - função social da propriedade;
iV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
Vi - defesa do meio ambiente;
Vi - defesa do meio ambiente, inclu-

sive mediante tratamento diferencia-
do conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação; (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
42, de 19.12.200�)

Vii - redução das desigualdades 
regionais e sociais;

Viii - busca do pleno emprego;
iX - tratamento favorecido para 

as empresas brasileiras de capital 
nacional de pequeno porte.

iX - tratamento favorecido para 
as empresas de pequeno porte cons-
tituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração 
no país. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 6, de 1995)

parágrafo único. É assegurado a 
todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independen-
temente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos 
em lei. (Vide lei nº 1�.874, de 2019)

Art. 171.  são consideradas:  
(revogado pela emenda constitu-
cional nº 6, de 1995)

i - empresa brasileira a constitu-
ída sob as leis brasileiras e que te-
nha sua sede e administração no 
país; (revogado pela emenda cons-
titucional nº 6, de 1995)

ii - empresa brasileira de capi-
tal nacional aquela cujo controle 
efetivo esteja em caráter perma-
nente sob a titularidade direta ou 
indireta de pessoas físicas domi-
ciliadas e residentes no país ou de 
entidades de direito público inter-
no, entendendo-se por controle 
efetivo da empresa a titularidade 
da maioria de seu capital votante 
e o exercício, de fato e de direito, 
do poder decisório para gerir suas 
atividades. (revogado pela emenda 
constitucional nº 6, de 1995)

§ 1º - a lei poderá, em relação 
à empresa brasileira de capital 
nacional: (revogado pela emenda 
constitucional nº 6, de 1995)
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i - conceder proteção e benefícios 
especiais temporários para desen-
volver atividades consideradas es-
tratégicas para a defesa nacional ou 
imprescindíveis ao desenvolvimen-
to do país; (revogado pela emenda 
constitucional nº 6, de 1995)

ii - estabelecer, sempre que con-
siderar um setor imprescindível ao 
desenvolvimento tecnológico na-
cional, entre outras condições e 
requisitos: (revogado pela emenda 
constitucional nº 6, de 1995)

a) a exigência de que o controle 
referido no inciso ii do “caput” se es-
tenda às atividades tecnológicas da 
empresa, assim entendido o exercí-
cio, de fato e de direito, do poder de-
cisório para desenvolver ou absorver 
tecnologia; (revogado pela emenda 
constitucional nº 6, de 1995)

b) percentuais de participação, 
no capital, de pessoas físicas domi-
ciliadas e residentes no país ou en-
tidades de direito público interno.  
(revogado pela emenda constitu-
cional nº 6, de 1995)

§ 2º - na aquisição de bens e ser-
viços, o poder público dará trata-
mento preferencial, nos termos da 
lei, à empresa brasileira de capital 
nacional . (revogado pela emenda 
constitucional nº 6, de 1995)

Art. 172.  a lei disciplinará, 
com base no interesse nacional, os 
investimentos de capital estrangei-
ro, incentivará os reinvestimentos e 
regulará a remessa de lucros.

Art. 173.  ressalvados os casos 
previstos nesta constituição, a ex-
ploração direta de atividade econô-
mica pelo estado só será permitida 
quando necessária aos imperativos 
da segurança nacional ou a relevan-
te interesse coletivo, conforme defi-
nidos em lei.

§ 1º a empresa pública, a socie-
dade de economia mista e outras 
entidades que explorem atividade 
econômica sujeitam-se ao regime 
jurídico próprio das empresas priva-
das, inclusive quanto às obrigações 
trabalhistas e tributárias .

§ 1º a lei estabelecerá o estatu-
to jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e 
de suas subsidiárias que explorem 
atividade econômica de produção 
ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços, dispondo 
sobre: (redação dada pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

i - sua função social e formas 
de fiscalização pelo estado e pela 
sociedade; (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

ii - a sujeição ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas, in-
clusive quanto aos direitos e obri-
gações civis, comerciais, trabalhistas 
e tributários; (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

iii - licitação e contratação de 
obras, serviços, compras e alienações, 
observados os princípios da adminis-
tração pública;  (incluído pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

iV - a constituição e o funciona-
mento dos conselhos de adminis-
tração e fiscal, com a participação 
de acionistas minoritários; (incluído 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

V - os mandatos, a avaliação de de-
sempenho e a responsabilidade dos 
administradores. (incluído pela emen-
da constitucional nº 19, de 1998)

§ 2º as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista não 
poderão gozar de privilégios fiscais 
não extensivos às do setor privado.

§ �º a lei regulamentará as rela-
ções da empresa pública com o es-
tado e a sociedade.

§ 4º a lei reprimirá o abuso do 
poder econômico que vise à domi-
nação dos mercados, à eliminação 
da concorrência e ao aumento arbi-
trário dos lucros.

§ 5º a lei, sem prejuízo da respon-
sabilidade individual dos dirigentes 
da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-
a às punições compatíveis com sua 
natureza, nos atos praticados con-
tra a ordem econômica e financeira 
e contra a economia popular.

Art. 174.  como agente nor-
mativo e regulador da atividade 
econômica, o estado exercerá, na 
forma da lei, as funções de fiscali-
zação, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o 
setor público e indicativo para o se-
tor privado. (Vide lei nº 1�.874, de 
2019)

§ 1º a lei estabelecerá as diretrizes 
e bases do planejamento do desen-
volvimento nacional equilibrado, o 
qual incorporará e compatibilizará 
os planos nacionais e regionais de 
desenvolvimento.

§ 2º a lei apoiará e estimulará o 
cooperativismo e outras formas de 
associativismo.

§ �º o estado favorecerá a or-
ganização da atividade garimpeira 
em cooperativas, levando em con-
ta a proteção do meio ambiente e 
a promoção econômico-social dos 
garimpeiros.

§ 4º as cooperativas a que se refe-
re o parágrafo anterior terão priori-
dade na autorização ou concessão 
para pesquisa e lavra dos recursos 
e jazidas de minerais garimpáveis, 
nas áreas onde estejam atuando, e 
naquelas fixadas de acordo com o 
art. 21, XXV, na forma da lei.

Art. 175.  incumbe ao poder 
público, na forma da lei, direta-
mente ou sob regime de concessão 
ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços 
públicos.

parágrafo único. a lei disporá 
sobre:

i - o regime das empresas conces-
sionárias e permissionárias de servi-
ços públicos, o caráter especial de 
seu contrato e de sua prorrogação, 
bem como as condições de caduci-
dade, fiscalização e rescisão da con-
cessão ou permissão;

ii - os direitos dos usuários;
iii - política tarifária;
iV - a obrigação de manter servi-

ço adequado.

Art. 176.  as jazidas, em lavra 
ou não, e demais recursos minerais 
e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da 
do solo, para efeito de exploração 
ou aproveitamento, e pertencem à 
união, garantida ao concessionário 
a propriedade do produto da lavra.

§ 1º a pesquisa e a lavra de re-
cursos minerais e o aproveitamento 
dos potenciais a que se refere o “ca-
put” deste artigo somente poderão 
ser efetuados mediante autorização 
ou concessão da união, no interesse 
nacional, por brasileiros ou empre-
sa brasileira de capital nacional, na 
forma da lei, que estabelecerá as 
condições específicas quando essas 
atividades se desenvolverem em fai-
xa de fronteira ou terras indígenas.

§ 1º a pesquisa e a lavra de recur-
sos minerais e o aproveitamento dos 
potenciais a que se refere o “caput” 
deste artigo somente poderão ser 
efetuados mediante autorização ou 
concessão da união, no interesse 
nacional, por brasileiros ou empresa 
constituída sob as leis brasileiras e 
que tenha sua sede e administração 
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no país, na forma da lei, que estabe-
lecerá as condições específicas quan-
do essas atividades se desenvolve-
rem em faixa de fronteira ou terras 
indígenas. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 6, de 1995)

§ 2º É assegurada participação ao 
proprietário do solo nos resultados 
da lavra, na forma e no valor que 
dispuser a lei.

§ �º a autorização de pesquisa 
será sempre por prazo determina-
do, e as autorizações e concessões 
previstas neste artigo não poderão 
ser cedidas ou transferidas, total ou 
parcialmente, sem prévia anuência 
do poder concedente.

§ 4º não dependerá de autoriza-
ção ou concessão o aproveitamento 
do potencial de energia renovável 
de capacidade reduzida.

Art. 177.  constituem mono-
pólio da união:

i - a pesquisa e a lavra das jazi-
das de petróleo e gás natural e ou-
tros hidrocarbonetos fluidos; (Vide 
emenda constitucional nº 9, de 
1995)

ii - a refinação do petróleo nacio-
nal ou estrangeiro;

iii - a importação e exportação 
dos produtos e derivados básicos 
resultantes das atividades previstas 
nos incisos anteriores;

iV - o transporte marítimo do 
petróleo bruto de origem nacional 
ou de derivados básicos de petró-
leo produzidos no país, bem assim 
o transporte, por meio de conduto, 
de petróleo bruto, seus derivados e 
gás natural de qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enrique-
cimento, o reprocessamento, a indus-
trialização e o comércio de minérios e 
minerais nucleares e seus derivados.

V - a pesquisa, a lavra, o enriqueci-
mento, o reprocessamento, a indus-
trialização e o comércio de minérios 
e minerais nucleares e seus deriva-
dos, com exceção dos radioisótopos 
cuja produção, comercialização e 
utilização poderão ser autorizadas 
sob regime de permissão, conforme 
as alíneas b e c do inciso XXiii do 
caput do art. 21 desta constituição 
federal. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 49, de 2006)

§ 1º o monopólio previsto nes-
te artigo inclui os riscos e resul-
tados decorrentes das atividades 
nele mencionadas, sendo vedado à 
união ceder ou conceder qualquer 
tipo de participação, em espécie ou 

em valor, na exploração de jazidas 
de petróleo ou gás natural, ressal-
vado o disposto no art. 20, § 1. 

§ 1º a união poderá contratar 
com empresas estatais ou privadas 
a realização das atividades previstas 
nos incisos i a iV deste artigo obser-
vadas as condições estabelecidas em 
lei. (redação dada pela emenda cons-
titucional nº 9, de 1995) (Vide emen-
da constitucional nº 9, de 1995)

§ 2º a lei disporá sobre o trans-
porte e a utilização de materiais ra-
dioativos no território nacional.

§ 2º a lei a que se refere o § 1º 
disporá sobre: (incluído pela emenda 
constitucional nº 9, de 1995) (Vide 
emenda constitucional nº 9, de 
1995)

i - a garantia do fornecimento dos 
derivados de petróleo em todo o ter-
ritório nacional; (incluído pela emen-
da constitucional nº 9, de 1995)

ii - as condições de contratação;  
(incluído pela emenda constitucio-
nal nº 9, de 1995)

iii - a estrutura e atribuições do 
órgão regulador do monopólio da 
união;  (incluído pela emenda cons-
titucional nº 9, de 1995)

§ �º a lei disporá sobre o trans-
porte e a utilização de mate-
riais radioativos no território 
nacional. (renumerado de § 2º para 
�º pela emenda constitucional nº 9, 
de 1995)

§ 4º a lei que instituir contribui-
ção de intervenção no domínio eco-
nômico relativa às atividades de im-
portação ou comercialização de pe-
tróleo e seus derivados, gás natural 
e seus derivados e álcool combus-
tível deverá atender aos seguintes 
requisitos: (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

i - a alíquota da contribuição 
poderá ser: (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

a) diferenciada por produto ou 
uso; (incluído pela emenda consti-
tucional nº ��, de 2001)

b)reduzida e restabelecida por 
ato do poder executivo, não se 
lhe aplicando o disposto no art. 
150,iii, b ; (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

ii - os recursos arrecadados serão 
destinados: (incluído pela emenda 
constitucional nº ��, de 2001)

a) ao pagamento de subsídios a 
preços ou transporte de álcool com-
bustível, gás natural e seus derivados 
e derivados de petróleo; (incluído 
pela emenda constitucional nº ��, 

de 2001)
b) ao financiamento de pro-

jetos ambientais relacionados 
com a indústria do petróleo e do 
gás; (incluído pela emenda consti-
tucional nº ��, de 2001)

c) ao financiamento de progra-
mas de infra-estrutura de transpor-
tes.  (incluído pela emenda consti-
tucional nº ��, de 2001)

art. 178.  a lei disporá sobre:
i - a ordenação dos transportes 

aéreo, aquático e terrestre;
ii - a predominância dos armado-

res nacionais e navios de bandeira e 
registros brasileiros e do país expor-
tador ou importador;

iii - o transporte de granéis ;
iV - a utilização de embarcações 

de pesca e outras .
§ 1º a ordenação do transporte 

internacional cumprirá os acordos 
firmados pela união, atendido o 
princípio da reciprocidade

§ 2º serão brasileiros os arma-
dores, os proprietários, os coman-
dantes e dois terços, pelo menos, 
dos tripulantes de embarcações 
nacionais

§ �º a navegação de cabotagem 
e a interior são privativas de embar-
cações nacionais, salvo caso de ne-
cessidade pública, segundo dispuser 
a lei.

Art. 178.  a lei disporá sobre 
a ordenação dos transportes aé-
reo, aquático e terrestre, devendo, 
quanto à ordenação do transporte 
internacional, observar os acordos 
firmados pela união, atendido o 
princípio da reciprocidade. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 7, de 1995)

parágrafo único. na ordenação 
do transporte aquático, a lei es-
tabelecerá as condições em que o 
transporte de mercadorias na ca-
botagem e a navegação interior 
poderão ser feitos por embarcações 
estrangeiras. (incluído pela emenda 
constitucional nº 7, de 1995)

Art. 179.  a união, os estados, 
o distrito federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às 
empresas de pequeno porte, assim 
definidas em lei, tratamento jurí-
dico diferenciado, visando a incen-
tivá-las pela simplificação de suas 
obrigações administrativas, tributá-
rias, previdenciárias e creditícias, ou 
pela eliminação ou redução destas 
por meio de lei.
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Art. 180.  a união, os estados, 
o distrito federal e os Municípios 
promoverão e incentivarão o turis-
mo como fator de desenvolvimento 
social e econômico.

Art. 181.  o atendimento de 
requisição de documento ou infor-
mação de natureza comercial, feita 
por autoridade administrativa ou 
judiciária estrangeira, a pessoa física 
ou jurídica residente ou domiciliada 
no país dependerá de autorização do 
poder competente.

capÍtulo ii 
da polÍtica urbana

Art. 182.  a política de desen-
volvimento urbano, executada pelo 
poder público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem 
por objetivo ordenar o pleno desen-
volvimento das funções sociais da ci-
dade e garantir o bem- estar de seus 
habitantes. (regulamento) (Vide lei 
nº 1�.�11, de 11 de julho de 2016)

§ 1º o plano diretor, aprovado 
pela câmara Municipal, obrigatório 
para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana.

§ 2º a propriedade urbana cum-
pre sua função social quando aten-
de às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no 
plano diretor.

§ �º as desapropriações de imó-
veis urbanos serão feitas com prévia 
e justa indenização em dinheiro.

§ 4º É facultado ao poder público 
municipal, mediante lei específica 
para área incluída no plano diretor, 
exigir, nos termos da lei federal, do 
proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não uti-
lizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessi-
vamente, de:

i - parcelamento ou edificação 
compulsórios;

ii - imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana progres-
sivo no tempo;

iii - desapropriação com paga-
mento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente 
aprovada pelo senado federal, com 
prazo de resgate de até dez anos, 
em parcelas anuais, iguais e suces-
sivas, assegurados o valor real da 
indenização e os juros legais.

Art. 183.  aquele que possuir 
como sua área urbana de até duzen-
tos e cinqüenta metros quadrados, 
por cinco anos, ininterruptamente e 
sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de sua família, adquirir-
lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urba-
no ou rural. (regulamento)

§ 1º o título de domínio e a con-
cessão de uso serão conferidos ao 
homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil.

§ 2º esse direito não será reco-
nhecido ao mesmo possuidor mais 
de uma vez.

§ �º os imóveis públicos não se-
rão adquiridos por usucapião.

capÍtulo iii 
da polÍtica agrÍcola e 

fundiária e da reforMa 
agrária

regulamento

Art. 184.  compete à união 
desapropriar por interesse social, 
para fins de reforma agrária, o imó-
vel rural que não esteja cumprindo 
sua função social, mediante prévia 
e justa indenização em títulos da 
dívida agrária, com cláusula de pre-
servação do valor real, resgatáveis 
no prazo de até vinte anos, a partir 
do segundo ano de sua emissão, e 
cuja utilização será definida em lei.

§ 1º as benfeitorias úteis e necessá-
rias serão indenizadas em dinheiro.

§ 2º o decreto que declarar o 
imóvel como de interesse social, 
para fins de reforma agrária, au-
toriza a união a propor a ação de 
desapropriação.

§ �º cabe à lei complementar es-
tabelecer procedimento contraditó-
rio especial, de rito sumário, para o 
processo judicial de desapropriação.

§ 4º o orçamento fixará anual-
mente o volume total de títulos da 
dívida agrária, assim como o mon-
tante de recursos para atender ao 
programa de reforma agrária no 
exercício.

§ 5º são isentas de impostos fede-
rais, estaduais e municipais as ope-
rações de transferência de imóveis 
desapropriados para fins de refor-
ma agrária.

Art. 185.  são insuscetíveis de 
desapropriação para fins de refor-
ma agrária:

i - a pequena e média propriedade 
rural, assim definida em lei, desde que 
seu proprietário não possua outra;

ii - a propriedade produtiva.
parágrafo único. a lei garantirá 

tratamento especial à propriedade 
produtiva e fixará normas para o 
cumprimento dos requisitos relati-
vos a sua função social.

Art. 186.  a função social é 
cumprida quando a propriedade 
rural atende, simultaneamente, se-
gundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes 
requisitos:

i - aproveitamento racional e 
adequado;

ii - utilização adequada dos recur-
sos naturais disponíveis e preserva-
ção do meio ambiente;

iii - observância das disposi-
ções que regulam as relações de 
trabalho;

iV - exploração que favoreça o 
bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores.

Art. 187.  a política agrícola 
será planejada e executada na for-
ma da lei, com a participação efe-
tiva do setor de produção, envol-
vendo produtores e trabalhadores 
rurais, bem como dos setores de co-
mercialização, de armazenamento 
e de transportes, levando em conta, 
especialmente:

i - os instrumentos creditícios e 
fiscais;

ii - os preços compatíveis com os 
custos de produção e a garantia de 
comercialização;

iii - o incentivo à pesquisa e à 
tecnologia;

iV - a assistência técnica e exten-
são rural;

V - o seguro agrícola;
Vi - o cooperativismo;
Vii - a eletrificação rural e 

irrigação;
Viii - a habitação para o trabalha-

dor rural.
§ 1º incluem-se no planejamento 

agrícola as atividades agro-indus-
triais, agropecuárias, pesqueiras e 
florestais.

§ 2º serão compatibilizadas as 
ações de política agrícola e de re-
forma agrária.

Art. 188.  a destinação de terras 
públicas e devolutas será compatibili-
zada com a política agrícola e com o 
plano nacional de reforma agrária.
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§ 1º a alienação ou a concessão, 
a qualquer título, de terras públicas 
com área superior a dois mil e qui-
nhentos hectares a pessoa física ou 
jurídica, ainda que por interposta 
pessoa, dependerá de prévia apro-
vação do congresso nacional.

§ 2º excetuam-se do disposto no 
parágrafo anterior as alienações 
ou as concessões de terras públicas 
para fins de reforma agrária.

Art. 189.  os beneficiários da 
distribuição de imóveis rurais pela 
reforma agrária receberão títulos 
de domínio ou de concessão de 
uso, inegociáveis pelo prazo de dez 
anos.

parágrafo único. o título de do-
mínio e a concessão de uso serão 
conferidos ao homem ou à mulher, 
ou a ambos, independentemente 
do estado civil, nos termos e condi-
ções previstos em lei.

Art. 190.  a lei regulará e li-
mitará a aquisição ou o arrenda-
mento de propriedade rural por 
pessoa física ou jurídica estrangeira 
e estabelecerá os casos que depen-
derão de autorização do congresso 
nacional.

Art. 191.  aquele que, não 
sendo proprietário de imóvel rural 
ou urbano, possua como seu, por 
cinco anos ininterruptos, sem opo-
sição, área de terra, em zona rural, 
não superior a cinqüenta hecta-
res, tornando-a produtiva por seu 
trabalho ou de sua família, tendo 
nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 
propriedade.

parágrafo único. os imóveis pú-
blicos não serão adquiridos por 
usucapião.

capÍtulo iV 
do sisteMa financeiro 

nacional

art. 192.  o sistema financeiro 
nacional, estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equi-
librado do país e a servir aos interes-
ses da coletividade, será regulado 
em lei complementar, que disporá, 
inclusive, sobre:

i - a autorização para o funciona-
mento das instituições financeiras, 
assegurado às instituições bancárias 
oficiais e privadas acesso a todos os 
instrumentos do mercado financei-
ro bancário, sendo vedada a essas 

instituições a participação em ativi-
dades não previstas na autorização 
de que trata este inciso;

ii - autorização e funcionamento 
dos estabelecimentos de seguro, 
previdência e capitalização, bem 
como do órgão oficial fiscalizador e 
do órgão oficial ressegurador;

ii - autorização e funcionamento 
dos estabelecimentos de seguro, 
resseguro, previdência e capitali-
zação, bem como do órgão oficial 
fiscalizador. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 1�, de 
1996)

iii - as condições para a partici-
pação do capital estrangeiro nas 
instituições a que se referem os 
incisos anteriores, tendo em vista, 
especialmente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais
iV - a organização, o funciona-

mento e as atribuições do banco 
central e demais instituições finan-
ceiras públicas e privadas;

V - os requisitos para a designa-
ção de membros da diretoria do 
banco central e demais instituições 
financeiras, bem como seus impedi-
mentos após o exercício do cargo;

Vi - a criação de fundo ou seguro, 
com o objetivo de proteger a eco-
nomia popular, garantindo créditos, 
aplicações e depósitos até determi-
nado valor, vedada a participação 
de recursos da união;

Vii - os critérios restritivos da 
transferência de poupança de re-
giões com renda inferior à média 
nacional para outras de maior 
desenvolvimento;

Viii - o funcionamento das coope-
rativas de crédito e os requisitos para 
que possam ter condições de opera-
cionalidade e estruturação próprias 
das instituições financeiras.

§ 1º a autorização a que se refe-
rem os incisos i e ii será inegociável 
e intransferível, permitida a trans-
missão do controle da pessoa jurídi-
ca titular, e concedida sem ônus, na 
forma da lei do sistema financeiro 
nacional, a pessoa jurídica cujos di-
retores tenham capacidade técnica 
e reputação ilibada, e que compro-
ve capacidade econômica compatí-
vel com o empreendimento.

§ 2º os recursos financeiros re-
lativos a programas e projetos de 
caráter regional, de responsabilida-
de da união, serão depositados em 
suas instituições regionais de crédi-
to e por elas aplicados.

§ �º as taxas de juros reais, ne-
las incluídas comissões e quaisquer 
outras remunerações direta ou indi-
retamente referidas à concessão de 
crédito, não poderão ser superiores 
a doze por cento ao ano; a cobran-
ça acima deste limite será conceitu-
ada como crime de usura, punido, 
em todas as suas modalidades, nos 
termos que a lei determinar.

Art. 192.  o sistema financei-
ro nacional, estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equi-
librado do país e a servir aos interes-
ses da coletividade, em todas as par-
tes que o compõem, abrangendo as 
cooperativas de crédito, será regu-
lado por leis complementares que 
disporão, inclusive, sobre a partici-
pação do capital estrangeiro nas ins-
tituições que o integram. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 40, de 200�) (Vide lei nº 8.�92, 
de 1991)

i - (revogado). (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)

ii - (revogado). (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)

iii - (revogado) (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)

a) (revogado) (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)

b) (revogado) (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)

iV - (revogado) (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)

V - (revogado) (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)

Vi - (revogado) (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)

Vii - (revogado) (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)

Viii - (revogado) (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)

§ 1° (revogado) (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)

§ 2° (revogado) (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)

§ �° (revogado) (redação dada 
pela emenda constitucional nº 40, 
de 200�)
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tÍtulo Viii 
da ordeM social

capÍtulo i 
disposiÇÃo geral

Art. 193.  a ordem social tem 
como base o primado do trabalho, 
e como objetivo o bem-estar e a jus-
tiça sociais.

parágrafo único. o estado exer-
cerá a função de planejamento das 
políticas sociais, assegurada, na for-
ma da lei, a participação da socieda-
de nos processos de formulação, de 
monitoramento, de controle e de 
avaliação dessas políticas.(incluído 
pela emenda constitucional nº 108, 
de 2020)

capÍtulo ii 
da seguridade social

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 194.  a seguridade so-
cial compreende um conjunto in-
tegrado de ações de iniciativa dos 
poderes públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social.

parágrafo único. compete ao po-
der público, nos termos da lei, orga-
nizar a seguridade social, com base 
nos seguintes objetivos:

i - universalidade da cobertura e 
do atendimento;

ii - uniformidade e equivalência 
dos benefícios e serviços às popula-
ções urbanas e rurais;

iii - seletividade e distributivida-
de na prestação dos benefícios e 
serviços;

iV - irredutibilidade do valor dos 
benefícios;

V - eqüidade na forma de partici-
pação no custeio;

Vi - diversidade da base de 
financiamento;

Vi - diversidade da base de fi-
nanciamento, identificando-se, em 
rubricas contábeis específicas para 
cada área, as receitas e as despesas 
vinculadas a ações de saúde, previ-
dência e assistência social, preserva-
do o caráter contributivo da previ-
dência social; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

Vii - caráter democrático e des-
centralizado da gestão administra-
tiva, com a participação da comuni-
dade, em especial de trabalhadores, 
empresários e aposentados.

Vii - caráter democrático e descen-
tralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participa-
ção dos trabalhadores, dos emprega-
dores, dos aposentados e do gover-
no nos órgãos colegiados. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
20, de 1998)

Art. 195.  a seguridade social 
será financiada por toda a socieda-
de, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da 
união, dos estados, do distrito fede-
ral e dos Municípios, e das seguintes 
contribuições sociais: (Vide emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

i - dos empregadores, incidente 
sobre a folha de salários, o fatura-
mento e o lucro;

i - do empregador, da empre-
sa e da entidade a ela equipa-
rada na forma da lei, incidentes 
sobre: (redação dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais ren-
dimentos do trabalho pagos ou cre-
ditados, a qualquer título, à pessoa 
física que lhe preste serviço, mesmo 
sem vínculo empregatício; (incluído 
pela emenda constitucional nº 20, 
de 1998)

b) a receita ou o faturamento;  
(incluído pela emenda constitucio-
nal nº 20, de 1998)

c) o lucro; (incluído pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

ii - dos trabalhadores;
ii - do trabalhador e dos demais 

segurados da previdência social, 
não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas 
pelo regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201; (re-
dação dada pela emenda constitu-
cional nº 20, de 1998)

ii - do trabalhador e dos demais 
segurados da previdência social, 
podendo ser adotadas alíquotas 
progressivas de acordo com o va-
lor do salário de contribuição, não 
incidindo contribuição sobre apo-
sentadoria e pensão concedidas 
pelo regime geral de previdência 
social;(redação dada pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

iii - sobre a receita de concursos 
de prognósticos.

iV - do importador de bens ou 
serviços do exterior, ou de quem a 
lei a ele equiparar. (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

§ 1º as receitas dos estados, do 
distrito federal e dos Municípios 
destinadas à seguridade social cons-
tarão dos respectivos orçamentos, 
não integrando o orçamento da 
união.

§ 2º a proposta de orçamento da 
seguridade social será elaborada 
de forma integrada pelos órgãos 
responsáveis pela saúde, previdên-
cia social e assistência social, ten-
do em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias,assegurada a cada 
área a gestão de seus recursos.

§ �º a pessoa jurídica em débi-
to com o sistema da seguridade 
social, como estabelecido em lei, 
não poderá contratar com o po-
der público nem dele receber be-
nefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios. (Vide Medida provisó-
ria nº 526, de 2011) (Vide lei nº 
12.45�, de 2011).

§ 4º a lei poderá instituir outras 
fontes destinadas a garantir a ma-
nutenção ou expansão da segurida-
de social, obedecido o disposto no 
art. 154, i.

§ 5º nenhum benefício ou servi-
ço da seguridade social poderá ser 
criado, majorado ou estendido sem 
a correspondente fonte de custeio 
total.

§ 6º as contribuições sociais de 
que trata este artigo só poderão ser 
exigidas após decorridos noventa 
dias da data da publicação da lei 
que as houver instituído ou modi-
ficado, não se lhes aplicando o dis-
posto no art. 150, iii, “b”.

§ 7º são isentas de contribuição 
para a seguridade social as entida-
des beneficentes de assistência so-
cial que atendam às exigências es-
tabelecidas em lei.

§ 8º o produtor, o parceiro, o 
meeiro e o arrendatário rurais, 
o garimpeiro e o pescador arte-
sanal, bem como os respectivos 
cônjuges, que exerçam suas ati-
vidades em regime de economia 
familiar, sem empregados perma-
nentes, contribuirão para a segu-
ridade social mediante a aplicação 
de uma alíquota sobre o resultado 
da comercialização da produção e 
farão jus aos benefícios nos ter-
mos da lei.
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§ 8º o produtor, o parceiro, o 
meeiro e o arrendatário rurais e o 
pescador artesanal, bem como os 
respectivos cônjuges, que exerçam 
suas atividades em regime de eco-
nomia familiar, sem empregados 
permanentes, contribuirão para 
a seguridade social mediante a 
aplicação de uma alíquota sobre 
o resultado da comercialização da 
produção e farão jus aos benefícios 
nos termos da lei. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 20, 
de 1998)

§ 9° as contribuições sociais pre-
vistas no inciso i deste artigo pode-
rão ter alíquotas ou bases de cálcu-
lo diferenciadas, em razão da ati-
vidade econômica ou da utilização 
intensiva de mão-de-obra. (incluído 
pela emenda constitucional nº 20, 
de 1998)

§ 9º as contribuições sociais pre-
vistas no inciso i do caput deste 
artigo poderão ter alíquotas ou 
bases de cálculo diferenciadas, em 
razão da atividade econômica, da 
utilização intensiva de mão-de-
obra, do porte da empresa ou da 
condição estrutural do mercado 
de trabalho. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 47, de 
2005)

§ 9º as contribuições sociais pre-
vistas no inciso i do caput deste 
artigo poderão ter alíquotas dife-
renciadas em razão da atividade 
econômica, da utilização intensiva 
de mão de obra, do porte da em-
presa ou da condição estrutural do 
mercado de trabalho, sendo tam-
bém autorizada a adoção de bases 
de cálculo diferenciadas apenas no 
caso das alíneas “b” e “c” do inci-
so i do caput. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

§ 10. a lei definirá os critérios 
de transferência de recursos para 
o sistema único de saúde e ações 
de assistência social da união para 
os estados, o distrito federal e os 
Municípios, e dos estados para os 
Municípios, observada a respectiva 
contrapartida de recursos. (incluído 
pela emenda constitucional nº 20, 
de 1998)

§ 11. É vedada a concessão de re-
missão ou anistia das contribuições 
sociais de que tratam os incisos i, a, 
e ii deste artigo, para débitos em 
montante superior ao fixado em lei 
complementar. (incluído pela emen-
da constitucional nº 20, de 1998)

§ 11. são vedados a moratória e 
o parcelamento em prazo superior 
a 60 (sessenta) meses e, na forma 
de lei complementar, a remissão e a 
anistia das contribuições sociais de 
que tratam a alínea “a” do inciso i e 
o inciso ii do caput. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

§ 12. a lei definirá os setores de 
atividade econômica para os quais 
as contribuições incidentes na for-
ma dos incisos i, b; e iV do capu t, 
serão não-cumulativas. (incluído 
pela emenda constitucional nº 42, 
de 19.12.200�)

§ 1�. aplica-se o disposto no § 12 
inclusive na hipótese de substituição 
gradual, total ou parcial, da contri-
buição incidente na forma do inciso 
i, a, pela incidente sobre a receita 
ou o faturamento. (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)  (revogado pela emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)

§ 1�. (revogado). (redação dada 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

§ 14. o segurado somente terá reco-
nhecida como tempo de contribuição 
ao regime geral de previdência so-
cial a competência cuja contribuição 
seja igual ou superior à contribuição 
mínima mensal exigida para sua cate-
goria, assegurado o agrupamento de 
contribuições.(incluído pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

seÇÃo ii 
da saÚde

Art. 196.  a saúde é direito de 
todos e dever do estado, garantido 
mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.

Art. 197.  são de relevância 
pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao poder público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regu-
lamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita di-
retamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídi-
ca de direito privado.

Art. 198.  as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada 

e constituem um sistema único, or-
ganizado de acordo com as seguin-
tes diretrizes:(Vide adpf 672)

i - descentralização, com direção 
única em cada esfera de governo;

ii - atendimento integral, com 
prioridade para as atividades pre-
ventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais;

iii - participação da comunidade.
§ 1.  o sistema único de saúde 

será financiado, nos termos do art. 
195, com recursos do orçamento 
da seguridade social, da união, 
dos estados, do distrito federal 
e dos Municípios, além de outras 
fontes. (parágrafo único renumera-
do para § 1º pela emenda constitu-
cional nº 29, de 2000)

§ 2º a união, os estados, o distri-
to federal e os Municípios aplica-
rão, anualmente, em ações e servi-
ços públicos de saúde recursos míni-
mos derivados da aplicação de per-
centuais calculados sobre: (incluído 
pela emenda constitucional nº 29, 
de 2000)

i - no caso da união, na forma 
definida nos termos da lei comple-
mentar prevista no § �º; (incluído 
pela emenda constitucional nº 29, 
de 2000)

i - no caso da união, a receita cor-
rente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior 
a 15% (quinze por cento); (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 86, de 2015)

ii - no caso dos estados e do dis-
trito federal, o produto da arreca-
dação dos impostos a que se refe-
re o art. 155 e dos recursos de que 
tratam os arts. 157 e 159, inciso i, 
alínea a, e inciso ii, deduzidas as 
parcelas que forem transferidas aos 
respectivos Municípios; (incluído 
pela emenda constitucional nº 29, 
de 2000)

iii - no caso dos Municípios e do 
distrito federal, o produto da ar-
recadação dos impostos a que se 
refere o art. 156 e dos recursos de 
que tratam os arts. 158 e 159, inci-
so i, alínea b e § �.  (incluído pela 
emenda constitucional nº 29, de 
2000)

§ �º lei complementar, que será 
reavaliada pelo menos a cada cinco 
anos, estabelecerá: (incluído pela 
emenda constitucional nº 29, de 
2000) regulamento

i - os percentuais de que trata o § 
2º; (incluído pela emenda constitu-
cional nº 29, de 2000)
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i - os percentuais de que tratam 
os incisos ii e iii do § 2º; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 86, de 2015)

ii - os critérios de rateio dos re-
cursos da união vinculados à saúde 
destinados aos estados, ao distrito 
federal e aos Municípios, e dos es-
tados destinados a seus respecti-
vos Municípios, objetivando a pro-
gressiva redução das disparidades 
regionais; (incluído pela emenda 
constitucional nº 29, de 2000)

iii - as normas de fiscalização, 
avaliação e controle das despesas 
com saúde nas esferas federal, esta-
dual, distrital e municipal; (incluído 
pela emenda constitucional nº 29, 
de 2000)

iV - as normas de cálculo do mon-
tante a ser aplicado pela união;  (in-
cluído pela emenda constitucional 
nº 29, de 2000)

iV - (revogado) . (redação dada 
pela emenda constitucional nº 86, 
de 2015)

§ 4º os gestores locais do sistema 
único de saúde poderão admitir 
agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias 
por meio de processo seletivo pú-
blico, de acordo com a natureza e 
complexidade de suas atribuições 
e requisitos específicos para sua 
atuação. (incluído pela emenda 
constitucional nº 51, de 2006)

§ 5º lei federal disporá sobre o 
regime jurídico e a regulamentação 
das atividades de agente comunitá-
rio de saúde e agente de combate 
às endemias. (incluído pela emenda 
constitucional nº 51, de 2006) (Vide 
Medida provisória nº 297. de 2006)

§ 5º lei federal disporá sobre o 
regime jurídico, o piso salarial pro-
fissional nacional, as diretrizes para 
os planos de carreira e a regula-
mentação das atividades de agente 
comunitário de saúde e agente de 
combate às endemias, competindo 
à união, nos termos da lei, prestar 
assistência financeira complemen-
tar aos estados, ao distrito federal e 
aos Municípios, para o cumprimento 
do referido piso salarial. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 6�, de 2010) regulamento

§ 6º além das hipóteses previs-
tas no § 1º do art. 41 e no § 4º do 
art. 169 da constituição federal, o 
servidor que exerça funções equi-
valentes às de agente comunitário 
de saúde ou de agente de combate 
às endemias poderá perder o cargo 

em caso de descumprimento dos re-
quisitos específicos, fixados em lei, 
para o seu exercício. (incluído pela 
emenda constitucional nº 51, de 
2006)

Art. 199.  a assistência à saúde 
é livre à iniciativa privada.

§ 1º - as instituições privadas po-
derão participar de forma comple-
mentar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, median-
te contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as en-
tidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos.

§ 2º É vedada a destinação de re-
cursos públicos para auxílios ou sub-
venções às instituições privadas com 
fins lucrativos.

§ �º É vedada a participação di-
reta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência 
à saúde no país, salvo nos casos pre-
vistos em lei.

§ 4º a lei disporá sobre as con-
dições e os requisitos que facilitem 
a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, 
bem como a coleta, processamento 
e transfusão de sangue e seus deri-
vados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização.

Art. 200.  ao sistema único de 
saúde compete, além de outras atri-
buições, nos termos da lei:

i - controlar e fiscalizar procedi-
mentos, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde e participar 
da produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos;

ii - executar as ações de vigilân-
cia sanitária e epidemiológica, bem 
como as de saúde do trabalhador;

iii - ordenar a formação de recur-
sos humanos na área de saúde;

iV - participar da formulação da 
política e da execução das ações de 
saneamento básico;

V - incrementar em sua área de 
atuação o desenvolvimento científi-
co e tecnológico;

V - incrementar, em sua área 
de atuação, o desenvolvimen-
to científico e tecnológico e a 
inovação; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 85, de 
2015)

Vi - fiscalizar e inspecionar ali-
mentos, compreendido o controle 
de seu teor nutricional, bem como 

bebidas e águas para consumo 
humano;

Vii - participar do controle e fis-
calização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias 
e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos;

Viii - colaborar na proteção do 
meio ambiente, nele compreendido 
o do trabalho.

seÇÃo iii 
da preVidÊncia social

art. 201.  os planos de previdên-
cia social, mediante contribuição, 
atenderão, nos termos da lei, a:

i - cobertura dos eventos de do-
ença, invalidez, morte, incluídos os 
resultantes de acidentes do traba-
lho, velhice e reclusão;

ii - ajuda à manutenção dos de-
pendentes dos segurados de baixa 
renda ;

iii - proteção à maternidade, es-
pecialmente à gestante;

iV - proteção ao trabalha-
dor em situação de desemprego 
involuntário;

V - pensão por morte de segura-
do, homem ou mulher, ao cônjuge 
ou companheiro e dependentes, 
obedecido o disposto no § 5º e no 
art. 202. 

§ 1º Qualquer pessoa poderá par-
ticipar dos benefícios da previdên-
cia social, mediante contribuição na 
forma dos planos previdenciários.

§ 2º É assegurado o reajusta-
mento dos benefícios para preser-
var-lhes, em caráter permanente, o 
valor real, conforme critérios defini-
dos em lei.

§ �º todos os salários de con-
tribuição considerados no cálcu-
lo de benefício serão corrigidos 
monetariamente.

§ 4º os ganhos habituais do em-
pregado, a qualquer título, serão 
incorporados ao salário para efei-
to de contribuição previdenciária e 
conseqüente repercussão em bene-
fícios, nos casos e na forma da lei.

§ 5º nenhum benefício que subs-
titua o salário de contribuição ou o 
rendimento do trabalho do segu-
rado terá valor mensal inferior ao 
salário mínimo.

§ 6º a gratificação natalina dos 
aposentados e pensionistas terá por 
base o valor dos proventos do mês 
de dezembro de cada ano.

§ 7º a previdência social manterá 
seguro coletivo, de caráter comple-
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mentar e facultativo, custeado por 
contribuições adicionais.

§ 8º -É vedado subvenção ou au-
xílio do poder público às entidades 
de previdência privada com fins 
lucrativos.

art. 201.  a previdência social será 
organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de 
filiação obrigatória, observados cri-
térios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, a: (redação dada 
pela emenda constitucional nº 20, 
de 1998) (Vide emenda constitucio-
nal nº 20, de 1998)

Art. 201.  a previdência so-
cial será organizada sob a forma 
do regime geral de previdência 
social, de caráter contributivo e 
de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial, e atenderá, na 
forma da lei, a:(redação dada pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

i - cobertura dos eventos de 
doença, invalidez, morte e ida-
de avançada; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 20, de 
1998)

i - cobertura dos eventos de in-
capacidade temporária ou perma-
nente para o trabalho e idade avan-
çada; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

ii - proteção à maternidade, es-
pecialmente à gestante; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 20, de 1998)

iii - proteção ao trabalha-
dor em situação de desemprego 
involuntário; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 20, de 
1998)

iV - salário-família e auxílio-re-
clusão para os dependentes dos se-
gurados de baixa renda; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 20, de 1998)

V - pensão por morte do segura-
do, homem ou mulher, ao cônjuge 
ou companheiro e dependentes, 
observado o disposto no § 2.  (re-
dação dada pela emenda constitu-
cional nº 20, de 1998)

§ 1º É vedada a adoção de requi-
sitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos be-
neficiários do regime geral de previ-
dência social, ressalvados os casos de 
atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde 

ou a integridade física, definidos 
em lei complementar. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 20, de 1998) (Vide emenda cons-
titucional nº 20, de 1998)

§ 1º É vedada a adoção de requi-
sitos e critérios diferenciados para 
a concessão de aposentadoria aos 
beneficiários do regime geral de 
previdência social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob 
condições especiais que prejudi-
quem a saúde ou a integridade 
física e quando se tratar de se-
gurados portadores de deficiên-
cia, nos termos definidos em lei 
complementar. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 47, de 
2005) (regulamento) (Vigência)

§ 1º É vedada a adoção de requi-
sitos ou critérios diferenciados para 
concessão de benefícios, ressalvada, 
nos termos de lei complementar, a 
possibilidade de previsão de idade 
e tempo de contribuição distintos 
da regra geral para concessão de 
aposentadoria exclusivamente em 
favor dos segurados:(redação dada 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

i - com deficiência, previamente 
submetidos a avaliação biopsicosso-
cial realizada por equipe multipro-
fissional e interdisciplinar; (incluído 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

ii - cujas atividades sejam exerci-
das com efetiva exposição a agen-
tes químicos, físicos e biológicos 
prejudiciais à saúde, ou associação 
desses agentes, vedada a caracteri-
zação por categoria profissional ou 
ocupação. (incluído pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

§ 2º nenhum benefício que subs-
titua o salário de contribuição ou 
o rendimento do trabalho do se-
gurado terá valor mensal inferior 
ao salário mínimo. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 20, 
de 1998)

§ �º todos os salários de contribui-
ção considerados para o cálculo de 
benefício serão devidamente atua-
lizados, na forma da lei. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 20, de 1998)

§ 4º É assegurado o reajusta-
mento dos benefícios para preser-
var-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, conforme critérios de-
finidos em lei. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 20, de 
1998)

§ 5º É vedada a filiação ao regi-
me geral de previdência social, na 
qualidade de segurado facultativo, 
de pessoa participante de regime 
próprio de previdência. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 20, de 1998)

§ 6º a gratificação natalina 
dos aposentados e pensionistas 
terá por base o valor dos proven-
tos do mês de dezembro de cada 
ano. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

§ 7º É assegurada aposentadoria 
no regime geral de previdência so-
cial, nos termos da lei, obedecidas 
as seguintes condições: (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 20, de 1998)

i - trinta e cinco anos de contri-
buição, se homem, e trinta anos de 
contribuição, se mulher; (incluído 
dada pela emenda constitucional 
nº 20, de 1998)

i - 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade, se homem, e 62 (sessen-
ta e dois) anos de idade, se mu-
lher, observado tempo mínimo de 
contribuição;(redação dada pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

ii - sessenta e cinco anos de idade, 
se homem, e sessenta anos de idade, 
se mulher, reduzido em cinco anos 
o limite para os trabalhadores ru-
rais de ambos os sexos e para os que 
exerçam suas atividades em regime 
de economia familiar, nestes inclu-
ídos o produtor rural, o garimpeiro 
e o pescador artesanal. (incluído 
dada pela emenda constitucional 
nº 20, de 1998)

ii - 60 (sessenta) anos de idade, 
se homem, e 55 (cinquenta e cinco) 
anos de idade, se mulher, para os 
trabalhadores rurais e para os que 
exerçam suas atividades em regime 
de economia familiar, nestes inclu-
ídos o produtor rural, o garimpeiro 
e o pescador artesanal. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 10�, de 2019)

§ 8º os requisitos a que se refere 
o inciso i do parágrafo anterior se-
rão reduzidos em cinco anos, para 
o professor que comprove exclusi-
vamente tempo de efetivo exercí-
cio das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fun-
damental e médio. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 20, 
de 1998)

§ 8º o requisito de idade a que se 
refere o inciso i do § 7º será redu-
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zido em 5 (cinco) anos, para o pro-
fessor que comprove tempo de efe-
tivo exercício das funções de ma-
gistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio fixa-
do em lei complementar. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 10�, de 2019)

§ 9º para efeito de aposenta-
doria, é assegurada a contagem 
recíproca do tempo de contribui-
ção na administração pública e na 
atividade privada, rural e urba-
na, hipótese em que os diversos 
regimes de previdência social se 
compensarão financeiramente, se-
gundo critérios estabelecidos em 
lei. (incluído dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

§ 9º para fins de aposentadoria, 
será assegurada a contagem recí-
proca do tempo de contribuição 
entre o regime geral de previdên-
cia social e os regimes próprios de 
previdência social, e destes entre 
si, observada a compensação fi-
nanceira, de acordo com os crité-
rios estabelecidos em lei. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 10�, de 2019)

§ 9º-a. o tempo de serviço mili-
tar exercido nas atividades de que 
tratam os arts. 42, 142 e 14� e o 
tempo de contribuição ao regime 
geral de previdência social ou a re-
gime próprio de previdência social 
terão contagem recíproca para fins 
de inativação militar ou aposenta-
doria, e a compensação financeira 
será devida entre as receitas de 
contribuição referentes aos mili-
tares e as receitas de contribuição 
aos demais regimes. (incluído pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

§ 10. lei disciplinará a cober-
tura do risco de acidente do 
trabalho, a ser atendida concor-
rentemente pelo regime geral 
de previdência social e pelo se-
tor privado. (incluído dada pela 
emenda constitucional nº 20, de 
1998)

§ 10. lei complementar poderá 
disciplinar a cobertura de bene-
fícios não programados, inclusi-
ve os decorrentes de acidente do 
trabalho, a ser atendida concor-
rentemente pelo regime geral 
de previdência social e pelo setor 
privado.(redação dada pela emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)

§ 11. os ganhos habituais do em-
pregado, a qualquer título, serão 

incorporados ao salário para efei-
to de contribuição previdenciária 
e conseqüente repercussão em be-
nefícios, nos casos e na forma da 
lei. (incluído dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

§ 12. lei disporá sobre sistema 
especial de inclusão previdenciária 
para trabalhadores de baixa renda, 
garantindo-lhes acesso a benefícios 
de valor igual a um salário-mínimo, 
exceto aposentadoria por tempo de 
contribuição. (incluído pela emenda 
constitucional nº 41, 19.12.200�)

§ 12. lei disporá sobre sistema 
especial de inclusão previdenciária 
para atender a trabalhadores de 
baixa renda e àqueles sem renda 
própria que se dediquem exclusi-
vamente ao trabalho doméstico 
no âmbito de sua residência, desde 
que pertencentes a famílias de bai-
xa renda, garantindo-lhes acesso a 
benefícios de valor igual a um sa-
lário-mínimo. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 47, de 
2005)

§ 12. lei instituirá sistema espe-
cial de inclusão previdenciária, com 
alíquotas diferenciadas, para aten-
der aos trabalhadores de baixa ren-
da, inclusive os que se encontram 
em situação de informalidade, e 
àqueles sem renda própria que se 
dediquem exclusivamente ao tra-
balho doméstico no âmbito de sua 
residência, desde que pertencentes 
a famílias de baixa renda. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 10�, de 2019)

§ 1�. o sistema especial de inclu-
são previdenciária de que trata o § 
12 deste artigo terá alíquotas e ca-
rências inferiores às vigentes para 
os demais segurados do regime ge-
ral de previdência social. (incluído 
pela emenda constitucional nº 47, 
de 2005)

§ 1�. a aposentadoria conce-
dida ao segurado de que trata o 
§ 12 terá valor de 1 (um) salário-
mínimo. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)

§ 14. É vedada a contagem de 
tempo de contribuição fictício para 
efeito de concessão dos benefícios 
previdenciários e de contagem 
recíproca. (incluído pela emenda 
constitucional nº 10�, de 2019)

§ 15. lei complementar estabe-
lecerá vedações, regras e condições 
para a acumulação de benefícios p
revidenciários. (incluído pela emen-
da constitucional nº 10�, de 2019)

§ 16. os empregados dos consór-
cios públicos, das empresas públicas, 
das sociedades de economia mista e 
das suas subsidiárias serão aposenta-
dos compulsoriamente, observado o 
cumprimento do tempo mínimo de 
contribuição, ao atingir a idade má-
xima de que trata o inciso ii do § 1º 
do art. 40, na forma estabelecida em 
lei. (incluído pela emenda constitu-
cional nº 10�, de 2019)

art. 202.  É assegurada aposen-
tadoria, nos termos da lei, calcu-
lando-se o benefício sobre a média 
dos trinta e seis últimos salários de 
contribuição, corrigidos monetaria-
mente mês a mês, e comprovada a 
regularidade dos reajustes dos salá-
rios de contribuição de modo a pre-
servar seus valores reais e obedeci-
das as seguintes condições :

i - aos sessenta e cinco anos de 
idade, para o homem, e aos ses-
senta, para a mulher, reduzido em 
cinco anos o limite de idade para 
os trabalhadores rurais de ambos 
os sexos e para os que exerçam suas 
atividades em regime de economia 
familiar, neste incluídos o produtor 
rural, o garimpeiro e o pescador 
artesanal;

ii - após trinta e cinco anos de 
trabalho, ao homem, e, após trinta, 
à mulher, ou em tempo inferior, se 
sujeitos a trabalho sob condições 
especiais, que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física, definidas 
em lei;

iii - após trinta anos, ao professor, 
e, após vinte e cinco, à professora, 
por efetivo exercício de função de 
magistério.

§ 1º - É facultada aposentadoria 
proporcional, após trinta anos de 
trabalho, ao homem, e, após vinte 
e cinco, à mulher.

§ 2º - para efeito de aposentado-
ria, é assegurada a contagem recí-
proca do tempo de contribuição na 
administração pública e na ativida-
de privada, rural e urbana, hipóte-
se em que os diversos sistemas de 
previdência social se compensarão 
financeiramente, segundo critérios 
estabelecidos em lei.

Art. 202.  o regime de pre-
vidência privada, de caráter com-
plementar e organizado de forma 
autônoma em relação ao regime 
geral de previdência social, será fa-
cultativo, baseado na constituição 
de reservas que garantam o bene-
fício contratado, e regulado por lei 
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complementar. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 20, de 
1998) (Vide emenda constitucional 
nº 20, de 1998)

§ 1° a lei complementar de que 
trata este artigo assegurará ao 
participante de planos de benefí-
cios de entidades de previdência 
privada o pleno acesso às infor-
mações relativas à gestão de seus 
respectivos planos. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 20, 
de 1998)

§ 2° as contribuições do empre-
gador, os benefícios e as condições 
contratuais previstas nos estatutos, 
regulamentos e planos de benefí-
cios das entidades de previdência 
privada não integram o contrato 
de trabalho dos participantes, assim 
como, à exceção dos benefícios con-
cedidos, não integram a remunera-
ção dos participantes, nos termos 
da lei. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

§ �º É vedado o aporte de recur-
sos a entidade de previdência pri-
vada pela união, estados, distrito 
federal e Municípios, suas autar-
quias, fundações, empresas públi-
cas, sociedades de economia mista 
e outras entidades públicas, salvo 
na qualidade de patrocinador, situ-
ação na qual, em hipótese alguma, 
sua contribuição normal poderá ex-
ceder a do segurado. (incluído pela 
emenda constitucional nº 20, de 
1998) (Vide emenda constitucional 
nº 20, de 1998)

§ 4º lei complementar disciplina-
rá a relação entre a união, estados, 
distrito federal ou Municípios, in-
clusive suas autarquias, fundações, 
sociedades de economia mista e 
empresas controladas direta ou in-
diretamente, enquanto patrocina-
doras de entidades fechadas de pre-
vidência privada, e suas respectivas 
entidades fechadas de previdência 
privada. (incluído pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

§ 4º lei complementar disciplinará a 
relação entre a união, estados, distrito 
federal ou Municípios, inclusive suas 
autarquias, fundações, sociedades de 
economia mista e empresas controla-
das direta ou indiretamente, enquan-
to patrocinadores de planos de benefí-
cios previdenciários, e as entidades de 
previdência complementar.(redação 
dada pela emenda constitucional nº 
10�, de 2019)

§ 5º a lei complementar de que 
trata o parágrafo anterior aplicar-

se-á, no que couber, às empresas 
privadas permissionárias ou conces-
sionárias de prestação de serviços 
públicos, quando patrocinadoras 
de entidades fechadas de previdên-
cia privada. (incluído pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

§ 5º a lei complementar de que 
trata o § 4º aplicar-se-á, no que 
couber, às empresas privadas per-
missionárias ou concessionárias 
de prestação de serviços públicos, 
quando patrocinadoras de planos 
de benefícios em entidades de pre-
vidência complementar.(redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 10�, de 2019)

§ 6º a lei complementar a que se 
refere o § 4° deste artigo estabele-
cerá os requisitos para a designa-
ção dos membros das diretorias das 
entidades fechadas de previdência 
privada e disciplinará a inserção dos 
participantes nos colegiados e ins-
tâncias de decisão em que seus in-
teresses sejam objeto de discussão e 
deliberação. (incluído pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

§ 6º lei complementar estabe-
lecerá os requisitos para a desig-
nação dos membros das diretorias 
das entidades fechadas de previ-
dência complementar instituídas 
pelos patrocinadores de que trata 
o § 4º e disciplinará a inserção dos 
participantes nos colegiados e ins-
tâncias de decisão em que seus in-
teresses sejam objeto de discussão 
e deliberação.(redação dada pela 
emenda constitucional nº 10�, de 
2019)

seÇÃo iV 
da assistÊncia social

Art. 203.  a assistência social 
será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribui-
ção à seguridade social, e tem por 
objetivos:

i - a proteção à família, à materni-
dade, à infância, à adolescência e à 
velhice;

ii - o amparo às crianças e adoles-
centes carentes;

iii - a promoção da integração ao 
mercado de trabalho;

iV - a habilitação e reabilitação 
das pessoas portadoras de deficiên-
cia e a promoção de sua integração 
à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mí-
nimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou 
de tê-la provida por sua família, con-
forme dispuser a lei.

Art. 204.  as ações governa-
mentais na área da assistência so-
cial serão realizadas com recursos 
do orçamento da seguridade social, 
previstos no art. 195, além de outras 
fontes, e organizadas com base nas 
seguintes diretrizes:

i - descentralização político-admi-
nistrativa, cabendo a coordenação 
e as normas gerais à esfera federal 
e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas es-
tadual e municipal, bem como a en-
tidades beneficentes e de assistência 
social;

ii - participação da população, por 
meio de organizações representa-
tivas, na formulação das políticas e 
no controle das ações em todos os 
níveis.

parágrafo único. É facultado aos 
estados e ao distrito federal vincu-
lar a programa de apoio à inclusão 
e promoção social até cinco décimos 
por cento de sua receita tributária 
líquida, vedada a aplicação desses 
recursos no pagamento de: (incluído 
pela emenda constitucional nº 42, 
de 19.12.200�)

i - despesas com pessoal e encar-
gos sociais; (incluído pela emenda 
constitucional nº 42, de 19.12.200�)

ii - serviço da dívida; (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

iii - qualquer outra despesa cor-
rente não vinculada diretamente 
aos investimentos ou ações apoia-
dos.  (incluído pela emenda consti-
tucional nº 42, de 19.12.200�)

capÍtulo iii 
da educaÇÃo, da cultura e 

do desporto

seÇÃo i 
da educaÇÃo

Art. 205.  a educação, direito 
de todos e dever do estado e da fa-
mília, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, vi-
sando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho.
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Art. 206.  o ensino será mi-
nistrado com base nos seguintes 
princípios:

i - igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola;

ii - liberdade de aprender, ensi-
nar, pesquisar e divulgar o pensa-
mento, a arte e o saber;

iii - pluralismo de idéias e de 
concepções pedagógicas, e coe-
xistência de instituições públicas e 
privadas de ensino;

iV - gratuidade do ensino públi-
co em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais 
do ensino, garantido, na forma da 
lei, plano de carreira para o ma-
gistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusiva-
mente por concurso público de 
provas e títulos, assegurado re-
gime jurídico único para todas as 
instituições mantidas pela união;

V - valorização dos profissionais 
do ensino, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira para o 
magistério público, com piso sala-
rial profissional e ingresso exclusi-
vamente por concurso público de 
provas e títulos; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

V - valorização dos profissionais 
da educação escolar, garantidos, 
na forma da lei, planos de carreira, 
com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títu-
los, aos das redes públicas; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 5�, de 2006)

Vi - gestão democrática do ensi-
no público, na forma da lei;

Vii - garantia de padrão de 
qualidade.

Viii - piso salarial profissional 
nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos ter-
mos de lei federal. (incluído pela 
emenda constitucional nº 5�, de 
2006)

iX - garantia do direito à educa-
ção e à aprendizagem ao longo da 
vida. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 108, de 2020)

parágrafo único. a lei disporá 
sobre as categorias de trabalha-
dores considerados profissionais 
da educação básica e sobre a fi-
xação de prazo para a elaboração 
ou adequação de seus planos de 
carreira, no âmbito da união, dos 
estados, do distrito federal e dos 
Municípios. (incluído pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006)

Art. 207.  as universidades go-
zam de autonomia didático-científi-
ca, administrativa e de gestão finan-
ceira e patrimonial, e obedecerão 
ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 1º É facultado às universida-
des admitir professores, técnicos e 
cientistas estrangeiros, na forma da 
lei. (incluído pela emenda constitu-
cional nº 11, de 1996)

§ 2º o disposto neste artigo apli-
ca-se às instituições de pesquisa 
científica e tecnológica. (incluído 
pela emenda constitucional nº 11, 
de 1996)

Art. 208.  o dever do estado 
com a educação será efetivado me-
diante a garantia de:

i - ensino fundamental, obrigatório 
e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria;

i - ensino fundamental, obrigató-
rio e gratuito, assegurada, inclusive, 
sua oferta gratuita para todos os que 
a ele não tiveram acesso na idade 
própria; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 14, de 1996)

i - educação básica obrigatória e 
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (de-
zessete) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram aces-
so na idade própria; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 59, 
de 2009) (Vide emenda constitucio-
nal nº 59, de 2009)

ii - progressiva extensão da obri-
gatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio;

ii - progressiva universalização do 
ensino médio gratuito; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 14, de 1996)

iii - atendimento educacional es-
pecializado aos portadores de defi-
ciência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;

iV - atendimento em creche e 
pré-escola às crianças de zero a seis 
anos de idade;

iV - educação infantil, em creche 
e pré-escola, às crianças até 5 (cin-
co) anos de idade; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 5�, 
de 2006)

V - acesso aos níveis mais elevados 
do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de 
cada um;

Vi - oferta de ensino noturno re-
gular, adequado às condições do 
educando;

Vii - atendimento ao educando, 
no ensino fundamental, através de 
programas suplementares de mate-
rial didático-escolar, transporte, ali-
mentação e assistência à saúde.

Vii - atendimento ao educando, 
em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas su-
plementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 59, 
de 2009)

§ 1º o acesso ao ensino obrigatório 
e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º o não-oferecimento do ensi-
no obrigatório pelo poder público, 
ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade 
competente.

§ �º compete ao poder público 
recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada 
e zelar, junto aos pais ou responsá-
veis, pela freqüência à escola.

Art. 209.  o ensino é livre à 
iniciativa privada, atendidas as se-
guintes condições:

i - cumprimento das normas ge-
rais da educação nacional;

ii - autorização e avaliação de 
qualidade pelo poder público.

Art. 210.  serão fixados con-
teúdos mínimos para o ensino fun-
damental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito 
aos valores culturais e artísticos, na-
cionais e regionais.

§ 1º o ensino religioso, de matrí-
cula facultativa, constituirá discipli-
na dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental.

§ 2º o ensino fundamental regu-
lar será ministrado em língua portu-
guesa, assegurada às comunidades 
indígenas também a utilização de 
suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem.

Art. 211.  a união, os estados, 
o distrito federal e os Municípios 
organizarão em regime de colabo-
ração seus sistemas de ensino.

§ 1º a união organizará e finan-
ciará o sistema federal de ensino 
e o dos territórios, e prestará as-
sistência técnica e financeira aos 
estados, ao distrito federal e aos 
Municípios para o desenvolvimento 
de seus sistemas de ensino e o aten-
dimento prioritário à escolaridade 
obrigatória.
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§ 1º a união organizará o siste-
ma federal de ensino e o dos ter-
ritórios, financiará as instituições 
de ensino públicas federais e exer-
cerá, em matéria educacional, fun-
ção redistributiva e supletiva, de 
forma a garantir equalização de 
oportunidades educacionais e pa-
drão mínimo de qualidade do en-
sino mediante assistência técnica e 
financeira aos estados, ao distrito 
federal e aos Municípios; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 14, de 1996)

§ 2º os Municípios atuarão priori-
tariamente no ensino fundamental 
e pré-escolar.

§ 2º os Municípios atuarão priori-
tariamente no ensino fundamental 
e na educação infantil. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 14, de 1996)

§ �º os estados e o distrito fede-
ral atuarão prioritariamente no en-
sino fundamental e médio. (incluído 
pela emenda constitucional nº 14, 
de 1996)

§ 4º na organização de seus sis-
temas de ensino, os estados e os 
Municípios definirão formas de 
colaboração, de modo a assegu-
rar a universalização do ensino 
obrigatório. (incluído pela emenda 
constitucional nº 14, de 1996)

§ 4º na organização de seus siste-
mas de ensino, a união, os estados, 
o distrito federal e os Municípios 
definirão formas de colaboração, de 
modo a assegurar a universalização 
do ensino obrigatório. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 59, de 2009)

§ 4º na organização de seus siste-
mas de ensino, a união, os estados, 
o distrito federal e os Municípios 
definirão formas de colaboração, 
de forma a assegurar a universali-
zação, a qualidade e a equidade do 
ensino obrigatório.(redação dada 
pela emenda constitucional nº 108, 
de 2020)

§ 5º a educação básica pública 
atenderá prioritariamente ao ensi-
no regular. (incluído pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006)

§ 6º a união, os estados, o distri-
to federal e os Municípios exerce-
rão ação redistributiva em relação a 
suas escolas. (incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

§ 7º o padrão mínimo de qualidade 
de que trata o § 1º deste artigo con-
siderará as condições adequadas de 
oferta e terá como referência o custo 

aluno Qualidade (caQ), pactuados 
em regime de colaboração na forma 
disposta em lei complementar, confor-
me o parágrafo único do art. 2� desta 
constituição. (incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

Art. 212.  a união aplicará, anu-
almente, nunca menos de dezoito, 
e os estados, o distrito federal e os 
Municípios vinte e cinco por cento, no 
mínimo, da receita resultante de im-
postos, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino.

§ 1º a parcela da arrecadação 
de impostos transferida pela união 
aos estados, ao distrito federal e 
aos Municípios, ou pelos estados 
aos respectivos Municípios, não é 
considerada, para efeito do cálculo 
previsto neste artigo, receita do go-
verno que a transferir.

§ 2º para efeito do cumprimento 
do disposto no “caput” deste arti-
go, serão considerados os sistemas 
de ensino federal, estadual e muni-
cipal e os recursos aplicados na for-
ma do art. 21�. 

§ �º a distribuição dos recursos 
públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necessidades do 
ensino obrigatório, nos termos do 
plano nacional de educação.

§ �º a distribuição dos recursos 
públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necessidades do 
ensino obrigatório, no que se re-
fere a universalização, garantia de 
padrão de qualidade e equidade, 
nos termos do plano nacional de 
educação. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 59, de 2009)

§ 4º os programas suplementares 
de alimentação e assistência à saúde 
previstos no art. 208, Vii, serão finan-
ciados com recursos provenientes de 
contribuições sociais e outros recur-
sos orçamentários.

§ 5º o ensino fundamental pú-
blico terá como fonte adicional de 
financiamento a contribuição social 
do salário-educação, recolhida, na 
forma da lei, pelas empresas, que 
dela poderão deduzir a aplicação 
realizada no ensino fundamental de 
seus empregados e dependentes.

§ 5º o ensino fundamental pú-
blico terá como fonte adicional de 
financiamento a contribuição social 
do salário-educação, recolhida pelas 
empresas, na forma da lei. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 14, de 1996)

§ 5º a educação básica pública 
terá como fonte adicional de finan-
ciamento a contribuição social do 
salário-educação, recolhida pelas 
empresas na forma da lei. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 5�, de 2006) (Vide decreto nº 
6.00�, de 2006)

§ 6º as cotas estaduais e municipais 
da arrecadação da contribuição social 
do salário-educação serão distribuí-
das proporcionalmente ao número 
de alunos matriculados na educação 
básica nas respectivas redes públicas 
de ensino. (incluído pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006)

§ 7º É vedado o uso dos recur-
sos referidos no caput e nos §§ 
5º e 6º deste artigo para paga-
mento de aposentadorias e de 
pensões.(incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

§ 8º na hipótese de extinção ou 
de substituição de impostos, serão 
redefinidos os percentuais referi-
dos no caput deste artigo e no inciso 
ii do caput do art. 212-a, de modo 
que resultem recursos vinculados à 
manutenção e ao desenvolvimento do 
ensino, bem como os recursos subvin-
culados aos fundos de que trata o art. 
212-a desta constituição, em aplica-
ções equivalentes às anteriormente 
praticadas.(incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

§ 9º a lei disporá sobre normas 
de fiscalização, de avaliação e de 
controle das despesas com educa-
ção nas esferas estadual, distrital 
e municipal.(incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

 Art. 212-A. os estados, o 
distrito federal e os Municípios 
destinarão parte dos recursos a que 
se refere o caput do art. 212 desta 
constituição à manutenção e ao de-
senvolvimento do ensino na educação 
básica e à remuneração condigna de 
seus profissionais, respeitadas as 
seguintes disposições:(incluído pela 
emenda constitucional nº 108, de 
2020) regulamento

i - a distribuição dos recursos e de 
responsabilidades entre o distrito fe-
deral, os estados e seus Municípios é 
assegurada mediante a instituição, no 
âmbito de cada estado e do distrito 
federal, de um fundo de Manuten-
ção e desenvolvimento da educação 
básica e de Valorização dos profissio-
nais da educação (fundeb), de natu-
reza contábil; (incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)
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ii - os fundos referidos no inciso 
i do caput deste artigo serão cons-
tituídos por 20% (vinte por cento) 
dos recursos a que se referem os in-
cisos i, ii e iii do caput do art. 155, o 
inciso ii do caput do art. 157, os in-
cisos ii, iii e iV do caput do art. 158 
e as alíneas “a” e “b” do inciso i e 
o inciso ii do caput do art. 159 desta 
constituição; (incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

iii - os recursos referidos no in-
ciso ii do caput deste artigo serão 
distribuídos entre cada estado e 
seus Municípios, proporcionalmente 
ao número de alunos das diversas 
etapas e modalidades da educação 
básica presencial matriculados nas 
respectivas redes, nos âmbitos de 
atuação prioritária, conforme esta-
belecido nos §§ 2º e �º do art. 211 
desta constituição, observadas as 
ponderações referidas na alínea “a” 
do inciso X do caput e no § 2º deste 
artigo;(incluído pela emenda cons-
titucional nº 108, de 2020)

iV - a união complementará 
os recursos dos fundos a que se 
refere o inciso ii do caput deste 
artigo;(incluído pela emenda cons-
titucional nº 108, de 2020)

V - a complementação da união 
será equivalente a, no mínimo, 2�% 
(vinte e três por cento) do total de 
recursos a que se refere o inciso ii 
do caput deste artigo, distribuída 
da seguinte forma: (incluído pela 
emenda constitucional nº 108, de 
2020)

a) 10 (dez) pontos percentuais 
no âmbito de cada estado e do dis-
trito federal, sempre que o valor 
anual por aluno (Vaaf), nos termos 
do inciso iii do caput deste artigo, 
não alcançar o mínimo definido 
nacionalmente; (incluído pela emen-
da constitucional nº 108, de 2020)

b) no mínimo, 10,5 (dez intei-
ros e cinco décimos) pontos per-
centuais em cada rede pública de 
ensino municipal, estadual ou dis-
trital, sempre que o valor anual 
total por aluno (Vaat), referido 
no inciso Vi do caput deste artigo, 
não alcançar o mínimo definido 
nacionalmente;(incluído pela emen-
da constitucional nº 108, de 2020)

c) 2,5 (dois inteiros e cinco déci-
mos) pontos percentuais nas redes 
públicas que, cumpridas condicio-
nalidades de melhoria de gestão 
previstas em lei, alcançarem evolu-
ção de indicadores a serem defini-
dos, de atendimento e melhoria da 

aprendizagem com redução das de-
sigualdades, nos termos do sistema 
nacional de avaliação da educação 
básica; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 108, de 2020)

Vi - o Vaat será calculado, na 
forma da lei de que trata o inciso X 
do caput deste artigo, com base nos 
recursos a que se refere o inciso ii 
do caput deste artigo, acrescidos de 
outras receitas e de transferências 
vinculadas à educação, observado 
o disposto no § 1º e consideradas 
as matrículas nos termos do inciso 
iii do caput deste artigo;(incluído 
pela emenda constitucional nº 108, 
de 2020)

Vii - os recursos de que tratam 
os incisos ii e iV do caput deste ar-
tigo serão aplicados pelos estados 
e pelos Municípios exclusivamente 
nos respectivos âmbitos de atuação 
prioritária, conforme estabeleci-
do nos §§ 2º e �º do art. 211 desta 
constituição;(incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

Viii - a vinculação de recursos à 
manutenção e ao desenvolvimen-
to do ensino estabelecida no art. 
212 desta constituição suportará, 
no máximo, �0% (trinta por cen-
to) da complementação da união, 
considerados para os fins deste in-
ciso os valores previstos no inciso V 
do caput deste artigo;(incluído pela 
emenda constitucional nº 108, de 
2020)

iX - o disposto no caput do art. 
160 desta constituição aplica-se 
aos recursos referidos nos incisos 
ii e iV do caput deste artigo, e seu 
descumprimento pela autoridade 
competente importará em crime 
de responsabilidade; (incluído pela 
emenda constitucional nº 108, de 
2020)

X - a lei disporá, observadas as 
garantias estabelecidas nos incisos i, 
ii, iii e iV do caput e no § 1º do art. 
208 e as metas pertinentes do plano 
nacional de educação, nos termos 
previstos no art. 214 desta consti-
tuição, sobre:(incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

a) a organização dos fundos re-
feridos no inciso i do caput deste 
artigo e a distribuição proporcional 
de seus recursos, as diferenças e as 
ponderações quanto ao valor anual 
por aluno entre etapas, modalida-
des, duração da jornada e tipos de 
estabelecimento de ensino, obser-
vados as respectivas especificida-
des e os insumos necessários para a 

garantia de sua qualidade;(incluído 
pela emenda constitucional nº 108, 
de 2020)

b) a forma de cálculo do Vaaf de-
corrente do inciso iii do caput deste 
artigo e do Vaat referido no inciso 
Vi do caput deste artigo;(incluído 
pela emenda constitucional nº 108, 
de 2020)

c) a forma de cálculo para distri-
buição prevista na alínea “c” do inci-
so V do caput deste artigo;(incluído 
pela emenda constitucional nº 108, 
de 2020)

d) a transparência, o monitora-
mento, a fiscalização e o controle 
interno, externo e social dos fundos 
referidos no inciso i do caput deste 
artigo, assegurada a criação, a au-
tonomia, a manutenção e a consoli-
dação de conselhos de acompanha-
mento e controle social, admitida 
sua integração aos conselhos de 
educação;(incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

e) o conteúdo e a periodicidade 
da avaliação, por parte do órgão 
responsável, dos efeitos redistribu-
tivos, da melhoria dos indicadores 
educacionais e da ampliação do 
atendimento; (incluído pela emen-
da constitucional nº 108, de 2020)

Xi - proporção não inferior a 70% 
(setenta por cento) de cada fundo 
referido no inciso i do caput deste 
artigo, excluídos os recursos de 
que trata a alínea “c” do inciso V 
do caput deste artigo, será desti-
nada ao pagamento dos profissio-
nais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação 
aos recursos previstos na alínea 
“b” do inciso V do caput deste ar-
tigo, o percentual mínimo de 15% 
(quinze por cento) para despesas 
de capital; (incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

Xii - lei específica disporá sobre 
o piso salarial profissional nacional 
para os profissionais do magistério 
da educação básica pública;(incluído 
pela emenda constitucional nº 108, 
de 2020)

Xiii - a utilização dos recursos a 
que se refere o § 5º do art. 212 des-
ta constituição para a complemen-
tação da união ao fundeb, referida 
no inciso V do caput deste artigo, 
é vedada.(incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

§ 1º o cálculo do Vaat, referido 
no inciso Vi do caput deste artigo, 
deverá considerar, além dos re-
cursos previstos no inciso ii do ca-
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put deste artigo, pelo menos, as se-
guintes disponibilidades: (incluído 
pela emenda constitucional nº 108, 
de 2020)

i - receitas de estados, do distrito 
federal e de Municípios vinculadas à 
manutenção e ao desenvolvimento 
do ensino não integrantes dos fundos 
referidos no inciso i do caput deste 
artigo; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 108, de 2020)

ii - cotas estaduais e municipais 
da arrecadação do salário-educação 
de que trata o § 6º do art. 212 desta 
constituição; (incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

iii - complementação da união 
transferida a estados, ao distrito fe-
deral e a Municípios nos termos da 
alínea “a” do inciso V do caput des-
te artigo.(incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

§ 2º além das ponderações pre-
vistas na alínea “a” do inciso X 
do caput deste artigo, a lei definirá 
outras relativas ao nível socioeconô-
mico dos educandos e aos indicado-
res de disponibilidade de recursos 
vinculados à educação e de poten-
cial de arrecadação tributária de 
cada ente federado, bem como seus 
prazos de implementação.(incluído 
pela emenda constitucional nº 108, 
de 2020)

§ �º será destinada à educação 
infantil a proporção de 50% (cin-
quenta por cento) dos recursos glo-
bais a que se refere a alínea “b” do 
inciso V do caput deste artigo, nos 
termos da lei.” (incluído pela emen-
da constitucional nº 108, de 2020)

Art. 213.  os recursos públicos 
serão destinados às escolas públicas, 
podendo ser dirigidos a escolas co-
munitárias, confessionais ou filan-
trópicas, definidas em lei, que:

i - comprovem finalidade não-lu-
crativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em educação;

ii - assegurem a destinação de seu 
patrimônio a outra escola comuni-
tária, filantrópica ou confessional, 
ou ao poder público, no caso de en-
cerramento de suas atividades.

§ 1º os recursos de que trata 
este artigo poderão ser destinados 
a bolsas de estudo para o ensino 
fundamental e médio, na forma 
da lei, para os que demonstrarem 
insuficiência de recursos, quando 
houver falta de vagas e cursos regu-
lares da rede pública na localidade 
da residência do educando, ficando 

o poder público obrigado a investir 
prioritariamente na expansão de 
sua rede na localidade.

§ 2º as atividades universitárias 
de pesquisa e extensão poderão 
receber apoio financeiro do poder 
público.

§ 2º as atividades de pesquisa, de 
extensão e de estímulo e fomento 
à inovação realizadas por univer-
sidades e/ou por instituições de 
educação profissional e tecnológica 
poderão receber apoio financeiro 
do poder público. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 85, 
de 2015)

art. 214.  a lei estabelecerá o 
plano nacional de educação, de 
duração plurianual, visando à arti-
culação e ao desenvolvimento do 
ensino em seus diversos níveis e à 
integração das ações do poder pú-
blico que conduzam à:

Art. 214.  a lei estabelecerá 
o plano nacional de educação, de 
duração decenal, com o objetivo 
de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colabora-
ção e definir diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias de implementa-
ção para assegurar a manutenção e 
desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis, etapas e modalida-
des por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferen-
tes esferas federativas que condu-
zam a: (redação dada pela emenda 
constitucional nº 59, de 2009)

i - erradicação do analfabetismo;
ii - universalização do atendimen-

to escolar;
iii - melhoria da qualidade do 

ensino;
iV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, cientí-

fica e tecnológica do país.
Vi - estabelecimento de meta de 

aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do pro-
duto interno bruto. (incluído pela 
emenda constitucional nº 59, de 
2009)

seÇÃo ii 
da cultura

Art. 215.  o estado garantirá a 
todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultu-
ra nacional, e apoiará e incentivará 
a valorização e a difusão das mani-
festações culturais.

§ 1º o estado protegerá as ma-
nifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das 
de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional.

§ 2º a lei disporá sobre a fixação 
de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes seg-
mentos étnicos nacionais.

§ �º a lei estabelecerá o plano 
nacional de cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvi-
mento cultural do país e à integra-
ção das ações do poder público que 
conduzem à: (incluído pela emenda 
constitucional nº 48, de 2005)

i defesa e valorização do patri-
mônio cultural brasileiro; (incluído 
pela emenda constitucional nº 48, 
de 2005)

ii produção, promoção e difusão 
de bens culturais; (incluído pela 
emenda constitucional nº 48, de 
2005)

iii formação de pessoal qualifi-
cado para a gestão da cultura em 
suas múltiplas dimensões; (incluído 
pela emenda constitucional nº 48, 
de 2005)

iV democratização do acesso aos 
bens de cultura; (incluído pela emen-
da constitucional nº 48, de 2005)

V valorização da diversidade étni-
ca e regional. (incluído pela emen-
da constitucional nº 48, de 2005)

Art. 216.  constituem patrimô-
nio cultural brasileiro os bens de na-
tureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identida-
de, à ação, à memória dos diferen-
tes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem:

i - as formas de expressão;
ii - os modos de criar, fazer e 

viver;
iii - as criações científicas, artísti-

cas e tecnológicas;
iV - as obras, objetos, documen-

tos, edificações e demais espa-
ços destinados às manifestações 
artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios 
de valor histórico, paisagístico, ar-
tístico, arqueológico, paleontológi-
co, ecológico e científico.

§ 1º o poder público, com a cola-
boração da comunidade, promove-
rá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação.
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§ 2º cabem à administração pú-
blica, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental 
e as providências para franque-
ar sua consulta a quantos dela 
necessitem. (Vide lei nº 12.527, de 
2011)

§ �º a lei estabelecerá incentivos 
para a produção e o conhecimento 
de bens e valores culturais.

§ 4º os danos e ameaças ao pa-
trimônio cultural serão punidos, na 
forma da lei.

§ 5ºficam tombados todos os do-
cumentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos anti-
gos quilombos.

§ 6 º É facultado aos estados e ao 
distrito federal vincular a fundo es-
tadual de fomento à cultura até cin-
co décimos por cento de sua receita 
tributária líquida, para o financia-
mento de programas e projetos cul-
turais, vedada a aplicação desses re-
cursos no pagamento de: (incluído 
pela emenda constitucional nº 42, 
de 19.12.200�)

i - despesas com pessoal e encargos 
sociais; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 42, de 19.12.200�)

ii - serviço da dívida; (incluído 
pela emenda constitucional nº 42, 
de 19.12.200�)

iii - qualquer outra despe-
sa corrente não vinculada dire-
tamente aos investimentos ou 
ações apoiados. (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

Art. 216-A. o sistema nacio-
nal de cultura, organizado em re-
gime de colaboração, de forma des-
centralizada e participativa, institui 
um processo de gestão e promoção 
conjunta de políticas públicas de 
cultura, democráticas e permanen-
tes, pactuadas entre os entes da 
federação e a sociedade, tendo por 
objetivo promover o desenvolvi-
mento humano, social e econômi-
co com pleno exercício dos direitos 
culturais. (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

§ 1º o sistema nacional de cultu-
ra fundamenta-se na política nacio-
nal de cultura e nas suas diretrizes, 
estabelecidas no plano nacional de 
cultura, e rege-se pelos seguintes 
princípios: (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

i - diversidade das expressões 
culturais; (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

ii - universalização do acesso aos 
bens e serviços culturais; (incluído 
pela emenda constitucional nº 71, 
de 2012)

iii - fomento à produção, difu-
são e circulação de conhecimento e 
bens culturais; (incluído pela emen-
da constitucional nº 71, de 2012)

iV - cooperação entre os en-
tes federados, os agentes públi-
cos e privados atuantes na área 
cultural; (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

V - integração e interação na exe-
cução das políticas, programas, pro-
jetos e ações desenvolvidas; (incluído 
pela emenda constitucional nº 71, 
de 2012)

Vi - complementaridade nos pa-
péis dos agentes culturais; (incluído 
pela emenda constitucional nº 71, 
de 2012)

Vii - transversalidade das políti-
cas culturais; (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

Viii - autonomia dos entes federa-
dos e das instituições da sociedade 
civil; (incluído pela emenda consti-
tucional nº 71, de 2012)

iX - transparência e compartilha-
mento das informações; (incluído 
pela emenda constitucional nº 71, 
de 2012)

X - democratização dos processos 
decisórios com participação e con-
trole social; (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

Xi - descentralização articulada 
e pactuada da gestão, dos recursos 
e das ações; (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

Xii - ampliação progressiva dos 
recursos contidos nos orçamentos 
públicos para a cultura. (incluído 
pela emenda constitucional nº 71, 
de 2012)

§ 2º constitui a estrutura do siste-
ma nacional de cultura, nas respec-
tivas esferas da federação: (incluído 
pela emenda constitucional nº 71, 
de 2012)

i - órgãos gestores da 
cultura; (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

ii - conselhos de política 
cultural; (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

iii - conferências de 
cultura; (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

iV - comissões 
intergestores; (incluído pela emen-
da constitucional nº 71, de 2012)

V - planos de cultura; (incluído 

pela emenda constitucional nº 71, 
de 2012)

Vi - sistemas de financiamento 
à cultura; (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

Vii - sistemas de informações e 
indicadores culturais; (incluído pela 
emenda constitucional nº 71, de 
2012)

Viii - programas de formação na 
área da cultura; e (incluído pela 
emenda constitucional nº 71, de 
2012)

iX - sistemas setoriais de 
cultura. (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

§ �º lei federal disporá sobre a 
regulamentação do sistema nacio-
nal de cultura, bem como de sua 
articulação com os demais sistemas 
nacionais ou políticas setoriais de 
governo. (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

§ 4º os estados, o distrito federal 
e os Municípios organizarão seus 
respectivos sistemas de cultura em 
leis próprias. (incluído pela emenda 
constitucional nº 71, de 2012)

seÇÃo iii 
do desporto

Art. 217. É dever do estado fo-
mentar práticas desportivas formais 
e não-formais, como direito de cada 
um, observados:

i - a autonomia das entidades 
desportivas dirigentes e associa-
ções, quanto a sua organização e 
funcionamento;

ii - a destinação de recursos públi-
cos para a promoção prioritária do 
desporto educacional e, em casos 
específicos, para a do desporto de 
alto rendimento;

iii - o tratamento diferenciado 
para o desporto profissional e o 
não- profissional;

iV - a proteção e o incentivo às 
manifestações desportivas de cria-
ção nacional.

§ 1º o poder judiciário só admi-
tirá ações relativas à disciplina e às 
competições desportivas após es-
gotarem-se as instâncias da justiça 
desportiva, regulada em lei.

§ 2º a justiça desportiva terá o 
prazo máximo de sessenta dias, 
contados da instauração do proces-
so, para proferir decisão final.

§ �º o poder público incentivará 
o lazer, como forma de promoção 
social.
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capÍtulo iV 
da ciÊncia e tecnologia

capÍtulo iV 
da ciÊncia, tecnologia e 

inoVaÇÃo

(redação dada pela emenda 
constitucional nº 85, de 2015)

art. 218. o estado promoverá 
e incentivará o desenvolvimento 
científico, a pesquisa e a capacita-
ção tecnológicas.

Art. 218. o estado promove-
rá e incentivará o desenvolvimen-
to científico, a pesquisa, a capa-
citação científica e tecnológica e 
a inovação.  (redação dada pela 
emenda constitucional nº 85, de 
2015)

§ 1º a pesquisa científica básica 
receberá tratamento prioritário do 
estado, tendo em vista o bem públi-
co e o progresso das ciências.

§ 1º a pesquisa científica básica 
e tecnológica receberá tratamento 
prioritário do estado, tendo em vista 
o bem público e o progresso da ciên-
cia, tecnologia e inovação. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 85, de 2015)

§ 2º a pesquisa tecnológica vol-
tar-se-á preponderantemente para 
a solução dos problemas brasileiros 
e para o desenvolvimento do siste-
ma produtivo nacional e regional.

§ �º o estado apoiará a forma-
ção de recursos humanos nas áreas 
de ciência, pesquisa e tecnologia, 
e concederá aos que delas se ocu-
pem meios e condições especiais de 
trabalho.

§ �º o estado apoiará a formação 
de recursos humanos nas áreas de 
ciência, pesquisa, tecnologia e inova-
ção, inclusive por meio do apoio às 
atividades de extensão tecnológica, 
e concederá aos que delas se ocu-
pem meios e condições especiais de 
trabalho. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 85, de 2015)

§ 4º a lei apoiará e estimulará as 
empresas que invistam em pesqui-
sa, criação de tecnologia adequada 
ao país, formação e aperfeiçoamen-
to de seus recursos humanos e que 
pratiquem sistemas de remuneração 
que assegurem ao empregado, des-
vinculada do salário, participação 
nos ganhos econômicos resultantes 
da produtividade de seu trabalho.

§ 5º É facultado aos estados e ao 
distrito federal vincular parcela de 
sua receita orçamentária a entida-
des públicas de fomento ao ensino e 
à pesquisa científica e tecnológica.

§ 6º o estado, na execução das ati-
vidades previstas no caput , estimu-
lará a articulação entre entes, tanto 
públicos quanto privados, nas di-
versas esferas de governo. (incluído 
pela emenda constitucional nº 85, 
de 2015)

§ 7º o estado promoverá e in-
centivará a atuação no exterior 
das instituições públicas de ciência, 
tecnologia e inovação, com vistas à 
execução das atividades previstas 
no caput. (incluído pela emenda 
constitucional nº 85, de 2015)

Art. 219. o mercado interno 
integra o patrimônio nacional e 
será incentivado de modo a viabili-
zar o desenvolvimento cultural e só-
cio-econômico, o bem-estar da po-
pulação e a autonomia tecnológica 
do país, nos termos de lei federal.

parágrafo único. o estado esti-
mulará a formação e o fortaleci-
mento da inovação nas empresas, 
bem como nos demais entes, pú-
blicos ou privados, a constituição e 
a manutenção de parques e polos 
tecnológicos e de demais ambientes 
promotores da inovação, a atuação 
dos inventores independentes e a 
criação, absorção, difusão e trans-
ferência de tecnologia. (incluído 
pela emenda constitucional nº 85, 
de 2015)

Art. 219-A. a união, os esta-
dos, o distrito federal e os Municí-
pios poderão firmar instrumentos de 
cooperação com órgãos e entidades 
públicos e com entidades privadas, 
inclusive para o compartilhamento 
de recursos humanos especializados 
e capacidade instalada, para a execu-
ção de projetos de pesquisa, de de-
senvolvimento científico e tecnológi-
co e de inovação, mediante contra-
partida financeira ou não financeira 
assumida pelo ente beneficiário, na 
forma da lei. (incluído pela emenda 
constitucional nº 85, de 2015)

Art. 219-B. o sistema nacio-
nal de ciência, tecnologia e ino-
vação (sncti) será organizado em 
regime de colaboração entre entes, 
tanto públicos quanto privados, 
com vistas a promover o desenvol-
vimento científico e tecnológico e 

a inovação. (incluído pela emenda 
constitucional nº 85, de 2015)

§ 1º lei federal disporá sobre as 
normas gerais do sncti. (incluído 
pela emenda constitucional nº 85, 
de 2015)

§ 2º os estados, o distrito federal 
e os Municípios legislarão concor-
rentemente sobre suas peculiaridad
es. (incluído pela emenda constitu-
cional nº 85, de 2015)

capÍtulo V 
da coMunicaÇÃo social

Art. 220. a manifestação do 
pensamento, a criação, a expressão 
e a informação, sob qualquer for-
ma, processo ou veículo não sofre-
rão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta constituição.

 § 1º nenhuma lei conterá dispo-
sitivo que possa constituir embara-
ço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de 
comunicação social, observado o 
disposto no art. 5. , iV, V, X, Xiii e 
XiV.

§ 2º É vedada toda e qualquer 
censura de natureza política, ideo-
lógica e artística.

§ �º compete à lei federal:
i - regular as diversões e espetá-

culos públicos, cabendo ao poder 
público informar sobre a natureza 
deles, as faixas etárias a que não 
se recomendem, locais e horários 
em que sua apresentação se mostre 
inadequada;

ii - estabelecer os meios legais que 
garantam à pessoa e à família a pos-
sibilidade de se defenderem de pro-
gramas ou programações de rádio e 
televisão que contrariem o dispos-

to no Art. 221. , bem como da 
propaganda de produtos, práticas 
e serviços que possam ser nocivos à 
saúde e ao meio ambiente.

§ 4º a propaganda comercial de 
tabaco, bebidas alcoólicas, agrotó-
xicos, medicamentos e terapias es-
tará sujeita a restrições legais, nos 
termos do inciso ii do parágrafo 
anterior, e conterá, sempre que ne-
cessário, advertência sobre os male-
fícios decorrentes de seu uso.

§ 5º os meios de comunicação social 
não podem, direta ou indiretamente, 
ser objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6º a publicação de veículo im-
presso de comunicação independe 
de licença de autoridade.
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Art. 221. a produção e a pro-
gramação das emissoras de rádio e 
televisão atenderão aos seguintes 
princípios:

i - preferência a finalidades 
educativas, artísticas, culturais e 
informativas;

ii - promoção da cultura nacio-
nal e regional e estímulo à produ-
ção independente que objetive sua 
divulgação;

iii - regionalização da produção 
cultural, artística e jornalística, con-
forme percentuais estabelecidos em 
lei;

iV - respeito aos valores éticos e 
sociais da pessoa e da família.

Art. 222. a propriedade de 
empresa jornalística e de radiodi-
fusão sonora e de sons e imagens 
é privativa de brasileiros natos ou 
naturalizados há mais de dez anos, 
aos quais caberá a responsabilidade 
por sua administração e orientação 
intelectual.

Art. 222. a propriedade de 
empresa jornalística e de radiodi-
fusão sonora e de sons e imagens é 
privativa de brasileiros natos ou na-
turalizados há mais de dez anos, ou 
de pessoas jurídicas constituídas sob 
as leis brasileiras e que tenham sede 
no país. (redação dada pela emen-
da constitucional nº �6, de 2002)

§ 1º - É vedada a participação de 
pessoa jurídica no capital social de 
empresa jornalística ou de radiodi-
fusão, exceto a de partido político 
e de sociedades cujo capital per-
tença exclusiva e nominalmente a 
brasileiros.

§ 1º em qualquer caso, pelo me-
nos setenta por cento do capital to-
tal e do capital votante das empre-
sas jornalísticas e de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens deverá 
pertencer, direta ou indiretamente, 
a brasileiros natos ou naturalizados 
há mais de dez anos, que exercerão 
obrigatoriamente a gestão das ati-
vidades e estabelecerão o conteúdo 
da programação. (redação dada 
pela emenda constitucional nº �6, 
de 2002)

§ 2º - a participação referida no 
parágrafo anterior só se efetuará 
através de capital sem direito a voto 
e não poderá exceder a trinta por 
cento do capital social.

§ 2º a responsabilidade editorial 
e as atividades de seleção e dire-
ção da programação veiculada são 

privativas de brasileiros natos ou 
naturalizados há mais de dez anos, 
em qualquer meio de comunicação 
social. (redação dada pela emenda 
constitucional nº �6, de 2002)

§ �º os meios de comunicação 
social eletrônica, independente-
mente da tecnologia utilizada para 
a prestação do serviço, deverão 
observar os princípios enunciados 

no Art. 221. , na forma de lei 
específica, que também garantirá 
a prioridade de profissionais bra-
sileiros na execução de produções 
nacionais. (incluído pela emenda 
constitucional nº �6, de 2002)

§ 4º lei disciplinará a participação 
de capital estrangeiro nas empresas 
de que trata o § 1.  (incluído pela 
emenda constitucional nº �6, de 
2002)

§ 5º as alterações de controle so-
cietário das empresas de que trata o 
§ 1º serão comunicadas ao congres-
so nacional. (incluído pela emenda 
constitucional nº �6, de 2002)

Art. 223. compete ao poder 
executivo outorgar e renovar con-
cessão, permissão e autorização 
para o serviço de radiodifusão so-
nora e de sons e imagens, observa-
do o princípio da complementarida-
de dos sistemas privado, público e 
estatal.

§ 1º o congresso nacional apre-
ciará o ato no prazo do art. 64, § 2º 
e § 4º, a contar do recebimento da 
mensagem.

§ 2º a não renovação da con-
cessão ou permissão dependerá 
de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do congresso nacional, em 
votação nominal.

§ �º o ato de outorga ou reno-
vação somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do congresso 
nacional, na forma dos parágrafos 
anteriores.

§ 4º o cancelamento da conces-
são ou permissão, antes de venci-
do 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.

Art. 224. para os efeitos do 
disposto neste capítulo, o congres-
so nacional instituirá, como seu ór-
gão auxiliar, o conselho de comu-
nicação social, na forma da lei.

capÍtulo Vi 
do Meio aMbiente

Art. 225. todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao poder pú-
blico e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as 
presentes e futuras gerações.

§ 1º para assegurar a efetivida-
de desse direito, incumbe ao poder 
público:

i - preservar e restaurar os proces-
sos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas; (regulamento)

ii - preservar a diversidade e a in-
tegridade do patrimônio genético 
do país e fiscalizar as entidades de-
dicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético; (regulamento) (r
egulamento) (regulamento) (regul
amento)

iii - definir, em todas as unida-
des da federação, espaços terri-
toriais e seus componentes a se-
rem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de 
lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade 
dos atributos que justifiquem sua 
proteção; (regulamento)

iV - exigir, na forma da lei, para 
instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de sig-
nificativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de im-
pacto ambiental, a que se dará 
publicidade; (regulamento)

V - controlar a produção, a co-
mercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, 
a qualidade de vida e o meio 
ambiente; (regulamento)

Vi - promover a educação am-
biental em todos os níveis de ensino 
e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente;

Vii - proteger a fauna e a flora, 
vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a 
crueldade. (regulamento)

§ 2º aquele que explorar recursos 
minerais fica obrigado a recuperar 
o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida 
pelo órgão público competente, na 
forma da lei.
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§ �º as condutas e atividades consi-
deradas lesivas ao meio ambiente sujei-
tarão os infratores, pessoas físicas ou ju-
rídicas, a sanções penais e administrati-
vas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados.

§ 4º a floresta amazônica brasi-
leira, a Mata atlântica, a serra do 
Mar, o pantanal Mato-grossense e 
a Zona costeira são patrimônio na-
cional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do 
meio ambiente, inclusive quanto ao 
uso dos recursos naturais. (regulam
ento) (regulamento)

§ 5º são indisponíveis as terras 
devolutas ou arrecadadas pelos es-
tados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossis-
temas naturais.

§ 6º as usinas que operem com 
reator nuclear deverão ter sua loca-
lização definida em lei federal, sem 
o que não poderão ser instaladas.

§ 7º para fins do disposto na par-
te final do inciso Vii do § 1º deste 
artigo, não se consideram cruéis as 
práticas desportivas que utilizem 
animais, desde que sejam manifes-
tações culturais, conforme o § 1º do 
art. 215 desta constituição federal, 
registradas como bem de natureza 
imaterial integrante do patrimônio 
cultural brasileiro, devendo ser re-
gulamentadas por lei específica que 
assegure o bem-estar dos animais 
envolvidos. (incluído pela emenda 
constitucional nº 96, de 2017)

capÍtulo Vii 
da faMÍlia, da crianÇa, do 

adolescente e do idoso

da faMÍlia, da crianÇa, do 
adolescente, do joVeM e 

do idoso

(redação dada pela emenda 
constitucional nº 65, de 2010)

Art. 226. a família, base da socie-
dade, tem especial proteção do estado.

§ 1º o casamento é civil e gratuita 
a celebração.

§ 2º o casamento religioso tem 
efeito civil, nos termos da lei.

§ �º para efeito da proteção do 
estado, é reconhecida a união es-
tável entre o homem e a mulher 
como entidade familiar, deven-
do a lei facilitar sua conversão em 
casamento. (regulamento)

§ 4º entende-se, também, como 
entidade familiar a comunidade for-
mada por qualquer dos pais e seus 
descendentes.

§ 5º os direitos e deveres referentes à 
sociedade conjugal são exercidos igual-
mente pelo homem e pela mulher.

§ 6º o casamento civil pode ser dis-
solvido pelo divórcio, após prévia se-
paração judicial por mais de um ano 
nos casos expressos em lei, ou com-
provada separação de fato por mais 
de dois anos.

§ 6º o casamento civil pode ser dissol-
vido pelo divórcio. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 66, de 2010)

§ 7º fundado nos princípios da 
dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o plane-
jamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao estado propi-
ciar recursos educacionais e cientí-
ficos para o exercício desse direito, 
vedada qualquer forma coercitiva 
por parte de instituições oficiais ou 
privadas. regulamento

§ 8º o estado assegurará a assistên-
cia à família na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanis-
mos para coibir a violência no âmbito 
de suas relações.

art. 227. É dever da família, da 
sociedade e do estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com ab-
soluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitá-
ria, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e 
opressão.

Art. 227. É dever da família, da 
sociedade e do estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 65, de 
2010)

§ 1º - o estado promoverá progra-
mas de assistência integral à saúde da 
criança e do adolescente, admitida a 
participação de entidades não gover-
namentais e obedecendo os seguintes 
preceitos:

§ 1º o estado promoverá progra-
mas de assistência integral à saúde da 
criança, do adolescente e do jovem, 
admitida a participação de entida-
des não governamentais, mediante 
políticas específicas e obedecendo 
aos seguintes preceitos: (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 65, de 2010)

i - aplicação de percentual dos re-
cursos públicos destinados à saúde 
na assistência materno-infantil;

ii - criação de programas de pre-
venção e atendimento especializado 
para os portadores de deficiência fí-
sica, sensorial ou mental, bem como 
de integração social do adolescente 
portador de deficiência, mediante 
o treinamento para o trabalho e a 
convivência, e a facilitação do aces-
so aos bens e serviços coletivos, com 
a eliminação de preconceitos e obs-
táculos arquitetônicos.

ii - criação de programas de pre-
venção e atendimento especiali-
zado para as pessoas portadoras 
de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração 
social do adolescente e do jovem 
portador de deficiência, mediante 
o treinamento para o trabalho e a 
convivência, e a facilitação do aces-
so aos bens e serviços coletivos, com 
a eliminação de obstáculos arqui-
tetônicos e de todas as formas de 
discriminação. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 65, de 
2010)

§ 2º a lei disporá sobre normas 
de construção dos logradouros e 
dos edifícios de uso público e de 
fabricação de veículos de transpor-
te coletivo, a fim de garantir acesso 
adequado às pessoas portadoras de 
deficiência.

§ �º o direito a proteção especial 
abrangerá os seguintes aspectos:

i - idade mínima de quatorze anos 
para admissão ao trabalho, obser-
vado o disposto no art. 7, XXXiii;

ii - garantia de direitos previden-
ciários e trabalhistas;

iii - garantia de acesso do traba-
lhador adolescente à escola;

iii - garantia de acesso do tra-
balhador adolescente e jovem à 
escola; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 65, de 2010)

iV - garantia de pleno e formal 
conhecimento da atribuição de ato 
infracional, igualdade na relação 
processual e defesa técnica por pro-
fissional habilitado, segundo dispu-
ser a legislação tutelar específica;
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V - obediência aos princípios de 
brevidade, excepcionalidade e res-
peito à condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento, quando da 
aplicação de qualquer medida pri-
vativa da liberdade;

Vi - estímulo do poder públi-
co, através de assistência jurídica, 
incentivos fiscais e subsídios, nos 
termos da lei, ao acolhimento, sob 
a forma de guarda, de criança ou 
adolescente órfão ou abandonado;

Vii - programas de prevenção e 
atendimento especializado à crian-
ça e ao adolescente dependente de 
entorpecentes e drogas afins.

Vii - programas de prevenção e 
atendimento especializado à crian-
ça, ao adolescente e ao jovem de-
pendente de entorpecentes e dro-
gas afins. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 65, de 2010)

§ 4º a lei punirá severamente o 
abuso, a violência e a exploração se-
xual da criança e do adolescente.

§ 5º a adoção será assistida pelo 
poder público, na forma da lei, 
que estabelecerá casos e condições 
de sua efetivação por parte de 
estrangeiros.

§ 6º os filhos, havidos ou não 
da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias relati-
vas à filiação.

§ 7º no atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente levar-
se- á em consideração o disposto no 
art. 204. 

§ 8º a lei estabelecerá: (incluído 
pela emenda constitucional nº 65, 
de 2010)

i - o estatuto da juventude, des-
tinado a regular os direitos dos 
jovens; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 65, de 2010)

ii - o plano nacional de juventude, 
de duração decenal, visando à arti-
culação das várias esferas do poder 
público para a execução de políti-
cas públicas. (incluído pela emenda 
constitucional nº 65, de 2010)

Art. 228. são penalmente 
inimputáveis os menores de dezoito 
anos, sujeitos às normas da legisla-
ção especial.

Art. 229. os pais têm o dever 
de assistir, criar e educar os filhos 
menores, e os filhos maiores têm o 
dever de ajudar e amparar os pais na 
velhice, carência ou enfermidade.

Art. 230. a família, a socieda-
de e o estado têm o dever de ampa-
rar as pessoas idosas, assegurando 
sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à 
vida.

§ 1º os programas de amparo aos 
idosos serão executados preferen-
cialmente em seus lares.

§ 2ºaos maiores de sessenta e cin-
co anos é garantida a gratuidade 
dos transportes coletivos urbanos.

capÍtulo Viii 
dos Índios

Art. 231. são reconhecidos aos 
índios sua organização social, costu-
mes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competin-
do à união demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º são terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, 
as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambien-
tais necessários a seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução física 
e cultural, segundo seus usos, costu-
mes e tradições.

§ 2º as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios destinam-se 
a sua posse permanente, cabendo-
lhes o usufruto exclusivo das rique-
zas do solo, dos rios e dos lagos ne-
las existentes.

§ �º o aproveitamento dos recur-
sos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das 
riquezas minerais em terras indígenas 
só podem ser efetivados com autori-
zação do congresso nacional, ouvidas 
as comunidades afetadas, ficando-
lhes assegurada participação nos re-
sultados da lavra, na forma da lei.

§ 4º as terras de que trata este 
artigo são inalienáveis e indis-
poníveis, e os direitos sobre elas, 
imprescritíveis.

§ 5º É vedada a remoção dos gru-
pos indígenas de suas terras, salvo, 
“ad referendum” do congresso 
nacional, em caso de catástrofe ou 
epidemia que ponha em risco sua 
população, ou no interesse da sobe-
rania do país, após deliberação do 
congresso nacional, garantido, em 
qualquer hipótese, o retorno ime-
diato logo que cesse o risco.

§ 6º são nulos e extintos, não 
produzindo efeitos jurídicos, os 
atos que tenham por objeto a ocu-
pação, o domínio e a posse das ter-
ras a que se refere este artigo, ou 
a exploração das riquezas naturais 
do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes, ressalvado relevante in-
teresse público da união, segundo 
o que dispuser lei complementar, 
não gerando a nulidade e a extin-
ção direito a indenização ou a ações 
contra a união, salvo, na forma da 
lei, quanto às benfeitorias deriva-
das da ocupação de boa fé.

§ 7º não se aplica às terras indígenas 
o disposto no art. 174, § �º e § 4. 

Art. 232. os índios, suas comu-
nidades e organizações são partes 
legítimas para ingressar em juízo 
em defesa de seus direitos e interes-
ses, intervindo o Ministério público 
em todos os atos do processo.

tÍtulo iX

das disposiÇÕes 
constitucionais gerais

art. 2��. para efeito do art. 7, XXiX, 
o empregador rural comprovará, de 
cinco em cinco anos, perante a justiça 
do trabalho, o cumprimento das suas 
obrigações trabalhistas para com o em-
pregado rural, na presença deste e de 
seu representante sindical. (revogado 
pela emenda constitucional nº 28, de 
25/05/2000)

§ 1º uma vez comprovado o cum-
primento das obrigações menciona-
das neste artigo, fica o empregador 
isento de qualquer ônus decorren-
te daquelas obrigações no período 
respectivo. caso o empregado e seu 
representante não concordem com a 
comprovação do empregador, cabe-
rá à justiça do trabalho a solução da 
controvérsia. (revogado pela emenda 
constitucional nº 28, de 25/05/2000)

§ 2º fica ressalvado ao empregado, 
em qualquer hipótese, o direito de 
postular, judicialmente, os créditos 
que entender existir, relativamente 
aos últimos cinco anos. (revogado 
pela emenda constitucional nº 28, de 
25/05/2000)

§ �º a comprovação menciona-
da neste artigo poderá ser feita em 
prazo inferior a cinco anos, a crité-
rio do empregador. (revogado pela 
emenda constitucional nº 28, de 
25/05/2000)
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Art. 234. É vedado à união, 
direta ou indiretamente, assumir, 
em decorrência da criação de esta-
do, encargos referentes a despesas 
com pessoal inativo e com encargos 
e amortizações da dívida interna ou 
externa da administração pública, 
inclusive da indireta.

Art. 235. nos dez primeiros 
anos da criação de estado, serão 
observadas as seguintes normas 
básicas:

i - a assembléia legislativa será 
composta de dezessete deputados 
se a população do estado for infe-
rior a seiscentos mil habitantes, e de 
vinte e quatro, se igual ou superior 
a esse número, até um milhão e qui-
nhentos mil;

ii - o governo terá no máximo 
dez secretarias;

iii - o tribunal de contas terá três 
membros, nomeados, pelo gover-
nador eleito, dentre brasileiros de 
comprovada idoneidade e notório 
saber;

iV - o tribunal de justiça terá sete 
desembargadores;

V - os primeiros desembargado-
res serão nomeados pelo governa-
dor eleito, escolhidos da seguinte 
forma:

a) cinco dentre os magistrados 
com mais de trinta e cinco anos de 
idade, em exercício na área do novo 
estado ou do estado originário;

b) dois dentre promotores, nas 
mesmas condições, e advogados 
de comprovada idoneidade e saber 
jurídico, com dez anos, no míni-
mo, de exercício profissional, obe-
decido o procedimento fixado na 
constituição;

Vi - no caso de estado provenien-
te de território federal, os cinco 
primeiros desembargadores pode-
rão ser escolhidos dentre juízes de 
direito de qualquer parte do país;

Vii - em cada comarca, o primeiro 
juiz de direito, o primeiro promo-
tor de justiça e o primeiro defen-
sor público serão nomeados pelo 
governador eleito após concurso 
público de provas e títulos;

Viii - até a promulgação da cons-
tituição estadual, responderão pela 
procuradoria-geral, pela advoca-
cia-geral e pela defensoria-geral 
do estado advogados de notório 
saber, com trinta e cinco anos de 
idade, no mínimo, nomeados pelo 
governador eleito e demissíveis “ad 
nutum”;

iX - se o novo estado for resul-
tado de transformação de territó-
rio federal, a transferência de en-
cargos financeiros da união para 
pagamento dos servidores optan-
tes que pertenciam à administra-
ção federal ocorrerá da seguinte 
forma:

a) no sexto ano de instalação, 
o estado assumirá vinte por cen-
to dos encargos financeiros para 
fazer face ao pagamento dos ser-
vidores públicos, ficando ainda o 
restante sob a responsabilidade da 
união;

b) no sétimo ano, os encargos do 
estado serão acrescidos de trinta 
por cento e, no oitavo, dos restan-
tes cinqüenta por cento;

X - as nomeações que se segui-
rem às primeiras, para os cargos 
mencionados neste artigo, se-
rão disciplinadas na constituição 
estadual;

Xi - as despesas orçamentárias 
com pessoal não poderão ultrapas-
sar cinqüenta por cento da receita 
do estado.

Art. 236. os serviços nota-
riais e de registro são exercidos em 
caráter privado, por delegação do 
poder público. (regulamento)

§ 1ºlei regulará as atividades, 
disciplinará a responsabilidade civil 
e criminal dos notários, dos oficiais 
de registro e de seus prepostos, e 
definirá a fiscalização de seus atos 
pelo poder judiciário.

§ 2ºlei federal estabelecerá nor-
mas gerais para fixação de emo-
lumentos relativos aos atos prati-
cados pelos serviços notariais e de 
registro. (regulamento)

§ �ºo ingresso na atividade nota-
rial e de registro depende de con-
curso público de provas e títulos, 
não se permitindo que qualquer 
serventia fique vaga, sem abertura 
de concurso de provimento ou de 
remoção, por mais de seis meses.

Art. 237. a fiscalização e o 
controle sobre o comércio exterior, 
essenciais à defesa dos interesses 
fazendários nacionais, serão exer-
cidos pelo Ministério da fazenda.

Art. 238. a lei ordenará a ven-
da e revenda de combustíveis de 
petróleo, álcool carburante e outros 
combustíveis derivados de matérias-
primas renováveis, respeitados os 
princípios desta constituição.

art. 2�9. a arrecadação decor-
rente das contribuições para o pro-
grama de integração social, criado 
pela lei complementar nº 7, de 7 
de setembro de 1970 , e para o pro-
grama de formação do patrimônio 
do servidor público, criado pela lei 
complementar nº 8, de � de de-
zembro de 1970 , passa, a partir da 
promulgação desta constituição, a 
financiar, nos termos que a lei dis-
puser, o programa do seguro-de-
semprego e o abono de que trata o 
§ �º deste artigo. (regulamento)

Art. 239. a arrecadação de-
corrente das contribuições para 
o programa de integração social, 
criado pela lei complementar nº 7, 
de 7 de setembro de 1970, e para 
o programa de formação do patri-
mônio do servidor público, criado 
pela lei complementar nº 8, de � 
de dezembro de 1970, passa, a par-
tir da promulgação desta constitui-
ção, a financiar, nos termos que a 
lei dispuser, o programa do seguro-
desemprego, outras ações da previ-
dência social e o abono de que trata 
o § �º deste artigo.(redação dada 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

§ 1ºdos recursos mencionados no 
“caput” deste artigo, pelo menos 
quarenta por cento serão destina-
dos a financiar programas de de-
senvolvimento econômico, através 
do banco nacional de desenvol-
vimento econômico e social, com 
critérios de remuneração que lhes 
preservem o valor.

§ 1º dos recursos mencionados no 
caput, no mínimo 28% (vinte e oito 
por cento) serão destinados para 
o financiamento de programas de 
desenvolvimento econômico, por 
meio do banco nacional de desen-
volvimento econômico e social, com 
critérios de remuneração que pre-
servem o seu valor.(redação dada 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

§ 2ºos patrimônios acumulados 
do programa de integração social 
e do programa de formação do 
patrimônio do servidor público são 
preservados, mantendo-se os crité-
rios de saque nas situações previstas 
nas leis específicas, com exceção da 
retirada por motivo de casamento, 
ficando vedada a distribuição da 
arrecadação de que trata o “caput” 
deste artigo, para depósito nas con-
tas individuais dos participantes.
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§ �ºaos empregados que per-
cebam de empregadores que con-
tribuem para o programa de inte-
gração social ou para o programa 
de formação do patrimônio do 
servidor público, até dois salários 
mínimos de remuneração mensal, 
é assegurado o pagamento de um 
salário mínimo anual, computado 
neste valor o rendimento das con-
tas individuais, no caso daqueles 
que já participavam dos referidos 
programas, até a data da promul-
gação desta constituição.

§ 4ºo financiamento do seguro-
desemprego receberá uma contri-
buição adicional da empresa cujo 
índice de rotatividade da força de 
trabalho superar o índice médio da 
rotatividade do setor, na forma es-
tabelecida por lei.

§ 5º os programas de desenvol-
vimento econômico financiados 
na forma do § 1º e seus resultados 
serão anualmente avaliados e di-
vulgados em meio de comunicação 
social eletrônico e apresentados em 
reunião da comissão mista perma-
nente de que trata o § 1º do art. 
166. (incluído pela emenda consti-
tucional nº 10�, de 2019)

Art. 240. ficam ressalvadas do 
disposto no art. 195 as atuais con-
tribuições compulsórias dos empre-
gadores sobre a folha de salários, 
destinadas às entidades privadas 
de serviço social e de formação 
profissional vinculadas ao sistema 
sindical.

art. 241. aos delegados de polí-
cia de carreira aplica-se o princípio 
do art. �9, § 1º, correspondente às 
carreiras disciplinadas no art. 1�5 
desta constituição.

Art. 241. a união, os estados, 
o distrito federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os con-
sórcios públicos e os convênios de 
cooperação entre os entes federa-
dos, autorizando a gestão associa-
da de serviços públicos, bem como 
a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos ser-
viços transferidos. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

Art. 242. o princípio do art. 
206, iV, não se aplica às instituições 
educacionais oficiais criadas por lei 
estadual ou municipal e existen-

tes na data da promulgação desta 
constituição, que não sejam total 
ou preponderantemente mantidas 
com recursos públicos.

§ 1ºo ensino da história do bra-
sil levará em conta as contribuições 
das diferentes culturas e etnias para 
a formação do povo brasileiro.

§ 2ºo colégio pedro ii, localizado 
na cidade do rio de janeiro, será 
mantido na órbita federal.

Art. 243. as glebas de qual-
quer região do país onde forem lo-
calizadas culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas serão imediatamente 
expropriadas e especificamente 
destinadas ao assentamento de co-
lonos, para o cultivo de produtos 
alimentícios e medicamentosos, 
sem qualquer indenização ao pro-
prietário e sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei.

parágrafo único. todo e qualquer 
bem de valor econômico apreendi-
do em decorrência do tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins 
será confiscado e reverterá em be-
nefício de instituições e pessoal 
especializados no tratamento e re-
cuperação de viciados e no apare-
lhamento e custeio de atividades de 
fiscalização, controle, prevenção e 
repressão do crime de tráfico dessas 
substâncias.

Art. 243. as propriedades ru-
rais e urbanas de qualquer região 
do país onde forem localizadas cul-
turas ilegais de plantas psicotrópicas 
ou a exploração de trabalho escravo 
na forma da lei serão expropriadas 
e destinadas à reforma agrária e a 
programas de habitação popular, 
sem qualquer indenização ao pro-
prietário e sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei, observa-
do, no que couber, o disposto no 
art. 5.  (redação dada pela emenda 
constitucional nº 81, de 2014)

parágrafo único. todo e qualquer 
bem de valor econômico apreendi-
do em decorrência do tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins e 
da exploração de trabalho escravo 
será confiscado e reverterá a fundo 
especial com destinação específi-
ca, na forma da lei. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 81, 
de 2014)

Art. 244. a lei disporá sobre a 
adaptação dos logradouros, dos edi-
fícios de uso público e dos veículos 

de transporte coletivo atualmente 
existentes a fim de garantir acesso 
adequado às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme o disposto no 
art. 227, § 2. 

Art. 245. a lei disporá sobre 
as hipóteses e condições em que o 
poder público dará assistência aos 
herdeiros e dependentes carentes 
de pessoas vitimadas por crime do-
loso, sem prejuízo da responsabili-
dade civil do autor do ilícito.

art.246. É vedada a adoção de 
medida provisória na regulamenta-
ção de artigo da constituição cuja 
redação tenha sido alterada por 
meio de emenda promulgada a par-
tir de 1995. (incluído pela emenda 
constitucional nº 6, de 1995)

art. 246. É vedada a adoção de 
medida provisória na regulamenta-
ção de artigo da constituição cuja 
redação tenha sido alterada por 
meio de emenda promulgada a par-
tir de 1995. (incluído pela emenda 
constitucional nº 7, de 1995)

Art. 246. É vedada a adoção 
de medida provisória na regula-
mentação de artigo da constituição 
cuja redação tenha sido alterada 
por meio de emenda promulga-
da entre 1º de janeiro de 1995 
até a promulgação desta emenda, 
inclusive. (redação dada pela emen-
da constitucional nº �2, de 2001)

Art. 247. as leis previstas no 
inciso iii do § 1º do art. 41 e no § 
7º do art. 169 estabelecerão cri-
térios e garantias especiais para a 
perda do cargo pelo servidor pú-
blico estável que, em decorrência 
das atribuições de seu cargo efeti-
vo, desenvolva atividades exclusivas 
de estado. (incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 1998)

parágrafo único. na hipótese de 
insuficiência de desempenho, a per-
da do cargo somente ocorrerá me-
diante processo administrativo em 
que lhe sejam assegurados o contra-
ditório e a ampla defesa. (incluído 
pela emenda constitucional nº 19, 
de 1998)

Art. 248. os benefícios pagos, 
a qualquer título, pelo órgão respon-
sável pelo regime geral de previdên-
cia social, ainda que à conta do te-
souro nacional, e os não sujeitos ao 
limite máximo de valor fixado para 
os benefícios concedidos por esse 
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regime observarão os limites fixados 
no art. �7, Xi. (incluído pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

Art. 249. com o objetivo de 
assegurar recursos para o pagamen-
to de proventos de aposentadoria e 
pensões concedidas aos respectivos 
servidores e seus dependentes, em 
adição aos recursos dos respectivos 
tesouros, a união, os estados, o dis-
trito federal e os Municípios pode-
rão constituir fundos integrados pe-
los recursos provenientes de contri-
buições e por bens, direitos e ativos 
de qualquer natureza, mediante lei 
que disporá sobre a natureza e ad-
ministração desses fundos. (incluído 
pela emenda constitucional nº 20, 
de 1998)

Art. 250. com o objetivo de 
assegurar recursos para o paga-
mento dos benefícios concedidos 
pelo regime geral de previdência 
social, em adição aos recursos de 
sua arrecadação, a união pode-
rá constituir fundo integrado por 
bens, direitos e ativos de qualquer 
natureza, mediante lei que disporá 
sobre a natureza e administração 
desse fundo. (incluído pela emenda 
constitucional nº 20, de 1998)

brasília, 5 de outubro de 1988.
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deiro , 1.º secretário - Mário Maia , 
2.º secretário - Arnaldo Faria de 
Sá , �.º secretário - Benedita da 
Silva , 1.º suplente de secretário 
- Luiz Soyer , 2.º suplente de secre-
tário - Sotero Cunha , �.º suplente 
de secretário - Bernardo Cabral , 
relator geral - Adolfo Oliveira , 
relator adjunto - Antônio Carlos 
Konder Reis , relator adjunto 
- José Fogaça , relator adjunto - 
Abigail Feitosa - Acival Gomes - 
Adauto Pereira - Ademir Andrade - 
Adhemar de Barros Filho - Adroal-
do Streck - Adylson Motta - Aécio 
de Borba - Aécio Neves - Affonso 
Camargo - Afif Domingos - Afonso 
Arinos - Afonso Sancho - Agassiz 
Almeida - Agripino de Oliveira 
Lima - Airton Cordeiro - Airton 
Sandoval - Alarico Abib - Albano 
Franco - Albérico Cordeiro - Albéri-
co Filho - Alceni Guerra - Alcides 
Saldanha - Aldo Arantes - Alércio 

Dias - Alexandre Costa - Alexandre 
Puzyna - Alfredo Campos - Almir 
Gabriel - Aloisio Vasconcelos - Aloy-
sio Chaves - Aloysio Teixeira - Alui-
zio Bezerra - Aluízio Campos - Ál-
varo Antônio - Álvaro Pacheco - 
Álvaro Valle - Alysson Paulinelli - 
Amaral Netto - Amaury Müller - 
Amilcar Moreira - Ângelo Maga-
lhães - Anna Maria Rattes - Annibal 
Barcellos - Antero de Barros - Antô-
nio Câmara - Antônio Carlos Fran-
co - Antonio Carlos Mendes Thame 
- Antônio de Jesus - Antonio Ferrei-
ra - Antonio Gaspar - Antonio Ma-
riz - Antonio Perosa - Antônio Sa-
lim Curiati - Antonio Ueno - Arnal-
do Martins - Arnaldo Moraes - 
Arnaldo Prieto - Arnold Fioravante 
- Arolde de Oliveira - Artenir Wer-
ner - Artur da Távola - Asdrubal 
Bentes - Assis Canuto - Átila Lira - 
Augusto Carvalho - Áureo Mello - 
Basílio Villani - Benedicto Monteiro 
- Benito Gama - Beth Azize - Bezer-
ra de Melo - Bocayuva Cunha - 
Bonifácio de Andrada - Bosco Fran-
ça - Brandão Monteiro - Caio Pom-
peu - Carlos Alberto - Carlos Alber-
to Caó - Carlos Benevides - Carlos 
Cardinal - Carlos Chiarelli - Carlos 
Cotta - Carlos De’Carli - Carlos Mos-
coni - Carlos Sant’Anna - Carlos 
Vinagre - Carlos Virgílio - Carrel 
Benevides - Cássio Cunha Lima - 
Célio de Castro - Celso Dourado - 
César Cals Neto - César Maia - Cha-
gas Duarte - Chagas Neto - Chagas 
Rodrigues - Chico Humberto - 
Christóvam Chiaradia - Cid Carva-
lho - Cid Sabóia de Carvalho - Cláu-
dio Ávila - Cleonâncio Fonseca - 
Costa Ferreira - Cristina Tavares - 
Cunha Bueno - Dálton Canabrava - 
Darcy Deitos - Darcy Pozza - Daso 
Coimbra - Davi Alves Silva - Del 
Bosco Amaral - Delfim Netto - Délio 
Braz - Denisar Arneiro - Dionisio 
Dal Prá - Dionísio Hage - Dirce Tutu 
Quadros - Dirceu Carneiro - Divaldo 
Suruagy - Djenal Gonçalves - Do-
mingos Juvenil - Domingos Leonelli 
- Doreto Campanari - Edésio Frias - 
Edison Lobão - Edivaldo Motta - 
Edme Tavares - Edmilson Valentim 
- Eduardo Bonfim - Eduardo Jorge - 
Eduardo Moreira - Egídio Ferreira 
Lima - Elias Murad - Eliel Rodrigues 
- Eliézer Moreira - Enoc Vieira - 
Eraldo Tinoco - Eraldo Trindade - 
Erico Pegoraro - Ervin Bonkoski - 
Etevaldo Nogueira - Euclides Scalco 
- Eunice Michiles - Evaldo Gonçal-
ves - Expedito Machado - Ézio Fer-

reira - Fábio Feldmann - Fábio Rau-
nheitti - Farabulini Júnior - Fausto 
Fernandes - Fausto Rocha - Felipe 
Mendes - Feres Nader - Fernando 
Bezerra Coelho - Fernando Cunha - 
Fernando Gasparian - Fernando 
Gomes - Fernando Henrique Cardo-
so - Fernando Lyra - Fernando San-
tana - Fernando Velasco - Firmo de 
Castro - Flavio Palmier da Veiga - 
Flávio Rocha - Florestan Fernandes 
- Floriceno Paixão - França Teixeira 
- Francisco Amaral - Francisco Ben-
jamim - Francisco Carneiro - Fran-
cisco Coelho - Francisco Diógenes - 
Francisco Dornelles - Francisco 
Küster - Francisco Pinto - Francisco 
Rollemberg - Francisco Rossi - Fran-
cisco Sales - Furtado Leite - Gabriel 
Guerreiro - Gandi Jamil - Gastone 
Righi - Genebaldo Correia - Gené-
sio Bernardino - Geovani Borges - 
Geraldo Alckmin Filho - Geraldo 
Bulhões - Geraldo Campos - Geral-
do Fleming - Geraldo Melo - Ger-
son Camata - Gerson Marcondes - 
Gerson Peres - Gidel Dantas - Gil 
César - Gilson Machado - Gonzaga 
Patriota - Guilherme Palmeira - 
Gumercindo Milhomem - Gustavo 
de Faria - Harlan Gadelha - Haroldo 
Lima - Haroldo Sabóia - Hélio Costa 
- Hélio Duque - Hélio Manhães - 
Hélio Rosas - Henrique Córdova - 
Henrique Eduardo Alves - Heráclito 
Fortes - Hermes Zaneti - Hilário 
Braun - Homero Santos - Humberto 
Lucena - Humberto Souto - Iberê 
Ferreira - Ibsen Pinheiro - Inocêncio 
Oliveira - Irajá Rodrigues - Iram 
Saraiva - Irapuan Costa Júnior - 
Irma Passoni - Ismael Wanderley - 
Israel Pinheiro - Itamar Franco - Ivo 
Cersósimo - Ivo Lech - Ivo Mainardi 
- Ivo Vanderlinde - Jacy Scanagatta 
- Jairo Azi - Jairo Carneiro - Jalles 
Fontoura - Jamil Haddad - Jarbas 
Passarinho - Jayme Paliarin - Jayme 
Santana - Jesualdo Cavalcanti - 
Jesus Tajra - Joaci Góes - João Agri-
pino - João Alves - João Calmon - 
João Carlos Bacelar - João Castelo - 
João Cunha - João da Mata - João 
de Deus Antunes - João Herrmann 
Neto - João Lobo - João Machado 
Rollemberg - João Menezes - João 
Natal - João Paulo - João Rezek - 
Joaquim Bevilácqua - Joaquim 
Francisco - Joaquim Hayckel - Joa-
quim Sucena - Jofran Frejat - Jonas 
Pinheiro - Jonival Lucas - Jorge 
Bornhausen - Jorge Hage - Jorge 
Leite - Jorge Uequed - Jorge Vian-
na - José Agripino - José Camargo - 
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José Carlos Coutinho - José Carlos 
Grecco - José Carlos Martinez - José 
Carlos Sabóia - José Carlos Vascon-
celos - José Costa - José da Concei-
ção - José Dutra - José Egreja - José 
Elias - José Fernandes - José Freire - 
José Genoíno - José Geraldo - José 
Guedes - José Ignácio Ferreira - 
José Jorge - José Lins - José Louren-
ço - José Luiz de Sá - José Luiz 
Maia - José Maranhão - José Maria 
Eymael - José Maurício - José Melo 
- José Mendonça Bezerra - José 
Moura - José Paulo Bisol - José 
Queiroz - José Richa - José Santana 
de Vasconcellos - José Serra - José 
Tavares - José Teixeira - José Tho-
maz Nonô - José Tinoco - José Ulís-
ses de Oliveira - José Viana - José 
Yunes - Jovanni Masini - Juarez 
Antunes - Júlio Campos - Júlio 
Costamilan - Jutahy Júnior - Jutahy 
Magalhães - Koyu Iha - Lael Varella 
- Lavoisier Maia - Leite Chaves - 
Lélio Souza - Leopoldo Peres - Leur 
Lomanto - Levy Dias - Lézio Sathler 
- Lídice da Mata - Louremberg 
Nunes Rocha - Lourival Baptista - 
Lúcia Braga - Lúcia Vânia - Lúcio 
Alcântara - Luís Eduardo - Luís 
Roberto Ponte - Luiz Alberto Ro-
drigues - Luiz Freire - Luiz Gushi-
ken - Luiz Henrique - Luiz Inácio 
Lula da Silva - Luiz Leal - Luiz Mar-
ques - Luiz Salomão - Luiz Viana - 
Luiz Viana Neto - Lysâneas Maciel - 
Maguito Vilela - Maluly Neto - 
Manoel Castro - Manoel Moreira - 
Manoel Ribeiro - Mansueto de 
Lavor - Manuel Viana - Márcia 
Kubitschek - Márcio Braga - Márcio 
Lacerda - Marco Maciel - Marcon-
des Gadelha - Marcos Lima - Mar-
cos Queiroz - Maria de Lourdes 
Abadia - Maria Lúcia - Mário Assad 
- Mário Covas - Mário de Oliveira - 
Mário Lima - Marluce Pinto - Ma-
theus Iensen - Mattos Leão - Mau-
rício Campos - Maurício Correa - 
Maurício Fruet - Maurício Nasser - 
Maurício Pádua - Maurílio Ferreira 
Lima - Mauro Borges - Mauro Cam-
pos - Mauro Miranda - Mauro Sam-
paio - Max Rosenmann - Meira 
Filho - Melo Freire - Mello Reis - 
Mendes Botelho - Mendes Canale - 
Mendes Ribeiro - Messias Góis - 
Messias Soares - Michel Temer - 
Milton Barbosa - Milton Lima - 
Milton Reis - Miraldo Gomes - Miro 
Teixeira - Moema São Thiago - 
Moysés Pimentel - Mozarildo Ca-
valcanti - Mussa Demes - Myrian 
Portella - Nabor Júnior - Naphtali 

Alves de Souza - Narciso Mendes - 
Nelson Aguiar - Nelson Carneiro - 
Nelson Jobim - Nelson Sabrá - Nel-
son Seixas - Nelson Wedekin - Nel-
ton Friedrich - Nestor Duarte - Ney 
Maranhão - Nilso Sguarezi - Nilson 
Gibson - Nion Albernaz - Noel de 
Carvalho - Nyder Barbosa - Octávio 
Elísio - Odacir Soares - Olavo Pires - 
Olívio Dutra - Onofre Corrêa - 
Orlando Bezerra - Orlando Pacheco 
- Oscar Corrêa - Osmar Leitão - 
Osmir Lima - Osmundo Rebouças - 
Osvaldo Bender - Osvaldo Coelho - 
Osvaldo Macedo - Osvaldo Sobri-
nho - Oswaldo Almeida - Oswaldo 
Trevisan - Ottomar Pinto - Paes de 
Andrade - Paes Landim - Paulo 
Delgado - Paulo Macarini - Paulo 
Marques - Paulo Mincarone - Paulo 
Paim - Paulo Pimentel - Paulo Ra-
mos - Paulo Roberto - Paulo Rober-
to Cunha - Paulo Silva - Paulo Zar-
zur - Pedro Canedo - Pedro Ceolin - 
Percival Muniz - Pimenta da Veiga 
- Plínio Arruda Sampaio - Plínio 
Martins - Pompeu de Sousa - Ra-
chid Saldanha Derzi - Raimundo 
Bezerra - Raimundo Lira - Raimun-
do Rezende - Raquel Cândido - 
Raquel Capiberibe - Raul Belém - 
Raul Ferraz - Renan Calheiros - 
Renato Bernardi - Renato Johnsson 
- Renato Vianna - Ricardo Fiuza - 
Ricardo Izar - Rita Camata - Rita 
Furtado - Roberto Augusto - Ro-
berto Balestra - Roberto Brant - 
Roberto Campos - Roberto D’Ávila 
- Roberto Freire - Roberto Jeffer-
son - Roberto Rollemberg - Rober-
to Torres - Roberto Vital - Robson 
Marinho - Rodrigues Palma - Ro-
naldo Aragão - Ronaldo Carvalho - 
Ronaldo Cezar Coelho - Ronan Tito 
- Ronaro Corrêa - Rosa Prata - Rose 
de Freitas - Rospide Netto - Rubem 
Branquinho - Rubem Medina - 
Ruben Figueiró - Ruberval Pilotto - 
Ruy Bacelar - Ruy Nedel - Sadie 
Hauache - Salatiel Carvalho - Samir 
Achôa - Sandra Cavalcanti - Santi-
nho Furtado - Sarney Filho - Saulo 
Queiroz - Sérgio Brito - Sérgio 
Spada - Sérgio Werneck - Severo 
Gomes - Sigmaringa Seixas - Sílvio 
Abreu - Simão Sessim - Siqueira 
Campos - Sólon Borges dos Reis - 
Stélio Dias - Tadeu França - Telmo 
Kirst - Teotonio Vilela Filho - Theo-
doro Mendes - Tito Costa - Ubira-
tan Aguiar - Ubiratan Spinelli - 
Uldurico Pinto - Valmir Campelo - 
Valter Pereira - Vasco Alves - Vi-
cente Bogo - Victor Faccioni - Vic-

tor Fontana - Victor Trovão - Viei-
ra da Silva - Vilson Souza - Vingt 
Rosado - Vinicius Cansanção - 
Virgildásio de Senna - Virgílio 
Galassi - Virgílio Guimarães - Vitor 
Buaiz - Vivaldo Barbosa - Vladimir 
Palmeira - Wagner Lago - Waldec 
Ornélas - Waldyr Pugliesi - Wal-
mor de Luca - Wilma Maia - Wil-
son Campos - Wilson Martins - 
Ziza Valadares.

participantes: Álvaro Dias - Antô-
nio Britto - Bete Mendes - Borges 
da Silveira - Cardoso Alves - Edi-
valdo Holanda - Expedito Júnior 
- Fadah Gattass - Francisco Dias 
- Geovah Amarante - Hélio Gueiros 
- Horácio Ferraz - Hugo Napoleão 
- Iturival Nascimento - Ivan Bonato 
- Jorge Medauar - José Mendon-
ça de Morais - Leopoldo Bessone 
- Marcelo Miranda - Mauro Fecury 
- Neuto de Conto - Nivaldo Macha-
do - Oswaldo Lima Filho - Paulo 
Almada - Prisco Viana - Ralph Biasi 
- Rosário Congro Neto - Sérgio 
Naya - Tidei de Lima.

in Memoriam: Alair Ferreira 
- Antônio Farias - Fábio Lucena 
- Norberto Schwantes - Virgílio 
Távora.

este texto não substitui o publi-
cado no d.o.u. de 5.10.1988 .

ato das disposiÇÕes 
constitucionais 

transitórias

 Art. 1.  o presidente da re-
pública, o presidente do supremo 
tribunal federal e os membros do 
congresso nacional prestarão o 
compromisso de manter, defender 
e cumprir a constituição, no ato e 
na data de sua promulgação.

 Art. 2.  no dia 7 de setembro 
de 199� o eleitorado definirá, atra-
vés de plebiscito, a forma (repúbli-
ca ou monarquia constitucional) e 
o sistema de governo (parlamenta-
rismo ou presidencialismo) que de-
vem vigorar no país. (Vide emenda 
constitucional nº 2, de 1992)

§ 1º será assegurada gratuidade 
na livre divulgação dessas formas e 
sistemas, através dos meios de co-
municação de massa cessionários 
de serviço público.

§ 2º o tribunal superior eleito-
ral, promulgada a constituição, 
expedirá as normas regulamenta-
doras deste artigo.
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 Art. 3.  a revisão constitucio-
nal será realizada após cinco anos, 
contados da promulgação da cons-
tituição, pelo voto da maioria ab-
soluta dos membros do congresso 
nacional, em sessão unicameral.

 Art. 4.  o mandato do atual 
presidente da república terminará 
em 15 de março de 1990.

§ 1º a primeira eleição para presi-
dente da república após a promul-
gação da constituição será realiza-
da no dia 15 de novembro de 1989, 
não se lhe aplicando o disposto no 
art. 16 da constituição.

§ 2º É assegurada a irredutibilida-
de da atual representação dos esta-
dos e do distrito federal na câmara 
dos deputados.

§ �º os mandatos dos governado-
res e dos Vice-governadores eleitos 
em 15 de novembro de 1986 termi-
narão em 15 de março de 1991.

§ 4º os mandatos dos atuais pre-
feitos, Vice-prefeitos e Vereadores 
terminarão no dia 1º de janeiro de 
1989, com a posse dos eleitos.

 Art. 5.  não se aplicam às elei-
ções previstas para 15 de novembro 
de 1988 o disposto no art. 16 e as 
regras do art. 77 da constituição.

§ 1º para as eleições de 15 de no-
vembro de 1988 será exigido domi-
cílio eleitoral na circunscrição pelo 
menos durante os quatro meses 
anteriores ao pleito, podendo os 
candidatos que preencham este re-
quisito, atendidas as demais exigên-
cias da lei, ter seu registro efetivado 
pela justiça eleitoral após a promul-
gação da constituição.

§ 2º na ausência de norma legal 
específica, caberá ao tribunal su-
perior eleitoral editar as normas 
necessárias à realização das eleições 
de 1988, respeitada a legislação 
vigente.

§ �º os atuais parlamentares fe-
derais e estaduais eleitos Vice-pre-
feitos, se convocados a exercer a 
função de prefeito, não perderão o 
mandato parlamentar.

§ 4º o número de vereadores por 
município será fixado, para a repre-
sentação a ser eleita em 1988, pelo 
respectivo tribunal regional eleito-
ral, respeitados os limites estipula-
dos no art. 29, iV, da constituição.

§ 5º - para as eleições de 15 de 
novembro de 1988, ressalvados os 
que já exercem mandato eletivo, 
são inelegíveis para qualquer car-

go, no território de jurisdição do 
titular, o cônjuge e os parentes por 
consangüinidade ou afinidade, até 
o segundo grau, ou por adoção, do 
presidente da república, do gover-
nador de estado, do governador do 
distrito federal e do prefeito que 
tenham exercido mais da metade 
do mandato.

 Art. 6.  nos seis meses pos-
teriores à promulgação da cons-
tituição, parlamentares federais, 
reunidos em número não inferior a 
trinta, poderão requerer ao tribu-
nal superior eleitoral o registro de 
novo partido político, juntando ao 
requerimento o manifesto, o esta-
tuto e o programa devidamente as-
sinados pelos requerentes.

§ 1º o registro provisório, que 
será concedido de plano pelo tri-
bunal superior eleitoral, nos termos 
deste artigo, defere ao novo parti-
do todos os direitos, deveres e prer-
rogativas dos atuais, entre eles o de 
participar, sob legenda própria, das 
eleições que vierem a ser realiza-
das nos doze meses seguintes a sua 
formação.

§ 2º o novo partido perderá au-
tomaticamente seu registro provi-
sório se, no prazo de vinte e quatro 
meses, contados de sua formação, 
não obtiver registro definitivo no 
tribunal superior eleitoral, na for-
ma que a lei dispuser.

 Art. 7.  o brasil propugnará 
pela formação de um tribunal inter-
nacional dos direitos humanos.

 art. 8.  É concedida anistia aos 
que, no período de 18 de setembro 
de 1946 até a data da promulgação 
da constituição, foram atingidos, 
em decorrência de motivação ex-
clusivamente política, por atos de 
exceção, institucionais ou comple-
mentares, aos que foram abrangi-
dos pelo decreto legislativo nº 18, 
de 15 de dezembro de 1961 , e aos 
atingidos pelo decreto-lei nº 864, 
de 12 de setembro de 1969 , assegu-
radas as promoções, na inatividade, 
ao cargo, emprego, posto ou gradu-
ação a que teriam direito se estives-
sem em serviço ativo, obedecidos os 
prazos de permanência em ativida-
de previstos nas leis e regulamentos 
vigentes, respeitadas as caracterís-
ticas e peculiaridades das carreiras 
dos servidores públicos civis e mi-
litares e observados os respectivos 
regimes jurídicos. (regulamento)

§ 1º o disposto neste artigo so-
mente gerará efeitos financeiros a 
partir da promulgação da constitui-
ção, vedada a remuneração de qual-
quer espécie em caráter retroativo.

§ 2º ficam assegurados os benefí-
cios estabelecidos neste artigo aos 
trabalhadores do setor privado, di-
rigentes e representantes sindicais 
que, por motivos exclusivamente 
políticos, tenham sido punidos, de-
mitidos ou compelidos ao afasta-
mento das atividades remuneradas 
que exerciam, bem como aos que 
foram impedidos de exercer ativi-
dades profissionais em virtude de 
pressões ostensivas ou expedientes 
oficiais sigilosos.

§ �º aos cidadãos que foram im-
pedidos de exercer, na vida civil, 
atividade profissional específica, 
em decorrência das portarias reser-
vadas do Ministério da aeronáuti-
ca nº s-50-gM5, de 19 de junho de 
1964, e nº s-285-gM5 será concedi-
da reparação de natureza econô-
mica, na forma que dispuser lei de 
iniciativa do congresso nacional e a 
entrar em vigor no prazo de doze 
meses a contar da promulgação da 
constituição.

§ 4º aos que, por força de atos 
institucionais, tenham exercido 
gratuitamente mandato eletivo de 
vereador serão computados, para 
efeito de aposentadoria no serviço 
público e previdência social, os res-
pectivos períodos.

§ 5º a anistia concedida nos ter-
mos deste artigo aplica-se aos servi-
dores públicos civis e aos emprega-
dos em todos os níveis de governo 
ou em suas fundações, empresas 
públicas ou empresas mistas sob 
controle estatal, exceto nos Minis-
térios militares, que tenham sido 
punidos ou demitidos por ativida-
des profissionais interrompidas em 
virtude de decisão de seus traba-
lhadores, bem como em decorrên-
cia do decreto-lei nº 1.6�2, de 4 de 
agosto de 1978 , ou por motivos ex-
clusivamente políticos, assegurada 
a readmissão dos que foram atin-
gidos a partir de 1979, observado o 
disposto no § 1. 

 Art. 9.  os que, por motivos 
exclusivamente políticos, foram cas-
sados ou tiveram seus direitos polí-
ticos suspensos no período de 15 de 
julho a �1 de dezembro de 1969, por 
ato do então presidente da repúbli-
ca, poderão requerer ao supremo 
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tribunal federal o reconhecimento 
dos direitos e vantagens interrompi-
dos pelos atos punitivos, desde que 
comprovem terem sido estes eiva-
dos de vício grave.

parágrafo único. o supremo tri-
bunal federal proferirá a decisão no 
prazo de cento e vinte dias, a contar 
do pedido do interessado.

 Art. 10. até que seja promul-
gada a lei complementar a que se 
refere o art. 7. , i, da constituição:

i - fica limitada a proteção nele 
referida ao aumento, para quatro 
vezes, da porcentagem prevista no 
art. 6. , “caput” e § 1º, da lei nº 
5.107, de 1� de setembro de 1966 ;

ii - fica vedada a dispensa arbitrá-
ria ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para car-
go de direção de comissões internas 
de prevenção de acidentes, desde o 
registro de sua candidatura até um 
ano após o final de seu mandato;

b) da empregada gestante, desde 
a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto. (Vide lei com-
plementar nº 146, de 2014)

§ 1º até que a lei venha a disci-
plinar o disposto no art. 7. , XiX, da 
constituição, o prazo da licença-pa-
ternidade a que se refere o inciso é 
de cinco dias.

§ 2º até ulterior disposição legal, 
a cobrança das contribuições para o 
custeio das atividades dos sindica-
tos rurais será feita juntamente com 
a do imposto territorial rural, pelo 
mesmo órgão arrecadador.

§ �º na primeira comprovação do 
cumprimento das obrigações traba-
lhistas pelo empregador rural, na 
forma do art. 2��. , após a promul-
gação da constituição, será certifi-
cada perante a justiça do trabalho 
a regularidade do contrato e das 
atualizações das obrigações traba-
lhistas de todo o período.

 Art. 11. cada assembléia le-
gislativa, com poderes constituintes, 
elaborará a constituição do estado, 
no prazo de um ano, contado da 
promulgação da constituição fede-
ral, obedecidos os princípios desta.

parágrafo único. promulgada a 
constituição do estado, caberá à 
câmara Municipal, no prazo de seis 
meses, votar a lei orgânica respec-
tiva, em dois turnos de discussão e 
votação, respeitado o disposto na 
constituição federal e na constitui-
ção estadual.

 Art. 12. será criada, dentro 
de noventa dias da promulgação 
da constituição, comissão de estu-
dos territoriais, com dez membros 
indicados pelo congresso nacional 
e cinco pelo poder executivo, com 
a finalidade de apresentar estudos 
sobre o território nacional e ante-
projetos relativos a novas unidades 
territoriais, notadamente na ama-
zônia legal e em áreas pendentes 
de solução.

§ 1ºno prazo de um ano, a co-
missão submeterá ao congresso na-
cional os resultados de seus estudos 
para, nos termos da constituição, 
serem apreciados nos doze meses 
subseqüentes, extinguindo-se logo 
após.

§ 2ºos estados e os Municípios 
deverão, no prazo de três anos, a 
contar da promulgação da consti-
tuição, promover, mediante acordo 
ou arbitramento, a demarcação de 
suas linhas divisórias atualmente 
litigiosas, podendo para isso fazer 
alterações e compensações de área 
que atendam aos acidentes natu-
rais, critérios históricos, conveniên-
cias administrativas e comodidade 
das populações limítrofes.

§ �ºhavendo solicitação dos es-
tados e Municípios interessados, 
a união poderá encarregar-se dos 
trabalhos demarcatórios.

§ 4ºse, decorrido o prazo de três 
anos, a contar da promulgação da 
constituição, os trabalhos demarca-
tórios não tiverem sido concluídos, 
caberá à união determinar os limi-
tes das áreas litigiosas.

§ 5ºficam reconhecidos e homolo-
gados os atuais limites do estado do 
acre com os estados do amazonas 
e de rondônia, conforme levanta-
mentos cartográficos e geodésicos 
realizados pela comissão tripartite 
integrada por representantes dos 
estados e dos serviços técnico-espe-
cializados do instituto brasileiro de 
geografia e estatística.

 Art. 13. É criado o estado do 
tocantins, pelo desmembramento 
da área descrita neste artigo, dan-
do-se sua instalação no quadragési-
mo sexto dia após a eleição prevista 
no § �º, mas não antes de 1º de ja-
neiro de 1989.

§ 1ºo estado do tocantins inte-
gra a região norte e limita-se com 
o estado de goiás pelas divisas nor-
te dos Municípios de são Miguel 
do araguaia, porangatu, formoso, 

Minaçu, cavalcante, Monte alegre 
de goiás e campos belos, conser-
vando a leste, norte e oeste as divi-
sas atuais de goiás com os estados 
da bahia, piauí, Maranhão, pará e 
Mato grosso.

§ 2ºo poder executivo designará 
uma das cidades do estado para sua 
capital provisória até a aprovação 
da sede definitiva do governo pela 
assembléia constituinte.

§ �ºo governador, o Vice-gover-
nador, os senadores, os deputados 
federais e os deputados estaduais 
serão eleitos, em um único turno, 
até setenta e cinco dias após a pro-
mulgação da constituição, mas não 
antes de 15 de novembro de 1988, 
a critério do tribunal superior elei-
toral, obedecidas, entre outras, as 
seguintes normas:

i - o prazo de filiação partidária 
dos candidatos será encerrado se-
tenta e cinco dias antes da data das 
eleições;

ii - as datas das convenções re-
gionais partidárias destinadas a 
deliberar sobre coligações e escolha 
de candidatos, de apresentação de 
requerimento de registro dos can-
didatos escolhidos e dos demais 
procedimentos legais serão fixadas, 
em calendário especial, pela justiça 
eleitoral;

iii - são inelegíveis os ocupantes 
de cargos estaduais ou municipais 
que não se tenham deles afastado, 
em caráter definitivo, setenta e cin-
co dias antes da data das eleições 
previstas neste parágrafo;

iV - ficam mantidos os atuais di-
retórios regionais dos partidos po-
líticos do estado de goiás, cabendo 
às comissões executivas nacionais 
designar comissões provisórias no 
estado do tocantins, nos termos e 
para os fins previstos na lei.

§ 4ºos mandatos do governador, 
do Vice-governador, dos deputa-
dos federais e estaduais eleitos na 
forma do parágrafo anterior extin-
guir-se-ão concomitantemente aos 
das demais unidades da federa-
ção; o mandato do senador eleito 
menos votado extinguir-se-á nessa 
mesma oportunidade, e os dos ou-
tros dois, juntamente com os dos 
senadores eleitos em 1986 nos de-
mais estados.

§ 5ºa assembléia estadual cons-
tituinte será instalada no quadra-
gésimo sexto dia da eleição de seus 
integrantes, mas não antes de 1º de 
janeiro de 1989, sob a presidência 
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do presidente do tribunal regional 
eleitoral do estado de goiás, e dará 
posse, na mesma data, ao governa-
dor e ao Vice-governador eleitos.

§ 6ºaplicam-se à criação e insta-
lação do estado do tocantins, no 
que couber, as normas legais disci-
plinadoras da divisão do estado de 
Mato grosso, observado o disposto 
no art. 2�4.  da constituição.

§ 7ºfica o estado de goiás libera-
do dos débitos e encargos decorren-
tes de empreendimentos no territó-
rio do novo estado, e autorizada a 
união, a seu critério, a assumir os 
referidos débitos.

 Art. 14. os territórios fede-
rais de roraima e do amapá são 
transformados em estados fede-
rados, mantidos seus atuais limites 
geográficos.

§ 1ºa instalação dos estados dar-
se-á com a posse dos governadores 
eleitos em 1990.

§ 2ºaplicam-se à transformação 
e instalação dos estados de rorai-
ma e amapá as normas e critérios 
seguidos na criação do estado de 
rondônia, respeitado o disposto na 
constituição e neste ato.

§ �ºo presidente da república, 
até quarenta e cinco dias após a 
promulgação da constituição, en-
caminhará à apreciação do senado 
federal os nomes dos governadores 
dos estados de roraima e do amapá 
que exercerão o poder executivo até 
a instalação dos novos estados com 
a posse dos governadores eleitos.

§ 4ºenquanto não concretizada a 
transformação em estados, nos ter-
mos deste artigo, os territórios fe-
derais de roraima e do amapá se-
rão beneficiados pela transferência 
de recursos prevista nos arts. 159, i, 
“a”, da constituição, e �4, § 2º, ii, 
deste ato.

 Art. 15. fica extinto o territó-
rio federal de fernando de noro-
nha, sendo sua área reincorporada 
ao estado de pernambuco.

 Art. 16. até que se efetive o 
disposto no art. �2, § 2º, da consti-
tuição, caberá ao presidente da re-
pública, com a aprovação do senado 
federal, indicar o governador e o 
Vice-governador do distrito federal.

§ 1ºa competência da câmara 
legislativa do distrito federal, até 
que se instale, será exercida pelo 
senado federal.

§ 2ºa fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional 
e patrimonial do distrito federal, 
enquanto não for instalada a câ-
mara legislativa, será exercida pelo 
senado federal, mediante controle 
externo, com o auxílio do tribunal 
de contas do distrito federal, ob-
servado o disposto no art. 72 da 
constituição.

§ �ºincluem-se entre os bens do 
distrito federal aqueles que lhe vie-
rem a ser atribuídos pela união na 
forma da lei.

 Art. 17. os vencimentos, a re-
muneração, as vantagens e os adi-
cionais, bem como os proventos de 
aposentadoria que estejam sendo 
percebidos em desacordo com a 
constituição serão imediatamente 
reduzidos aos limites dela decorren-
tes, não se admitindo, neste caso, 
invocação de direito adquirido ou 
percepção de excesso a qualquer 
título. (Vide emenda constitucional 
nº 41, 19.12.200�)

§ 1ºÉ assegurado o exercício 
cumulativo de dois cargos ou em-
pregos privativos de médico que 
estejam sendo exercidos por médi-
co militar na administração pública 
direta ou indireta.

§ 2ºÉ assegurado o exercício 
cumulativo de dois cargos ou em-
pregos privativos de profissionais 
de saúde que estejam sendo exerci-
dos na administração pública direta 
ou indireta.

 Art. 18. ficam extintos os efei-
tos jurídicos de qualquer ato legis-
lativo ou administrativo, lavrado a 
partir da instalação da assembléia 
nacional constituinte, que tenha 
por objeto a concessão de esta-
bilidade a servidor admitido sem 
concurso público, da administração 
direta ou indireta, inclusive das fun-
dações instituídas e mantidas pelo 
poder público.

 Art. 19. os servidores públi-
cos civis da união, dos estados, do 
distrito federal e dos Municípios, 
da administração direta, autárquica 
e das fundações públicas, em exer-
cício na data da promulgação da 
constituição, há pelo menos cinco 
anos continuados, e que não te-
nham sido admitidos na forma re-
gulada no art. �7, da constituição, 
são considerados estáveis no serviço 
público.

§ 1ºo tempo de serviço dos ser-
vidores referidos neste artigo será 
contado como título quando se 
submeterem a concurso para fins de 
efetivação, na forma da lei.

§ 2ºo disposto neste artigo não se 
aplica aos ocupantes de cargos, fun-
ções e empregos de confiança ou em 
comissão, nem aos que a lei declare 
de livre exoneração, cujo tempo de 
serviço não será computado para os 
fins do “caput” deste artigo, exceto 
se se tratar de servidor.

§ �ºo disposto neste artigo não 
se aplica aos professores de nível 
superior, nos termos da lei.

 Art. 20. dentro de cento e oi-
tenta dias, proceder-se-á à revisão 
dos direitos dos servidores públicos 
inativos e pensionistas e à atualiza-
ção dos proventos e pensões a eles 
devidos, a fim de ajustá-los ao dis-
posto na constituição.

 Art. 21. os juízes togados de 
investidura limitada no tempo, ad-
mitidos mediante concurso público 
de provas e títulos e que estejam em 
exercício na data da promulgação 
da constituição, adquirem estabili-
dade, observado o estágio probató-
rio, e passam a compor quadro em 
extinção, mantidas as competências, 
prerrogativas e restrições da legisla-
ção a que se achavam submetidos, 
salvo as inerentes à transitoriedade 
da investidura.

parágrafo único. a aposentadoria 
dos juízes de que trata este artigo 
regular-se-á pelas normas fixadas 
para os demais juízes estaduais.

 Art. 22. É assegurado aos 
defensores públicos investidos na 
função até a data de instalação da 
assembléia nacional constituinte o 
direito de opção pela carreira, com 
a observância das garantias e veda-
ções previstas no art. 1�4, parágra-
fo único, da constituição.

 Art. 23. até que se edite a re-
gulamentação do art. 21, XVi, da 
constituição, os atuais ocupantes 
do cargo de censor federal conti-
nuarão exercendo funções com este 
compatíveis, no departamento de 
polícia federal, observadas as dis-
posições constitucionais.

parágrafo único. a lei referida 
disporá sobre o aproveitamento 
dos censores federais, nos termos 
deste artigo.
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 Art. 24.  a união, os estados, 
o distrito federal e os Municípios 
editarão leis que estabeleçam crité-
rios para a compatibilização de seus 
quadros de pessoal ao disposto no 
art. �9 da constituição e à reforma 
administrativa dela decorrente, no 
prazo de dezoito meses, contados 
da sua promulgação.

 Art. 25.  ficam revogados, a 
partir de cento e oitenta dias da 
promulgação da constituição, su-
jeito este prazo a prorrogação por 
lei, todos os dispositivos legais que 
atribuam ou deleguem a órgão do 
poder executivo competência assi-
nalada pela constituição ao con-
gresso nacional, especialmente no 
que tange a:

i - ação normativa;
ii - alocação ou transferência de 

recursos de qualquer espécie.
§ 1ºos decretos-lei em tramitação 

no congresso nacional e por este 
não apreciados até a promulgação 
da constituição terão seus efeitos 
regulados da seguinte forma:

i - se editados até 2 de setembro 
de 1988, serão apreciados pelo con-
gresso nacional no prazo de até 
cento e oitenta dias a contar da 
promulgação da constituição, não 
computado o recesso parlamentar;

ii - decorrido o prazo definido no 
inciso anterior, e não havendo apre-
ciação, os decretos-lei alí menciona-
dos serão considerados rejeitados;

iii - nas hipóteses definidas nos 
incisos i e ii, terão plena validade 
os atos praticados na vigência dos 
respectivos decretos-lei, podendo 
o congresso nacional, se necessá-
rio, legislar sobre os efeitos deles 
remanescentes.

§ 2ºos decretos-lei editados entre � 
de setembro de 1988 e a promulga-
ção da constituição serão convertidos, 
nesta data, em medidas provisórias, 
aplicando-se-lhes as regras estabeleci-
das no art. 62, parágrafo único.

 Art. 26.  no prazo de um ano 
a contar da promulgação da cons-
tituição, o congresso nacional pro-
moverá, através de comissão mista, 
exame analítico e pericial dos atos e 
fatos geradores do endividamento 
externo brasileiro.

§ 1ºa comissão terá a força legal 
de comissão parlamentar de inqué-
rito para os fins de requisição e con-
vocação, e atuará com o auxílio do 
tribunal de contas da união.

§ 2ºapurada irregularidade, o 
congresso nacional proporá ao 
poder executivo a declaração de 
nulidade do ato e encaminhará o 
processo ao Ministério público fe-
deral, que formalizará, no prazo de 
sessenta dias, a ação cabível.

 Art. 27.  o superior tribu-
nal de justiça será instalado sob a 
presidência do supremo tribunal 
federal.

§ 1ºaté que se instale o superior 
tribunal de justiça, o supremo tri-
bunal federal exercerá as atribui-
ções e competências definidas na 
ordem constitucional precedente.

§ 2ºa composição inicial do supe-
rior tribunal de justiça far-se-á:

i - pelo aproveitamento dos Mi-
nistros do tribunal federal de 
recursos;

ii - pela nomeação dos Ministros 
que sejam necessários para com-
pletar o número estabelecido na 
constituição.

§ �ºpara os efeitos do disposto na 
constituição, os atuais Ministros do 
tribunal federal de recursos serão 
considerados pertencentes à classe 
de que provieram, quando de sua 
nomeação.

§ 4ºinstalado o tribunal, os Mi-
nistros aposentados do tribunal 
federal de recursos tornar-se-ão, 
automaticamente, Ministros apo-
sentados do superior tribunal de 
justiça.

§ 5ºos Ministros a que se refere 
o § 2º, ii, serão indicados em lis-
ta tríplice pelo tribunal federal 
de recursos, observado o disposto 
no art. 104, parágrafo único, da 
constituição.

§ 6ºficam criados cinco tribunais 
regionais federais, a serem instala-
dos no prazo de seis meses a contar 
da promulgação da constituição, 
com a jurisdição e sede que lhes fi-
xar o tribunal federal de recursos, 
tendo em conta o número de pro-
cessos e sua localização geográfica.

§ 7ºaté que se instalem os tribu-
nais regionais federais, o tribunal 
federal de recursos exercerá a com-
petência a eles atribuída em todo 
o território nacional, cabendo-lhe 
promover sua instalação e indicar 
os candidatos a todos os cargos da 
composição inicial, mediante lista 
tríplice, podendo desta constar ju-
ízes federais de qualquer região, 
observado o disposto no § 9. 

§ 8ºÉ vedado, a partir da promul-

gação da constituição, o provimen-
to de vagas de Ministros do tribu-
nal federal de recursos.

§ 9ºQuando não houver juiz fede-
ral que conte o tempo mínimo pre-
visto no art. 107, ii, da constituição, 
a promoção poderá contemplar juiz 
com menos de cinco anos no exercí-
cio do cargo.

§ 10.compete à justiça federal 
julgar as ações nela propostas até a 
data da promulgação da constitui-
ção, e aos tribunais regionais fede-
rais bem como ao superior tribunal 
de justiça julgar as ações rescisórias 
das decisões até então proferidas 
pela justiça federal, inclusive da-
quelas cuja matéria tenha passado 
à competência de outro ramo do 
judiciário.

§ 11. são criados, ainda, os seguin-
tes tribunais regionais federais: o 
da 6ª região, com sede em curitiba, 
estado do paraná, e jurisdição nos 
estados do paraná, santa catarina e 
Mato grosso do sul; o da 7ª região, 
com sede em belo horizonte, esta-
do de Minas gerais, e jurisdição no 
estado de Minas gerais; o da 8ª re-
gião, com sede em salvador, estado 
da bahia, e jurisdição nos estados 
da bahia e sergipe; e o da 9ª re-
gião, com sede em Manaus, estado 
do amazonas, e jurisdição nos esta-
dos do amazonas, acre, rondônia 
e roraima. (incluído pela emenda 
constitucional nº 7�, de 201�) (Vide 
adin nº 5017, de 201�)

 Art. 28.  os juízes federais de 
que trata o art. 12�, § 2º, da consti-
tuição de 1967, com a redação dada 
pela emenda constitucional nº 7, 
de 1977 , ficam investidos na titula-
ridade de varas na seção judiciária 
para a qual tenham sido nomeados 
ou designados; na inexistência de 
vagas, proceder-se-á ao desdobra-
mento das varas existentes.

parágrafo único. para efeito de 
promoção por antigüidade, o tem-
po de serviço desses juízes será 
computado a partir do dia de sua 
posse.

 Art. 29. enquanto não aprova-
das as leis complementares relativas 
ao Ministério público e à advocacia-
geral da união, o Ministério públi-
co federal, a procuradoria-geral da 
fazenda nacional, as consultorias 
jurídicas dos Ministérios, as procu-
radorias e departamentos jurídicos 
de autarquias federais com repre-
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sentação própria e os membros das 
procuradorias das universidades 
fundacionais públicas continuarão 
a exercer suas atividades na área 
das respectivas atribuições.

§ 1ºo presidente da república, 
no prazo de cento e vinte dias, en-
caminhará ao congresso nacional 
projeto de lei complementar dis-
pondo sobre a organização e o fun-
cionamento da advocacia-geral da 
união.

§ 2ºaos atuais procuradores da 
república, nos termos da lei com-
plementar, será facultada a opção, 
de forma irretratável, entre as car-
reiras do Ministério público federal 
e da advocacia-geral da união.

§ �ºpoderá optar pelo regime an-
terior, no que respeita às garantias e 
vantagens, o membro do Ministério 
público admitido antes da promul-
gação da constituição, observando-
se, quanto às vedações, a situação 
jurídica na data desta.

§ 4ºos atuais integrantes do qua-
dro suplementar dos Ministérios pú-
blicos do trabalho e Militar que te-
nham adquirido estabilidade nessas 
funções passam a integrar o quadro 
da respectiva carreira.

§ 5ºcabe à atual procuradoria-
geral da fazenda nacional, direta-
mente ou por delegação, que pode 
ser ao Ministério público estadual, 
representar judicialmente a união 
nas causas de natureza fiscal, na 
área da respectiva competência, até 
a promulgação das leis complemen-
tares previstas neste artigo.

 Art. 30.  a legislação que criar 
a justiça de paz manterá os atuais 
juízes de paz até a posse dos novos 
titulares, assegurando-lhes os direi-
tos e atribuições conferidos a estes, 
e designará o dia para a eleição pre-
vista no art. 98, ii, da constituição.

 Art. 31.  serão estatizadas as 
serventias do foro judicial, assim 
definidas em lei, respeitados os di-
reitos dos atuais titulares.

 Art. 32.  o disposto no art. 
2�6.  não se aplica aos serviços no-
tariais e de registro que já tenham 
sido oficializados pelo poder públi-
co, respeitando-se o direito de seus 
servidores.

 Art. 33.  ressalvados os crédi-
tos de natureza alimentar, o valor 
dos precatórios judiciais pendentes 

de pagamento na data da promul-
gação da constituição, incluído o 
remanescente de juros e correção 
monetária, poderá ser pago em mo-
eda corrente, com atualização, em 
prestações anuais, iguais e sucessi-
vas, no prazo máximo de oito anos, 
a partir de 1º de julho de 1989, por 
decisão editada pelo poder exe-
cutivo até cento e oitenta dias da 
promulgação da constituição. (Vide 
emenda constitucional nº �, de 
199�)

parágrafo único. poderão as en-
tidades devedoras, para o cumpri-
mento do disposto neste artigo, 
emitir, em cada ano, no exato mon-
tante do dispêndio, títulos de dívida 
pública não computáveis para efeito 
do limite global de endividamento.

 Art. 34.  o sistema tributário 
nacional entrará em vigor a par-
tir do primeiro dia do quinto mês 
seguinte ao da promulgação da 
constituição, mantido, até então, 
o da constituição de 1967, com a 
redação dada pela emenda nº 1, de 
1969, e pelas posteriores.

§ 1ºentrarão em vigor com a pro-
mulgação da constituição os arts. 
148, 149, 150, 154, i, 156, iii, e 159, 
i, “c”, revogadas as disposições em 
contrário da constituição de 1967 
e das emendas que a modificaram, 
especialmente de seu art. 25, iii.

§ 2ºo fundo de participação dos 
estados e do distrito federal e o 
fundo de participação dos Mu-
nicípios obedecerão às seguintes 
determinações:

i - a partir da promulgação da 
constituição, os percentuais serão, 
respectivamente, de dezoito por 
cento e de vinte por cento, calcula-
dos sobre o produto da arrecadação 
dos impostos referidos no art. 15�, 
iii e iV, mantidos os atuais critérios 
de rateio até a entrada em vigor da 
lei complementar a que se refere o 
art. 161, ii;

ii - o percentual relativo ao fun-
do de participação dos estados e 
do distrito federal será acrescido 
de um ponto percentual no exer-
cício financeiro de 1989 e, a partir 
de 1990, inclusive, à razão de meio 
ponto por exercício, até 1992, inclu-
sive, atingindo em 199� o percentu-
al estabelecido no art. 159, i, “a”;

iii - o percentual relativo ao fun-
do de participação dos Municípios, 
a partir de 1989, inclusive, será ele-
vado à razão de meio ponto per-

centual por exercício financeiro, 
até atingir o estabelecido no art. 
159, i, “b”.

§ �ºpromulgada a constituição, a 
união, os estados, o distrito federal 
e os Municípios poderão editar as leis 
necessárias à aplicação do sistema 
tributário nacional nela previsto.

§ 4ºas leis editadas nos termos do 
parágrafo anterior produzirão efei-
tos a partir da entrada em vigor do 
sistema tributário nacional previsto 
na constituição.

§ 5ºVigente o novo sistema tribu-
tário nacional, fica assegurada a apli-
cação da legislação anterior, no que 
não seja incompatível com ele e com 
a legislação referida nos §�º e § 4. 

§ 6ºaté �1 de dezembro de 1989, 
o disposto no art. 150, iii, “b”, não se 
aplica aos impostos de que tratam os 
arts. 155, i, “a” e “b”, e 156, ii e iii, 
que podem ser cobrados trinta dias 
após a publicação da lei que os tenha 
instituído ou aumentado.

§ 7ºaté que sejam fixadas em lei 
complementar, as alíquotas máximas 
do imposto municipal sobre vendas 
a varejo de combustíveis líquidos 
e gasosos não excederão a três por 
cento.

§ 8ºse, no prazo de sessenta dias 
contados da promulgação da cons-
tituição, não for editada a lei com-
plementar necessária à instituição 
do imposto de que trata o art. 155, 
i, “b”, os estados e o distrito federal, 
mediante convênio celebrado nos 
termos da lei complementar nº 24, 
de 7 de janeiro de 1975 , fixarão nor-
mas para regular provisoriamente a 
matéria.

§ 9ºaté que lei complementar dis-
ponha sobre a matéria, as empresas 
distribuidoras de energia elétrica, 
na condição de contribuintes ou de 
substitutos tributários, serão as res-
ponsáveis, por ocasião da saída do 
produto de seus estabelecimentos, 
ainda que destinado a outra unidade 
da federação, pelo pagamento do 
imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias incidente 
sobre energia elétrica, desde a pro-
dução ou importação até a última 
operação, calculado o imposto sobre 
o preço então praticado na operação 
final e assegurado seu recolhimen-
to ao estado ou ao distrito federal, 
conforme o local onde deva ocorrer 
essa operação.

§ 10.enquanto não entrar em vigor 
a lei prevista no art. 159, i, “c”, cuja 
promulgação se fará até �1 de de-
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zembro de 1989, é assegurada a apli-
cação dos recursos previstos naquele 
dispositivo da seguinte maneira:

i - seis décimos por cento na re-
gião norte, através do banco da 
amazônia s.a.;

ii - um inteiro e oito décimos por 
cento na região nordeste, através 
do banco do nordeste do brasil 
s.a.;

iii - seis décimos por cento na re-
gião centro-oeste, através do ban-
co do brasil s.a.

§ 11.fica criado, nos termos da 
lei, o banco de desenvolvimento do 
centro-oeste, para dar cumprimen-
to, na referida região, ao que deter-
minam os arts. 159, i, “c”, e 192, § 
2º, da constituição.

§ 12.a urgência prevista no art. 
148, ii, não prejudica a cobrança do 
empréstimo compulsório instituí-
do, em benefício das centrais elé-
tricas brasileiras s.a. (eletrobrás), 
pela lei nº 4.156, de 28 de novem-
bro de 1962 , com as alterações 
posteriores.

 Art. 35.  o disposto no art. 
165, § 7º, será cumprido de forma 
progressiva, no prazo de até dez 
anos, distribuindo-se os recursos 
entre as regiões macroeconômicas 
em razão proporcional à popula-
ção, a partir da situação verificada 
no biênio 1986-87.

§ 1ºpara aplicação dos critérios 
de que trata este artigo, excluem-
se das despesas totais as relativas:

i - aos projetos considerados 
prioritários no plano plurianual;

ii - à segurança e defesa 
nacional;

iii - à manutenção dos órgãos fe-
derais no distrito federal;

iV - ao congresso nacional, ao 
tribunal de contas da união e ao 
poder judiciário;

V - ao serviço da dívida da ad-
ministração direta e indireta da 
união, inclusive fundações instituí-
das e mantidas pelo poder público 
federal.

§ 2ºaté a entrada em vigor da 
lei complementar a que se refere o 
art. 165, § 9º, i e ii, serão obedeci-
das as seguintes normas:

i - o projeto do plano plurianual, 
para vigência até o final do primei-
ro exercício financeiro do manda-
to presidencial subseqüente, será 
encaminhado até quatro meses 
antes do encerramento do primei-
ro exercício financeiro e devolvido 

para sanção até o encerramento 
da sessão legislativa;

ii - o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias será encaminhado 
até oito meses e meio antes do en-
cerramento do exercício financei-
ro e devolvido para sanção até o 
encerramento do primeiro período 
da sessão legislativa;

iii - o projeto de lei orçamen-
tária da união será encaminhado 
até quatro meses antes do encer-
ramento do exercício financeiro e 
devolvido para sanção até o encer-
ramento da sessão legislativa.

 Art. 36.  os fundos existentes 
na data da promulgação da cons-
tituição, excetuados os resultantes 
de isenções fiscais que passem a in-
tegrar patrimônio privado e os que 
interessem à defesa nacional, ex-
tinguir-se-ão, se não forem ratifi-
cados pelo congresso nacional no 
prazo de dois anos. (Vide decreto 
legislativo nº 66, de 1990)

 Art. 37.  a adaptação ao 
que estabelece o art. 167, iii, de-
verá processar-se no prazo de cin-
co anos, reduzindo-se o excesso à 
base de, pelo menos, um quinto 
por ano.

 Art. 38.  até a promulga-
ção da lei complementar referida 
no art. 169, a união, os estados, 
o distrito federal e os Municípios 
não poderão despender com pes-
soal mais do que sessenta e cinco 
por cento do valor das respectivas 
receitas correntes.

parágrafo único. a união, os 
estados, o distrito federal e os 
Municípios, quando a respectiva 
despesa de pessoal exceder o limi-
te previsto neste artigo, deverão 
retornar àquele limite, reduzindo 
o percentual excedente à razão de 
um quinto por ano.

 Art. 39.  para efeito do cum-
primento das disposições constitu-
cionais que impliquem variações de 
despesas e receitas da união, após 
a promulgação da constituição, o 
poder executivo deverá elaborar e o 
poder legislativo apreciar projeto de 
revisão da lei orçamentária referente 
ao exercício financeiro de 1989.

parágrafo único. o congresso 
nacional deverá votar no prazo de 
doze meses a lei complementar pre-
vista no art. 161, ii.

 Art. 40.  É mantida a Zona 
franca de Manaus, com suas carac-
terísticas de área livre de comércio, 
de exportação e importação, e de 
incentivos fiscais, pelo prazo de vin-
te e cinco anos, a partir da promul-
gação da constituição. (Vide decre-
to nº 7.212, de 2010)

parágrafo único. somente por lei 
federal podem ser modificados os 
critérios que disciplinaram ou ve-
nham a disciplinar a aprovação dos 
projetos na Zona franca de Manaus.

 Art. 41.  os poderes executi-
vos da união, dos estados, do dis-
trito federal e dos Municípios rea-
valiarão todos os incentivos fiscais 
de natureza setorial ora em vigor, 
propondo aos poderes legislativos 
respectivos as medidas cabíveis.

§ 1ºconsiderar-se-ão revogados 
após dois anos, a partir da data da 
promulgação da constituição, os 
incentivos que não forem confirma-
dos por lei.

§ 2ºa revogação não prejudicará 
os direitos que já tiverem sido ad-
quiridos, àquela data, em relação a 
incentivos concedidos sob condição 
e com prazo certo.

§ �ºos incentivos concedidos por 
convênio entre estados, celebrados 
nos termos do art. 2�, § 6º, da cons-
tituição de 1967 , com a redação da 
emenda constitucional nº 1, de 17 
de outubro de 1969, também deve-
rão ser reavaliados e reconfirmados 
nos prazos deste artigo.

Art. 42.  durante quinze anos, 
a união aplicará, dos recursos desti-
nados à irrigação:

Art. 42.  durante 25 (vinte e cin-
co) anos, a união aplicará, dos recur-
sos destinados à irrigação: (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 4�, de 15.4.2004)

i - vinte por cento na região 
centro-oeste;

ii - cinqüenta por cento na re-
gião nordeste, preferencialmente 
no semi-árido.

 Art. 42.  durante 40 (quaren-
ta) anos, a união aplicará dos recur-
sos destinados à irrigação: (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 89, de 2015)

i - 20% (vinte por cento) na re-
gião centro-oeste; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 89, 
de 2015)



114

Vade meCum 2021  |  CoNSTITuIção Federal

ii - 50% (cinquenta por cento) na 
região nordeste, preferencialmen-
te no semiárido. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 89, 
de 2015)

parágrafo único. dos percentuais 
previstos nos incisos i e ii do caput, 
no mínimo 50% (cinquenta por cen-
to) serão destinados a projetos de 
irrigação que beneficiem agricul-
tores familiares que atendam aos 
requisitos previstos em legislação 
específica. (incluído pela emenda 
constitucional nº 89, de 2015)

 Art. 43.  na data da promul-
gação da lei que disciplinar a pes-
quisa e a lavra de recursos e jazidas 
minerais, ou no prazo de um ano, a 
contar da promulgação da constitui-
ção, tornar-se-ão sem efeito as auto-
rizações, concessões e demais títulos 
atributivos de direitos minerários, 
caso os trabalhos de pesquisa ou de 
lavra não hajam sido comprovada-
mente iniciados nos prazos legais ou 
estejam inativos. (regulamento)

 Art. 44.  as atuais empresas 
brasileiras titulares de autorização 
de pesquisa, concessão de lavra de 
recursos minerais e de aproveita-
mento dos potenciais de energia 
hidráulica em vigor terão quatro 
anos, a partir da promulgação da 
constituição, para cumprir os requi-
sitos do art. 176, § 1. 

§ 1ºressalvadas as disposições de 
interesse nacional previstas no texto 
constitucional, as empresas brasilei-
ras ficarão dispensadas do cumpri-
mento do disposto no art. 176, § 1º, 
desde que, no prazo de até quatro 
anos da data da promulgação da 
constituição, tenham o produto de 
sua lavra e beneficiamento destina-
do a industrialização no território 
nacional, em seus próprios estabele-
cimentos ou em empresa industrial 
controladora ou controlada.

§ 2ºficarão também dispensadas 
do cumprimento do disposto no art. 
176, § 1º, as empresas brasileiras ti-
tulares de concessão de energia hi-
dráulica para uso em seu processo 
de industrialização.

§ �ºas empresas brasileiras refe-
ridas no § 1º somente poderão ter 
autorizações de pesquisa e con-
cessões de lavra ou potenciais de 
energia hidráulica, desde que a 
energia e o produto da lavra sejam 
utilizados nos respectivos processos 
industriais.

 Art. 45.  ficam excluídas do 
monopólio estabelecido pelo art. 
177, ii, da constituição as refinarias 
em funcionamento no país ampa-
radas pelo art. 4� e nas condições 
do art. 45 da lei nº 2.004, de � de 
outubro de 195� .

parágrafo único. ficam ressalva-
dos da vedação do art. 177, § 1º, 
os contratos de risco feitos com a 
petróleo brasileiro s.a. (petrobrás), 
para pesquisa de petróleo, que este-
jam em vigor na data da promulga-
ção da constituição.

 Art. 46.  são sujeitos à corre-
ção monetária desde o vencimento, 
até seu efetivo pagamento, sem in-
terrupção ou suspensão, os créditos 
junto a entidades submetidas aos 
regimes de intervenção ou liquida-
ção extrajudicial, mesmo quando 
esses regimes sejam convertidos em 
falência.

parágrafo único. o disposto neste 
artigo aplica-se também:

i - às operações realizadas poste-
riormente à decretação dos regimes 
referidos no “caput” deste artigo;

ii - às operações de empréstimo, 
financiamento, refinanciamento, 
assistência financeira de liquidez, 
cessão ou sub-rogação de créditos 
ou cédulas hipotecárias, efetivação 
de garantia de depósitos do público 
ou de compra de obrigações passi-
vas, inclusive as realizadas com re-
cursos de fundos que tenham essas 
destinações;

iii - aos créditos anteriores à pro-
mulgação da constituição;

iV - aos créditos das entidades da 
administração pública anteriores à 
promulgação da constituição, não 
liquidados até 1 de janeiro de 1988.

 Art. 47.  na liquidação dos dé-
bitos, inclusive suas renegociações e 
composições posteriores, ainda que 
ajuizados, decorrentes de quaisquer 
empréstimos concedidos por bancos 
e por instituições financeiras, não 
existirá correção monetária des-
de que o empréstimo tenha sido 
concedido:

i - aos micro e pequenos empre-
sários ou seus estabelecimentos no 
período de 28 de fevereiro de 1986 
a 28 de fevereiro de 1987;

ii - ao mini, pequenos e médios 
produtores rurais no período de 28 
de fevereiro de 1986 a �1 de dezem-
bro de 1987, desde que relativos a 
crédito rural.

§ 1ºconsideram-se, para efeito 
deste artigo, microempresas as pes-
soas jurídicas e as firmas individuais 
com receitas anuais de até dez mil 
obrigações do tesouro nacional, e 
pequenas empresas as pessoas jurí-
dicas e as firmas individuais com re-
ceita anual de até vinte e cinco mil 
obrigações do tesouro nacional.

§ 2ºa classificação de mini, pe-
queno e médio produtor rural será 
feita obedecendo-se às normas de 
crédito rural vigentes à época do 
contrato.

§ �ºa isenção da correção mone-
tária a que se refere este artigo só 
será concedida nos seguintes casos:

i - se a liquidação do débito ini-
cial, acrescido de juros legais e taxas 
judiciais, vier a ser efetivada no pra-
zo de noventa dias, a contar da data 
da promulgação da constituição;

ii - se a aplicação dos recursos não 
contrariar a finalidade do financia-
mento, cabendo o ônus da prova à 
instituição credora;

iii - se não for demonstrado pela 
instituição credora que o mutuário 
dispõe de meios para o pagamento 
de seu débito, excluído desta de-
monstração seu estabelecimento, a 
casa de moradia e os instrumentos 
de trabalho e produção;

iV - se o financiamento inicial 
não ultrapassar o limite de cinco mil 
obrigações do tesouro nacional;

V - se o beneficiário não for pro-
prietário de mais de cinco módulos 
rurais.

§ 4ºos benefícios de que trata 
este artigo não se estendem aos 
débitos já quitados e aos devedores 
que sejam constituintes.

§ 5ºno caso de operações com 
prazos de vencimento posteriores à 
data- limite de liquidação da dívida, 
havendo interesse do mutuário, os 
bancos e as instituições financeiras 
promoverão, por instrumento pró-
prio, alteração nas condições con-
tratuais originais de forma a ajustá-
las ao presente benefício.

§ 6ºa concessão do presente be-
nefício por bancos comerciais priva-
dos em nenhuma hipótese acarreta-
rá ônus para o poder público, ainda 
que através de refinanciamento 
e repasse de recursos pelo banco 
central.

§ 7ºno caso de repasse a agentes 
financeiros oficiais ou cooperativas 
de crédito, o ônus recairá sobre a 
fonte de recursos originária.
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 Art. 48.  o congresso nacio-
nal, dentro de cento e vinte dias 
da promulgação da constituição, 
elaborará código de defesa do 
consumidor.

 Art. 49.  a lei disporá sobre 
o instituto da enfiteuse em imó-
veis urbanos, sendo facultada aos 
foreiros, no caso de sua extinção, a 
remição dos aforamentos median-
te aquisição do domínio direto, na 
conformidade do que dispuserem 
os respectivos contratos.

§ 1ºQuando não existir cláusula 
contratual, serão adotados os crité-
rios e bases hoje vigentes na legisla-
ção especial dos imóveis da união.

§ 2ºos direitos dos atuais ocu-
pantes inscritos ficam assegurados 
pela aplicação de outra modalida-
de de contrato.

§ �ºa enfiteuse continuará sendo 
aplicada aos terrenos de marinha e 
seus acrescidos, situados na faixa de 
segurança, a partir da orla marítima.

§ 4ºremido o foro, o antigo ti-
tular do domínio direto deverá, no 
prazo de noventa dias, sob pena de 
responsabilidade, confiar à guar-
da do registro de imóveis compe-
tente toda a documentação a ele 
relativa.

 Art. 50.  lei agrícola a ser pro-
mulgada no prazo de um ano dis-
porá, nos termos da constituição, 
sobre os objetivos e instrumentos 
de política agrícola, prioridades, 
planejamento de safras, comerciali-
zação, abastecimento interno, mer-
cado externo e instituição de crédi-
to fundiário.

 Art. 51.  serão revistos pelo 
congresso nacional, através de co-
missão mista, nos três anos a contar 
da data da promulgação da consti-
tuição, todas as doações, vendas e 
concessões de terras públicas com 
área superior a três mil hectares, re-
alizadas no período de 1º de janeiro 
de 1962 a �1 de dezembro de 1987.

§ 1ºno tocante às vendas, a revi-
são será feita com base exclusiva-
mente no critério de legalidade da 
operação.

§ 2ºno caso de concessões e doa-
ções, a revisão obedecerá aos crité-
rios de legalidade e de conveniência 
do interesse público.

§ �ºnas hipóteses previstas nos 
parágrafos anteriores, comprovada 
a ilegalidade, ou havendo interesse 

público, as terras reverterão ao pa-
trimônio da união, dos estados, do 
distrito federal ou dos Municípios.

art. 52.  até que sejam fixadas as 
condições a que se refere o art. 192, 
iii, são vedados:

 Art. 52.  até que sejam fixa-
das as condições do art. 192, são 
vedados: (redação dada pela emen-
da constitucional nº 40, de 200�)

i - a instalação, no país, de novas 
agências de instituições financeiras 
domiciliadas no exterior;

ii - o aumento do percentual de 
participação, no capital de institui-
ções financeiras com sede no país, 
de pessoas físicas ou jurídicas resi-
dentes ou domiciliadas no exterior.

parágrafo único. a vedação a que 
se refere este artigo não se aplica às 
autorizações resultantes de acordos 
internacionais, de reciprocidade, ou 
de interesse do governo brasileiro.

 Art. 53.  ao ex-combatente 
que tenha efetivamente participa-
do de operações bélicas durante a 
segunda guerra Mundial, nos ter-
mos da lei nº 5.�15, de 12 de setem-
bro de 1967 , serão assegurados os 
seguintes direitos:

i - aproveitamento no serviço pú-
blico, sem a exigência de concurso, 
com estabilidade;

ii - pensão especial corresponden-
te à deixada por segundo-tenente 
das forças armadas, que poderá 
ser requerida a qualquer tempo, 
sendo inacumulável com quaisquer 
rendimentos recebidos dos cofres 
públicos, exceto os benefícios pre-
videnciários, ressalvado o direito de 
opção;

iii - em caso de morte, pensão à 
viúva ou companheira ou depen-
dente, de forma proporcional, de 
valor igual à do inciso anterior;

iV - assistência médica, hospitalar 
e educacional gratuita, extensiva 
aos dependentes;

V - aposentadoria com proventos 
integrais aos vinte e cinco anos de 
serviço efetivo, em qualquer regime 
jurídico;

Vi - prioridade na aquisição da 
casa própria, para os que não a 
possuam ou para suas viúvas ou 
companheiras.

parágrafo único. a concessão da 
pensão especial do inciso ii subs-
titui, para todos os efeitos legais, 
qualquer outra pensão já concedida 
ao ex-combatente.

 Art. 54.  os seringueiros re-
crutados nos termos do decreto-
lei nº 5.81�, de 14 de setembro de 
194� , e amparados pelo decreto-
lei nº 9.882, de 16 de setembro de 
1946 , receberão, quando carentes, 
pensão mensal vitalícia no valor de 
dois salários mínimos.

§ 1ºo benefício é estendido aos 
seringueiros que, atendendo a ape-
lo do governo brasileiro, contribuí-
ram para o esforço de guerra, tra-
balhando na produção de borracha, 
na região amazônica, durante a 
segunda guerra Mundial.

§ 2ºos benefícios estabelecidos 
neste artigo são transferíveis aos 
dependentes reconhecidamente 
carentes.

§ �ºa concessão do benefício 
far-se-á conforme lei a ser propos-
ta pelo poder executivo dentro de 
cento e cinqüenta dias da promul-
gação da constituição.

 art. 54-a. os seringueiros de que 
trata o art. 54 deste ato das dispo-
sições constitucionais transitórias 
receberão indenização, em parcela 
única, no valor de r$ 25.000,00 (vin-
te e cinco mil reais). (incluído pela 
emenda constitucional nº 78, de 
2014) (Vide emenda constitucional 
nº 78, de 2014)

 Art. 55.  até que seja aprova-
da a lei de diretrizes orçamentárias, 
trinta por cento, no mínimo, do or-
çamento da seguridade social, ex-
cluído o seguro-desemprego, serão 
destinados ao setor de saúde.

 Art. 56.  até que a lei dis-
ponha sobre o art. 195, i, a ar-
recadação decorrente de, no 
mínimo, cinco dos seis décimos 
percentuais correspondentes à 
alíquota da contribuição de que 
trata o decreto-lei nº 1.940, de 
25 de maio de 1982 , alterada pe-
lo decreto-lei nº 2.049, de 1º de 
agosto de 198� , pelo decreto nº 
91.2�6, de 8 de maio de 1985 , e 
pela lei nº 7.611, de 8 de julho de 
1987 , passa a integrar a receita 
da seguridade social, ressalvados, 
exclusivamente no exercício de 
1988, os compromissos assumi-
dos com programas e projetos em 
andamento.

 Art. 57.  os débitos dos es-
tados e dos Municípios relativos às 
contribuições previdenciárias até �0 
de junho de 1988 serão liquidados, 
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com correção monetária, em cento 
e vinte parcelas mensais, dispensa-
dos os juros e multas sobre eles inci-
dentes, desde que os devedores re-
queiram o parcelamento e iniciem 
seu pagamento no prazo de cento e 
oitenta dias a contar da promulga-
ção da constituição.

§ 1ºo montante a ser pago em 
cada um dos dois primeiros anos não 
será inferior a cinco por cento do to-
tal do débito consolidado e atuali-
zado, sendo o restante dividido em 
parcelas mensais de igual valor.

§ 2ºa liquidação poderá incluir 
pagamentos na forma de cessão de 
bens e prestação de serviços, nos 
termos da lei nº 7.578, de 2� de de-
zembro de 198 6.

§ �ºem garantia do cumprimento 
do parcelamento, os estados e os 
Municípios consignarão, anualmen-
te, nos respectivos orçamentos as 
dotações necessárias ao pagamento 
de seus débitos.

§ 4ºdescumprida qualquer das 
condições estabelecidas para con-
cessão do parcelamento, o débito 
será considerado vencido em sua 
totalidade, sobre ele incidindo ju-
ros de mora; nesta hipótese, parce-
la dos recursos correspondentes aos 
fundos de participação, destinada 
aos estados e Municípios devedo-
res, será bloqueada e repassada à 
previdência social para pagamento 
de seus débitos.

 Art. 58.  os benefícios de pres-
tação continuada, mantidos pela 
previdência social na data da pro-
mulgação da constituição, terão 
seus valores revistos, a fim de que 
seja restabelecido o poder aquisiti-
vo, expresso em número de salários 
mínimos, que tinham na data de sua 
concessão, obedecendo-se a esse cri-
tério de atualização até a implanta-
ção do plano de custeio e benefícios 
referidos no artigo seguinte.

parágrafo único. as prestações 
mensais dos benefícios atualizadas de 
acordo com este artigo serão devidas 
e pagas a partir do sétimo mês a con-
tar da promulgação da constituição.

 Art. 59.  os projetos de lei re-
lativos à organização da seguridade 
social e aos planos de custeio e de 
benefício serão apresentados no 
prazo máximo de seis meses da pro-
mulgação da constituição ao con-
gresso nacional, que terá seis meses 
para apreciá-los.

parágrafo único. aprovados pelo 
congresso nacional, os planos serão 
implantados progressivamente nos 
dezoito meses seguintes.

art. 60. nos dez primeiros anos 
da promulgação da constituição, o 
poder público desenvolverá esfor-
ços, com a mobilização de todos os 
setores organizados da sociedade 
e com a aplicação de, pelo menos, 
cinqüenta por cento dos recursos 
a que se refere o art. 212 da cons-
tituição, para eliminar o analfa-
betismo e universalizar o ensino 
fundamental .

parágrafo único. em igual prazo, 
as universidades públicas descentra-
lizarão suas atividades, de modo a 
estender suas unidades de ensino 
superior às cidades de maior densi-
dade populacional.

art. 60.  nos dez primeiros anos 
da promulgação desta emenda, os 
estados, o distrito federal e os Mu-
nicípios destinarão não menos de 
sessenta por cento dos recursos a 
que se refere o caput do art. 212 da 
constituição federal, à manuten-
ção e ao desenvolvimento do en-
sino fundamental, com o objetivo 
de assegurar a universalização de 
seu atendimento e a remuneração 
condigna do magistério. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 14, de 1996)

§ 1º a distribuição de respon-
sabilidades e recursos entre os 
estados e seus Municípios a ser 
concretizada com parte dos re-
cursos definidos neste artigo, na 
forma do disposto no art. 211 da 
constituição federal, é assegura-
da mediante a criação, no âmbi-
to de cada estado e do distrito 
federal, de um fundo de Manu-
tenção e desenvolvimento do 
ensino fundamental e de Valori-
zação do Magistério, de natureza 
contábil. (incluído pela emenda 
constitucional nº 14, de 1996)

§ 2º o fundo referido no pa-
rágrafo anterior será constituído 
por, pelo menos, quinze por cen-
to dos recursos a que se referem 
os arts. 155, inciso ii; 158, inciso 
iV; e 159, inciso i, alíneas “a” e 
“b”; e inciso ii, da constituição 
federal, e será distribuído entre 
cada estado e seus Municípios, 
proporcionalmente ao número 
de alunos nas respectivas redes 
de ensino fundamental. (incluído 
pela emenda constitucional nº 14, 
de 1996)

§ �º a união complementará os 
recursos dos fundos a que se refere 
o § 1º, sempre que, em cada esta-
do e no distrito federal, seu valor 
por aluno não alcançar o mínimo 
definido nacionalmente. (incluído 
pela emenda constitucional nº 14, 
de 1996)

§ 4º a união, os estados, o distri-
to federal e os Municípios ajustarão 
progressivamente, em um prazo de 
cinco anos, suas contribuições ao 
fundo, de forma a garantir um valor 
por aluno correspondente a um pa-
drão mínimo de qualidade de ensino, 
definido nacionalmente. (incluído 
pela emenda constitucional nº 14, 
de 1996)

§ 5º uma proporção não infe-
rior a sessenta por cento dos re-
cursos de cada fundo referido no 
§ 1º será destinada ao pagamento 
dos professores do ensino funda-
mental em efetivo exercício no 
magistério. (incluído pela emenda 
constitucional nº 14, de 1996)

§ 6º a união aplicará na erradi-
cação do analfabetismo e na ma-
nutenção e no desenvolvimento do 
ensino fundamental, inclusive na 
complementação a que se refere o 
§ �º, nunca menos que o equivalen-
te a trinta por cento dos recursos a 
que se refere o caput do art. 212 
da constituição federal. (incluído 
pela emenda constitucional nº 14, 
de 1996)

§ 7º a lei disporá sobre a orga-
nização dos fundos, a distribuição 
proporcional de seus recursos, sua 
fiscalização e controle, bem como 
sobre a forma de cálculo do valor mí-
nimo nacional por aluno. (incluído 
pela emenda constitucional nº 14, 
de 1996)

 art. 60.  até o 14º (décimo quar-
to) ano a partir da promulgação 
desta emenda constitucional, os 
estados, o distrito federal e os 
Municípios destinarão parte dos 
recursos a que se refere o caput do 
art. 212 da constituição federal à 
manutenção e desenvolvimento 
da educação básica e à remunera-
ção condigna dos trabalhadores da 
educação, respeitadas as seguintes 
disposições: (redação dada pela 
emenda constitucional nº 5�, de 
2006). (Vide emenda constitucional 
nº 5�, de 2006)

i - a distribuição dos recursos e de 
responsabilidades entre o distrito 
federal, os estados e seus Municí-
pios é assegurada mediante a cria-
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ção, no âmbito de cada estado e do 
distrito federal, de um fundo de 
Manutenção e desenvolvimento da 
educação básica e de Valorização 
dos profissionais da educação - fun-
deb, de natureza contábil; (incluído 
pela emenda constitucional nº 5�, 
de 2006).

ii - os fundos referidos no inciso 
i do caput deste artigo serão cons-
tituídos por 20% (vinte por cento) 
dos recursos a que se referem os in-
cisos i, ii e iii do art. 155; o inciso ii 
do caput do art. 157; os incisos ii, iii 
e iV do caput do art. 158; e as alí-
neas a e b do inciso i e o inciso ii do 
caput do art. 159, todos da consti-
tuição federal, e distribuídos entre 
cada estado e seus Municípios, pro-
porcionalmente ao número de alu-
nos das diversas etapas e modalida-
des da educação básica presencial, 
matriculados nas respectivas redes, 
nos respectivos âmbitos de atua-
ção prioritária estabelecidos nos 
§§ 2º e �º do art. 211 da constitui-
ção federal; (incluído pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006).

iii - observadas as garantias esta-
belecidas nos incisos i, ii, iii e iV do 
caput do art. 208 da constituição 
federal e as metas de universaliza-
ção da educação básica estabeleci-
das no plano nacional de educação, 
a lei disporá sobre: (incluído pela 
emenda constitucional nº 5�, de 
2006).

a) a organização dos fundos, a 
distribuição proporcional de seus 
recursos, as diferenças e as ponde-
rações quanto ao valor anual por 
aluno entre etapas e modalidades 
da educação básica e tipos de es-
tabelecimento de ensino; (incluído 
pela emenda constitucional nº 5�, 
de 2006).

b) a forma de cálculo do valor 
anual mínimo por aluno; (incluído 
pela emenda constitucional nº 5�, 
de 2006).

c) os percentuais máximos de 
apropriação dos recursos dos fundos 
pelas diversas etapas e modalidades 
da educação básica, observados os 
arts. 208 e 214 da constituição fe-
deral, bem como as metas do pla-
no nacional de educação; (incluído 
pela emenda constitucional nº 5�, 
de 2006).

d) a fiscalização e o controle 
dos fundos; (incluído pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006).

e) prazo para fixar, em lei es-
pecífica, piso salarial profissional 

nacional para os profissionais do 
magistério público da educação 
básica; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 5�, de 2006).

iV - os recursos recebidos à conta 
dos fundos instituídos nos termos do 
inciso i do caput deste artigo serão 
aplicados pelos estados e Municípios 
exclusivamente nos respectivos âmbi-
tos de atuação prioritária, conforme 
estabelecido nos §§ 2º e �º do art. 
211 da constituição federal; (incluído 
pela emenda constitucional nº 5�, 
de 2006).

V - a união complementará os re-
cursos dos fundos a que se refere o 
inciso ii do caput deste artigo sem-
pre que, no distrito federal e em 
cada estado, o valor por aluno não 
alcançar o mínimo definido nacio-
nalmente, fixado em observância ao 
disposto no inciso Vii do caput deste 
artigo, vedada a utilização dos recur-
sos a que se refere o § 5º do art. 212 
da constituição federal; (incluído 
pela emenda constitucional nº 5�, 
de 2006).

Vi - até 10% (dez por cento) da 
complementação da união prevista 
no inciso V do caput deste artigo 
poderá ser distribuída para os fun-
dos por meio de programas direcio-
nados para a melhoria da qualidade 
da educação, na forma da lei a que 
se refere o inciso iii do caput deste 
artigo; (incluído pela emenda consti-
tucional nº 5�, de 2006).

Vii - a complementação da união 
de que trata o inciso V do caput deste 
artigo será de, no mínimo: (incluído 
pela emenda constitucional nº 5�, 
de 2006).

a) r$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões 
de reais), no primeiro ano de vigência 
dos fundos; (incluído pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006).

b) r$ �.000.000.000,00 (três bilhões 
de reais), no segundo ano de vigên-
cia dos fundos; (incluído pela emen-
da constitucional nº 5�, de 2006).

c) r$ 4.500.000.000,00 (quatro 
bilhões e quinhentos milhões de re-
ais), no terceiro ano de vigência dos 
fundos; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 5�, de 2006).

d) 10% (dez por cento) do total 
dos recursos a que se refere o inci-
so ii do caput deste artigo, a par-
tir do quarto ano de vigência dos 
fundos; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 5�, de 2006).

Viii - a vinculação de recursos à ma-
nutenção e desenvolvimento do ensi-
no estabelecida no art. 212 da consti-

tuição federal suportará, no máximo, 
�0% (trinta por cento) da comple-
mentação da união, considerando-
se para os fins deste inciso os valores 
previstos no inciso Vii do caput deste 
artigo; (incluído pela emenda consti-
tucional nº 5�, de 2006).

iX - os valores a que se referem as 
alíneas a, b, e c do inciso Vii do caput 
deste artigo serão atualizados, anual-
mente, a partir da promulgação des-
ta emenda constitucional, de forma 
a preservar, em caráter permanente, 
o valor real da complementação da 
união; (incluído pela emenda consti-
tucional nº 5�, de 2006).

X - aplica-se à complementação da 
união o disposto no art. 160 da cons-
tituição federal; (incluído pela emen-
da constitucional nº 5�, de 2006).

Xi - o não-cumprimento do dis-
posto nos incisos V e Vii do caput 
deste artigo importará crime de 
responsabilidade da autoridade 
competente; (incluído pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006).

Xii - proporção não inferior a 60% 
(sessenta por cento) de cada fundo 
referido no inciso i do caput deste 
artigo será destinada ao pagamen-
to dos profissionais do magisté-
rio da educação básica em efetivo 
exercício. (incluído pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006).

§ 1º a união, os estados, o distrito 
federal e os Municípios deverão asse-
gurar, no financiamento da educação 
básica, a melhoria da qualidade de en-
sino, de forma a garantir padrão míni-
mo definido nacionalmente. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
5�, de 2006).

§ 2º o valor por aluno do ensino 
fundamental, no fundo de cada esta-
do e do distrito federal, não poderá 
ser inferior ao praticado no âmbito 
do fundo de Manutenção e desen-
volvimento do ensino fundamental e 
de Valorização do Magistério - fun-
def, no ano anterior à vigência des-
ta emenda constitucional. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
5�, de 2006).

§ �º o valor anual mínimo por 
aluno do ensino fundamental, no 
âmbito do fundo de Manutenção e 
desenvolvimento da educação bási-
ca e de Valorização dos profissionais 
da educação - fundeb, não poderá 
ser inferior ao valor mínimo fixado 
nacionalmente no ano anterior ao 
da vigência desta emenda constitu-
cional.  (redação dada pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006).
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§ 4º para efeito de distribuição de 
recursos dos fundos a que se refere 
o inciso i do caput deste artigo, le-
var-se-á em conta a totalidade das 
matrículas no ensino fundamental 
e considerar-se-á para a educação 
infantil, para o ensino médio e para 
a educação de jovens e adultos 1/� 
(um terço) das matrículas no primei-
ro ano, 2/� (dois terços) no segundo 
ano e sua totalidade a partir do ter-
ceiro ano. (redação dada pela emen-
da constitucional nº 5�, de 2006).

§ 5º a porcentagem dos recursos de 
constituição dos fundos, conforme o 
inciso ii do caput deste artigo, será 
alcançada gradativamente nos pri-
meiros � (três) anos de vigência dos 
fundos, da seguinte forma: (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
5�, de 2006).

i - no caso dos impostos e transfe-
rências constantes do inciso ii do ca-
put do art. 155; do inciso iV do caput 
do art. 158; e das alíneas a e b do inci-
so i e do inciso ii do caput do art. 159 
da constituição federal: (incluído 
pela emenda constitucional nº 5�, 
de 2006).

a) 16,66% (dezesseis inteiros e ses-
senta e seis centésimos por cento), no 
primeiro ano; (incluído pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006).

b) 18,��% (dezoito inteiros e trin-
ta e três centésimos por cento), no 
segundo ano; (incluído pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006).

c) 20% (vinte por cento), a partir 
do terceiro ano; (incluído pela emen-
da constitucional nº 5�, de 2006).

ii - no caso dos impostos e trans-
ferências constantes dos incisos i e iii 
do caput do art. 155; do inciso ii do 
caput do art. 157; e dos incisos ii e iii 
do caput do art. 158 da constituição 
federal: (incluído pela emenda cons-
titucional nº 5�, de 2006).

a) 6,66% (seis inteiros e sessenta 
e seis centésimos por cento), no pri-
meiro ano; (incluído pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006).

b) 1�,��% (treze inteiros e trinta 
e três centésimos por cento), no se-
gundo ano; (incluído pela emenda 
constitucional nº 5�, de 2006).

c) 20% (vinte por cento), a partir 
do terceiro ano. (incluído pela emen-
da constitucional nº 5�, de 2006).

§ 6º (revogado). (redação dada 
pela emenda constitucional nº 5�, 
de 2006).

§ 7º (revogado). (redação dada 
pela emenda constitucional nº 5�, 
de 2006).

 Art. 60. a complementação 
da união referida no inciso iV do ca-
put do art. 212-a da constituição 
federal será implementada progres-
sivamente até alcançar a proporção 
estabelecida no inciso V do caput do 
mesmo artigo, a partir de 1º de ja-
neiro de 2021, nos seguintes valores 
mínimos:(redação dada pela emen-
da constitucional nº 108, de 2020)

i - 12% (doze por cento), no primei-
ro ano;(redação dada pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

ii - 15% (quinze por cento), no 
segundo ano; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 108, de 
2020)

iii - 17% (dezessete por cento), 
no terceiro ano;(redação dada 
pela emenda constitucional nº 108, 
de 2020)

iV - 19% (dezenove por cento), 
no quarto ano; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 
108, de 2020)

V - 21% (vinte e um por cento), no 
quinto ano; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 108, de 2020)

Vi - 2�% (vinte e três por cento), 
no sexto ano.(redação dada pela 
emenda constitucional nº 108, de 
2020)

§ 1º a parcela da complementação 
de que trata a alínea “b” do inciso 
V do caput do art. 212-a da cons-
tituição federal observará, no míni-
mo, os seguintes valores:(redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 108, de 2020)

i - 2 (dois) pontos percentuais, no 
primeiro ano;(redação dada pela 
emenda constitucional nº 108, de 
2020)

ii - 5 (cinco) pontos percentuais, 
no segundo ano; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 108, 
de 2020)

iii - 6,25 (seis inteiros e vinte e 
cinco centésimos) pontos percentu-
ais, no terceiro ano; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 108, 
de 2020)

iV - 7,5 (sete inteiros e cinco déci-
mos) pontos percentuais, no quarto 
ano;(redação dada pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

V - 9 (nove) pontos percentuais, 
no quinto ano; (redação dada pela 
emenda constitucional nº 108, de 
2020)

Vi - 10,5 (dez inteiros e cinco dé-
cimos) pontos percentuais, no sexto 
ano.(redação dada pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

§ 2º a parcela da complementa-
ção de que trata a alínea “c” do 
inciso V do caput do art. 212-a da 
constituição federal observará os 
seguintes valores:(redação dada 
pela emenda constitucional nº 
108, de 2020)

i - 0,75 (setenta e cinco cen-
tésimos) ponto percentual, no 
terceiro ano;(redação dada pela 
emenda constitucional nº 108, de 
2020)

ii - 1,5 (um inteiro e cinco déci-
mos) ponto percentual, no quarto 
ano; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

iii - 2 (dois) pontos percentuais, 
no quinto ano;(redação dada pela 
emenda constitucional nº 108, de 
2020)

iV - 2,5 (dois inteiros e cinco 
décimos) pontos percentuais, no 
sexto ano. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 108, de 
2020)

 Art. 60-A. os critérios de 
distribuição da complementação 
da união e dos fundos a que se 
refere o inciso i do caput do art. 
212-a da constituição federal se-
rão revistos em seu sexto ano de 
vigência e, a partir dessa primeira 
revisão, periodicamente, a cada 10 
(dez) anos. (incluído pela emenda 
constitucional nº 108, de 2020)

 Art. 61.  as entidades educa-
cionais a que se refere o art. 21�, 
bem como as fundações de ensino 
e pesquisa cuja criação tenha sido 
autorizada por lei, que preencham 
os requisitos dos incisos i e ii do 
referido artigo e que, nos últimos 
três anos, tenham recebido recur-
sos públicos, poderão continuar a 
recebê-los, salvo disposição legal 
em contrário.

 Art. 62.  a lei criará o serviço 
nacional de aprendizagem rural 
(senar) nos moldes da legislação 
relativa ao serviço nacional de 
aprendizagem industrial (senai) 
e ao serviço nacional de aprendi-
zagem do comércio (senac), sem 
prejuízo das atribuições dos ór-
gãos públicos que atuam na área.

 Art. 63.  É criada uma comis-
são composta de nove membros, 
sendo três do poder legislativo, 
três do poder judiciário e três do 
poder executivo, para promover 
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as comemorações do centenário 
da proclamação da república e da 
promulgação da primeira cons-
tituição republicana do país, po-
dendo, a seu critério, desdobrar-
se em tantas subcomissões quan-
tas forem necessárias.

parágrafo único. no desenvolvi-
mento de suas atribuições, a comis-
são promoverá estudos, debates e 
avaliações sobre a evolução políti-
ca, social, econômica e cultural do 
país, podendo articular-se com os 
governos estaduais e municipais 
e com instituições públicas e pri-
vadas que desejem participar dos 
eventos.

 Art. 64.  a imprensa nacio-
nal e demais gráficas da união, 
dos estados, do distrito federal 
e dos Municípios, da administra-
ção direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas 
pelo poder público, promoverão 
edição popular do texto integral 
da constituição, que será posta à 
disposição das escolas e dos cartó-
rios, dos sindicatos, dos quartéis, 
das igrejas e de outras instituições 
representativas da comunidade, 
gratuitamente, de modo que cada 
cidadão brasileiro possa receber 
do estado um exemplar da cons-
tituição do brasil.

 Art. 65.  o poder legislativo 
regulamentará, no prazo de doze 
meses, o art. 220. , § 4. 

 Art. 66.  são mantidas as 
concessões de serviços públicos de 
telecomunicações atualmente em 
vigor, nos termos da lei.

 Art. 67.  a união concluirá a 
demarcação das terras indígenas no 
prazo de cinco anos a partir da pro-
mulgação da constituição.

 Art. 68.  aos remanescentes 
das comunidades dos quilombos 
que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definiti-
va, devendo o estado emitir-lhes os 
títulos respectivos.

 Art. 69.  será permitido aos 
estados manter consultorias jurídi-
cas separadas de suas procuradorias-
gerais ou advocacias-gerais, desde 
que, na data da promulgação da 
constituição, tenham órgãos distin-
tos para as respectivas funções.

 Art. 70.  fica mantida atual 
competência dos tribunais estadu-
ais até que a mesma seja definida na 
constituição do estado, nos termos 
do art. 125, § 1º, da constituição.

art. 71. fica instituído, nos exer-
cícios financeiros de 1994 e 1995, o 
fundo social de emergência, com o 
objetivo de saneamento financeiro 
da fazenda pública federal e de es-
tabilização econômica, cujos recur-
sos serão aplicados no custeio das 
ações dos sistemas de saúde e edu-
cação, benefícios previdenciários e 
auxílios assistenciais de prestação 
continuada, inclusive liquidação 
de passivo previdenciário, e outros 
programas de relevante interesse 
econômico e social. (incluído pela 
emenda constitucional de revisão 
nº 1, de 1994)

parágrafo único. ao fundo criado 
por este artigo não se aplica, no exer-
cício financeiro de 1994, o disposto 
na parte final do inciso ii do § 9.º do 
art. 165 da constituição. (incluído 
pela emenda constitucional de re-
visão nº 1, de 1994)

art. 71. fica instituído, nos exercí-
cios financeiros de 1994 e 1995, bem 
assim no período de 1º de janeiro 
de 1996 a �0 de junho de 1997, o 
fundo social de emergência, com o 
objetivo de saneamento financeiro 
da fazenda pública federal e de es-
tabilização econômica, cujos recur-
sos serão aplicados prioritariamente 
no custeio das ações dos sistemas de 
saúde e educação, benefícios previ-
denciários e auxílios assistenciais de 
prestação continuada, inclusive li-
quidação de passivo previdenciário, 
e despesas orçamentárias associadas 
a programas de relevante interesse 
econômico e social. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 10, 
de 1996)

 Art. 71. É instituído, nos exercí-
cios financeiros de 1994 e 1995, bem 
assim nos períodos de 01/01/1996 a 
�0/06/97 e 01/07/97 a �1/12/1999, o 
fundo social de emergência, com o 
objetivo de saneamento financeiro 
da fazenda pública federal e de es-
tabilização econômica, cujos recur-
sos serão aplicados prioritariamente 
no custeio das ações dos sistemas de 
saúde e educação, incluindo a com-
plementação de recursos de que 
trata o § �º do art. 60 do ato das 
disposições constitucionais transi-
tórias, benefícios previdenciários e 
auxílios assistenciais de prestação 

continuada, inclusive liquidação de 
passivo previdenciário, e despesas 
orçamentárias associadas a progra-
mas de relevante interesse econô-
mico e social. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 17, de 
1997) (Vide emenda constitucional 
nº 17, de 1997)

§ 1º ao fundo criado por este ar-
tigo não se aplica o disposto na par-
te final do inciso ii do § 9º do art. 
165 da constituição. (renumerado 
do parágrafo único, pela emenda 
constitucional nº 10, de 1996) ]

§ 2º o fundo criado por este ar-
tigo passa a ser denominado fun-
do de estabilização fiscal a partir 
do início do exercício financeiro de 
1996. (incluído pela emenda consti-
tucional nº 10, de 1996)

§ �º o poder executivo publicará 
demonstrativo da execução orça-
mentária, de periodicidade bimes-
tral, no qual se discriminarão as 
fontes e usos do fundo criado por 
este artigo. (incluído pela emenda 
constitucional nº 10, de 1996)

 Art. 72.  integram o fundo 
social de emergência: (incluído pela 
emenda constitucional de revisão 
nº 1, de 1994)

i - o produto da arrecadação do 
imposto sobre renda e proventos 
de qualquer natureza incidente 
na fonte sobre pagamentos efe-
tuados, a qualquer título, pela 
união, inclusive suas autarquias e 
fundações; (incluído pela emenda 
constitucional de revisão nº 1, de 
1994) (Vide emenda constitucional 
nº 17, de 1997)

ii - a parcela do produto da ar-
recadação do imposto sobre pro-
priedade territorial rural, do im-
posto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e do imposto 
sobre operações de crédito, câmbio 
e seguro, ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, decorrente das 
alterações produzidas pela Medida 
provisória n.º 419 e pelas leis n.ºs 
8.847 , 8.849 e 8848, todas de 28 de 
janeiro de 1994 , estendendo-se a 
vigência da última delas até �1 de 
dezembro de 1995; (incluído pela 
emenda constitucional de revisão 
nº 1, de 1994)

iii - a parcela do produto da arre-
cadação resultante da elevação da 
alíquota da contribuição social so-
bre o lucro dos contribuintes a que 
se refere o § 1° do art. 22 da lei 
n° 8.212, de 24 de julho de 1991 , 
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a qual, nos exercícios financeiros 
de 1994 e 1995, passa a ser de trin-
ta por cento, mantidas as demais 
normas da lei n° 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988; (incluído pela 
emenda constitucional de revisão 
nº 1, de 1994)

iV - vinte por cento do produto 
da arrecadação de todos os impos-
tos e contribuições da união, exce-
tuado o previsto nos incisos i, ii e 
iii; (incluído pela emenda constitu-
cional de revisão nº 1, de 1994)

V - a parcela do produto da arreca-
dação da contribuição de que trata 
a lei complementar n.º 7, de 7 de 
setembro de 1970 , devida pelas pes-
soas jurídicas a que se refere o inciso 
iii deste artigo, a qual será calculada, 
nos exercícios financeiros de 1994 e 
1995, mediante a aplicação da alí-
quota de setenta e cinco centésimos 
por cento sobre a receita bruta ope-
racional, como definida na legislação 
do imposto sobre renda e proventos 
de qualquer natureza; (incluído pela 
emenda constitucional de revisão nº 
1, de 1994)

ii - a parcela do produto da arre-
cadação do imposto sobre renda e 
proventos de qualquer natureza e 
do imposto sobre operações de cré-
dito, câmbio e seguro, ou relativas 
a títulos e valores mobiliários, de-
corrente das alterações produzidas 
pela lei nº 8.894, de 21 de junho de 
1994 , e pelas leis nºs 8.849 e 8.848, 
ambas de 28 de janeiro de 1994 , e 
modificações posteriores; (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 10, de 1996)

iii - a parcela do produto da arre-
cadação resultante da elevação da 
alíquota da contribuição social sobre 
o lucro dos contribuintes a que se re-
fere o § 1º do art. 22 da lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991 , a qual, nos 
exercícios financeiros de 1994 e 1995, 
bem assim no período de 1º de janei-
ro de 1996 a �0 de junho de 1997, pas-
sa a ser de trinta por cento, sujeita a 
alteração por lei ordinária, mantidas 
as demais normas da lei nº 7.689, de 
15 de dezembro de 1988 ; (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
10, de 1996)

iV - vinte por cento do produto 
da arrecadação de todos os impos-
tos e contribuições da união, já 
instituídos ou a serem criados, ex-
cetuado o previsto nos incisos i, ii e 
iii, observado o disposto nos §§ �º 
e 4º; (redação dada pela emenda 
constitucional nº 10, de 1996)

V - a parcela do produto da ar-
recadação da contribuição de que 
trata a lei complementar nº 7, de 
7 de setembro de 1970 , devida 
pelas pessoas jurídicas a que se 
refere o inciso iii deste artigo, a 
qual será calculada, nos exercícios 
financeiros de 1994 e 1995, bem 
assim no período de 1º de janeiro 
de 1996 a �0 de junho de 1997, 
mediante a aplicação da alíquota 
de setenta e cinco centésimos por 
cento, sujeita a alteração por lei 
ordinária, sobre a receita bruta 
operacional, como definida na le-
gislação do imposto sobre renda 
e proventos de qualquer nature-
za; e” (redação dada pela emen-
da constitucional nº 10, de 1996)

V - a parcela do produto da 
arrecadação da contribuição de 
que trata a lei complementar nº 
7, de 7 de setembro de 1970, de-
vida pelas pessoas jurídicas a que 
se refere o inciso iii deste artigo, 
a qual será calculada, nos exercí-
cios financeiros de 1994 a 1995, 
bem assim nos períodos de 1ºde 
janeiro de 1996 a �0 de junho de 
1997 e de 1º de julho de 1997 a �1 
de dezembro de 1999, mediante 
a aplicação da alíquota de seten-
ta e cinco centésimos por cento, 
sujeita a alteração por lei ordi-
nária posterior, sobre a receita 
bruta operacional, como definida 
na legislação do imposto sobre 
renda e proventos de qualquer 
natureza. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 17, de 
1997) (Vide emenda constitucio-
nal nº 17, de 1997)

Vi - outras receitas previstas 
em lei específica. (incluído pela 
emenda constitucional de revi-
são nº 1, de 1994)

§ 1.º as alíquotas e a base de 
cálculo previstas nos incisos iii e V 
aplicar-se-ão a partir do primeiro 
dia do mês seguinte aos noven-
ta dias posteriores à promulga-
ção desta emenda. (incluído pela 
emenda constitucional de revi-
são nº 1, de 1994)

§ 2.º as parcelas de que tratam 
os incisos i, ii, iii e V serão pre-
viamente deduzidas da base de 
cálculo de qualquer vinculação 
ou participação constitucional 
ou legal, não se lhes aplicando o 
disposto nos arts. 158, ii, 159, 212 
e 2�9 da constituição. (incluído 
pela emenda constitucional de 
revisão nº 1, de 1994)

§ �.º a parcela de que trata o 
inciso iV será previamente dedu-
zida da base de cálculo das vin-
culações ou participações consti-
tucionais previstas nos arts. 15�, 
§ 5.º, 157, ii, 158, ii, 212 e 2�9 da 
constituição. (incluído pela emen-
da constitucional de revisão nº 1, 
de 1994)

§ 4.º o disposto no parágra-
fo anterior não se aplica aos re-
cursos previstos no art. 159 da 
constituição. (incluído pela emen-
da constitucional de revisão nº 1, 
de 1994)

§ 5.º a parcela dos recursos pro-
venientes do imposto sobre pro-
priedade territorial rural e do im-
posto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, destinada ao 
fundo social de emergência, nos 
termos do inciso ii deste artigo, 
não poderá exceder: (incluído pela 
emenda constitucional de revisão 
nº 1, de 1994)

i - no caso do imposto sobre pro-
priedade territorial rural, a oitenta 
e seis inteiros e dois décimos por 
cento do total do produto da sua 
arrecadação; (incluído pela emen-
da constitucional de revisão nº 1, 
de 1994)

ii - no caso do imposto sobre 
renda e proventos de qualquer na-
tureza, a cinco inteiros e seis déci-
mos por cento do total do produto 
da sua arrecadação. (incluído pela 
emenda constitucional de revisão 
nº 1, de 1994)

§ 2º as parcelas de que tratam 
os incisos i, ii, iii e V serão previa-
mente deduzidas da base de cál-
culo de qualquer vinculação ou 
participação constitucional ou le-
gal, não se lhes aplicando o dispos-
to nos artigos, 159, 212 e 2�9 da 
constituição. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 10, de 
1996)

§ �º a parcela de que trata o 
inciso iV será previamente dedu-
zida da base de cálculo das vin-
culações ou participações cons-
titucionais previstas nos artigos 
15�, § 5º, 157, ii, 212 e 2�9 da 
constituição. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 10, de 
1996)

§ 4º o disposto no parágrafo 
anterior não se aplica aos recursos 
previstos nos artigos 158, ii e 159 
da constituição. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 10, 
de 1996)
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§ 5º a parcela dos recursos pro-
venientes do imposto sobre renda 
e proventos de qualquer nature-
za, destinada ao fundo social de 
emergência, nos termos do inciso 
ii deste artigo, não poderá exceder 
a cinco inteiros e seis décimos por 
cento do total do produto da sua 
arrecadação. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 10, de 
1996)

 Art. 73.  na regulação do 
fundo social de emergência não 
poderá ser utilizado o instrumento 
previsto no inciso V do art. 59 da 
constituição. (incluído pela emen-
da constitucional de revisão nº 1, 
de 1994)

 Art. 74.  a união poderá ins-
tituir contribuição provisória sobre 
movimentação ou transmissão de 
valores e de créditos e direitos de 
natureza financeira. (incluído pela 
emenda constitucional nº 12, de 
1996)

§ 1º a alíquota da contribuição 
de que trata este artigo não exce-
derá a vinte e cinco centésimos por 
cento, facultado ao poder executi-
vo reduzi-la ou restabelecê-la, to-
tal ou parcialmente, nas condições 
e limites fixados em lei. (incluído 
pela emenda constitucional nº 12, 
de 1996)

§ 2º a contribuição de que trata 
este artigo não se aplica o dispos-
to nos arts. 15�, § 5º, e 154, i, da 
constituição. (incluído pela emen-
da constitucional nº 12, de 1996)

§ �º o produto da arrecadação 
da contribuição de que trata este 
artigo será destinado integralmen-
te ao fundo nacional de saúde, 
para financiamento das ações e 
serviços de saúde. (incluído pela 
emenda constitucional nº 12, de 
1996)

§ 4º a contribuição de que trata 
este artigo terá sua exigibilidade 
subordinada ao disposto no art. 
195, § 6º, da constituição, e não 
poderá ser cobrada por prazo su-
perior a dois anos. (incluído pela 
emenda constitucional nº 12, de 
1996)

 Art. 75.  É prorrogada, por 
trinta e seis meses, a cobrança 
da contribuição provisória sobre 
movimentação ou transmissão de 
valores e de créditos e direitos de 
natureza financeira de que trata o 

art. 74, instituída pela lei nº 9.�11, 
de 24 de outubro de 1996 , modi-
ficada pela lei nº 9.5�9, de 12 de 
dezembro de 1997 , cuja vigência 
é também prorrogada por idênti-
co prazo. (incluído pela emenda 
constitucional nº 21, de 1999)

§ 1º observado o disposto no § 
6º do art. 195 da constituição fe-
deral, a alíquota da contribuição 
será de trinta e oito centésimos 
por cento, nos primeiros doze me-
ses, e de trinta centésimos, nos 
meses subseqüentes, facultado ao 
poder executivo reduzi-la total 
ou parcialmente, nos limites aqui 
definidos. (incluído pela emenda 
constitucional nº 21, de 1999)

§ 2º o resultado do aumento da 
arrecadação, decorrente da alte-
ração da alíquota, nos exercícios 
financeiros de 1999, 2000 e 2001, 
será destinado ao custeio da previ-
dência social. (incluído pela emen-
da constitucional nº 21, de 1999)

§ �º É a união autorizada a emi-
tir títulos da dívida pública inter-
na, cujos recursos serão destinados 
ao custeio da saúde e da previdên-
cia social, em montante equiva-
lente ao produto da arrecadação 
da contribuição, prevista e não 
realizada em 1999. (incluído pela 
emenda constitucional nº 21, de 
1999) (Vide adin nº 2.0�1-5)

art. 76.  É desvinculado de ór-
gão, fundo ou despesa, no pe-
ríodo de 2000 a 200�, vinte por 
cento da arrecadação de impostos 
e contribuições sociais da união, 
já instituídos ou que vierem a ser 
criados no referido período, seus 
adicionais e respectivos acrésci-
mos legais. (incluído pela emenda 
constitucional nº 27, de 2000:)

art. 76.  É desvinculado de ór-
gão, fundo ou despesa, no período 
de 200� a 2007, vinte por cento da 
arrecadação da união de impos-
tos, contribuições sociais e de in-
tervenção no domínio econômico, 
já instituídos ou que vierem a ser 
criados no referido período, seus 
adicionais e respectivos acrésci-
mos legais. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

art. 76.  É desvinculado de ór-
gão, fundo ou despesa, até �1 de 
dezembro de 2011, 20% (vinte por 
cento) da arrecadação da união de 
impostos, contribuições sociais e 
de intervenção no domínio econô-
mico, já instituídos ou que vierem 

a ser criados até a referida data, 
seus adicionais e respectivos acrés-
cimos legais. (redação dada pela 
emenda constitucional nº 56, de 
2007)

§ 1 o o disposto no caput deste 
artigo não reduzirá a base de cál-
culo das transferências a estados, 
distrito federal e Municípios na 
forma dos arts. 15�, § 5 o ; 157, 
i; l58, i e ii; e 159, i, “a” e “b”, e 
ii, da constituição, bem como a 
base de cálculo das aplicações 
em programas de financiamen-
to ao setor produtivo das regiões 
norte, nordeste e centro-oeste a 
que se refere o art. 159, i, “c”, da 
constituição. (incluído pela emen-
da constitucional nº 27, de 2000:)

§ 1º o disposto no caput deste ar-
tigo não reduzirá a base de cálculo 
das transferências a estados, distri-
to federal e Municípios na forma 
dos arts. 15�, § 5º; 157, i; 158, i e ii; 
e 159, i, a e b; e ii, da constituição, 
bem como a base de cálculo das 
destinações a que se refere o art. 
159, i, c, da constituição. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 42, de 19.12.200�)

§ 2 o excetua-se da desvinculação 
de que trata o caput deste artigo 
a arrecadação da contribuição so-
cial do salário-educação a que 
se refere o art. 21. 2, § 5 o , da 
constituição. (incluído pela emen-
da constitucional nº 27, de 2000:)

§ �º para efeito do cálculo dos 
recursos para manutenção e desen-
volvimento do ensino de que trata o 
art. 212 da constituição, o percen-
tual referido no caput deste artigo 
será de 12,5 % (doze inteiros e cinco 
décimos por cento) no exercício de 
2009, 5% (cinco por cento) no exer-
cício de 2010, e nulo no exercício de 
2011. (incluído pela emenda consti-
tucional nº 59, de 2009)

art. 76.  são desvinculados de 
órgão, fundo ou despesa, até �1 
de dezembro de 2015, 20% (vin-
te por cento) da arrecadação da 
união de impostos, contribuições 
sociais e de intervenção no domí-
nio econômico, já instituídos ou 
que vierem a ser criados até a refe-
rida data, seus adicionais e respec-
tivos acréscimos legais. (redação 
dada pela emenda constitucional 
nº 68, de 2011).

 Art. 76.  são desvinculados de 
órgão, fundo ou despesa, até �1 de 
dezembro de 202�, �0% (trinta por 
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cento) da arrecadação da união rela-
tiva às contribuições sociais, sem pre-
juízo do pagamento das despesas do 
regime geral da previdência social, às 
contribuições de intervenção no domí-
nio econômico e às taxas, já instituídas 
ou que vierem a ser criadas até a refe-
rida data. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 9�, de 2016)

§ 1° o disposto no caput não redu-
zirá a base de cálculo das transferên-
cias a estados, distrito federal e Mu-
nicípios, na forma do § 5º do art. 15� , 
do inciso i do art. 157 , dos incisos i e ii 
do art. 158 e das alíneas a , b e d do 
inciso i e do inciso ii do art. 159 da 
constituição federal , nem a base de 
cálculo das destinações a que se refe-
re a alínea c do inciso i do art. 159 da 
constituição federal . (redação dada 
pela emenda constitucional nº 68, de 
2011).

§ 1º (revogado). (redação dada 
pela emenda constitucional nº 9�, de 
2016) produção de efeitos

§ 2° excetua-se da desvinculação de 
que trata o caput a arrecadação da 
contribuição social do salário-educa-
ção a que se refere o § 5º do art. 212 
da constituição federal . (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
68, de 2011).

§ �° para efeito do cálculo dos re-
cursos para manutenção e desen-
volvimento do ensino de que trata 
o art. 212 da constituição federal , 
o percentual referido no caput será 
nulo. (redação dada pela emenda 
constitucional nº 68, de 2011).

§ �º (revogado). (redação dada 
pela emenda constitucional nº 9�, de 
2016) produção de efeitos

§ 4º a desvinculação de que trata 
o caput não se aplica às receitas das 
contribuições sociais destinadas ao 
custeio da seguridade social.(incluído 
pela emenda constitucional nº 10�, 
de 2019)

 art. 76-a. são desvinculados de 
órgão, fundo ou despesa, até �1 de 
dezembro de 202�, �0% (trinta por 
cento) das receitas dos estados e do 
distrito federal relativas a impostos, 
taxas e multas, já instituídos ou que 
vierem a ser criados até a referida 
data, seus adicionais e respectivos 
acréscimos legais, e outras receitas 
correntes. (incluído dada pela emen-
da constitucional nº 9�, de 2016) pro-
dução de efeitos

parágrafo único. excetuam-se da des-
vinculação de que trata o caput:  (inclu-
ído dada pela emenda constitucional 
nº 9�, de 2016) produção de efeitos

i - recursos destinados ao financia-
mento das ações e serviços públicos 
de saúde e à manutenção e desen-
volvimento do ensino de que tra-
tam, respectivamente, os incisos ii e 
iii do § 2º do art. 198 e o art. 212 da 
constituição federal; (incluído dada 
pela emenda constitucional nº 9�, 
de 2016) produção de efeitos

ii - receitas que pertencem aos 
Municípios decorrentes de trans-
ferências previstas na constituição 
federal; (incluído dada pela emenda 
constitucional nº 9�, de 2016) pro-
dução de efeitos

iii - receitas de contribuições pre-
videnciárias e de assistência à saúde 
dos servidores; (incluído dada pela 
emenda constitucional nº 9�, de 
2016) produção de efeitos

iV - demais transferências obri-
gatórias e voluntárias entre entes 
da federação com destinação espe-
cificada em lei; (incluído dada pela 
emenda constitucional nº 9�, de 
2016) produção de efeitos

V - fundos instituídos pelo poder 
judiciário, pelos tribunais de con-
tas, pelo Ministério público, pelas 
defensorias públicas e pelas pro-
curadorias-gerais dos estados e do 
distrito federal. (incluído dada pela 
emenda constitucional nº 9�, de 
2016) produção de efeitos

 art. 76-b. são desvinculados de 
órgão, fundo ou despesa, até �1 de 
dezembro de 202�, �0% (trinta por 
cento) das receitas dos Municípios re-
lativas a impostos, taxas e multas, já 
instituídos ou que vierem a ser cria-
dos até a referida data, seus adicio-
nais e respectivos acréscimos legais, 
e outras receitas correntes. (incluído 
dada pela emenda constitucional nº 
9�, de 2016) produção de efeitos

parágrafo único. excetuam-se 
da desvinculação de que trata o 
caput: (incluído dada pela emenda 
constitucional nº 9�, de 2016) pro-
dução de efeitos

i - recursos destinados ao financia-
mento das ações e serviços públicos 
de saúde e à manutenção e desen-
volvimento do ensino de que tra-
tam, respectivamente, os incisos ii e 
iii do § 2º do art. 198 e o art. 212 da 
constituição federal; (incluído dada 
pela emenda constitucional nº 9�, 
de 2016) produção de efeitos

ii - receitas de contribuições pre-
videnciárias e de assistência à saúde 
dos servidores; (incluído dada pela 
emenda constitucional nº 9�, de 
2016) produção de efeitos

iii - transferências obrigatórias 
e voluntárias entre entes da fede-
ração com destinação especificada 
em lei; (incluído dada pela emenda 
constitucional nº 9�, de 2016) pro-
dução de efeitos

iV - fundos instituídos pelo tribu-
nal de contas do Município. (incluído 
dada pela emenda constitucional nº 
9�, de 2016) produção de efeitos

 Art. 77.  até o exercício fi-
nanceiro de 2004, os recursos 
mínimos aplicados nas ações e 
serviços públicos de saúde serão 
equivalentes: (incluído pela emen-
da constitucional nº 29, de 2000)

i - no caso da união: (incluído 
pela emenda constitucional nº 29, 
de 2000)

a ) no ano 2000, o montante 
empenhado em ações e serviços 
públicos de saúde no exercício fi-
nanceiro de 1999 acrescido de, no 
mínimo, cinco por cento; (incluído 
pela emenda constitucional nº 29, 
de 2000)

b ) do ano 2001 ao ano 2004, 
o valor apurado no ano ante-
rior, corrigido pela variação no-
minal do produto interno bruto 
- pib; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 29, de 2000)

ii - no caso dos estados e do dis-
trito federal, doze por cento do 
produto da arrecadação dos im-
postos a que se refere o art. 155 
e dos recursos de que tratam os 
arts. 157 e 159, inciso i, alínea a , 
e inciso ii, deduzidas as parcelas 
que forem transferidas aos res-
pectivos Municípios; e (incluído 
pela emenda constitucional nº 29, 
de 2000)

iii - no caso dos Municípios e do 
distrito federal, quinze por cento 
do produto da arrecadação dos im-
postos a que se refere o art. 156 
e dos recursos de que tratam os 
arts. 158 e 159, inciso i, alínea b e 
§ �.  (incluído pela emenda consti-
tucional nº 29, de 2000)

§ 1º os estados, o distrito fede-
ral e os Municípios que apliquem 
percentuais inferiores aos fixados 
nos incisos ii e iii deverão elevá-los 
gradualmente, até o exercício fi-
nanceiro de 2004, reduzida a dife-
rença à razão de, pelo menos, um 
quinto por ano, sendo que, a partir 
de 2000, a aplicação será de pelo 
menos sete por cento. (incluído 
pela emenda constitucional nº 29, 
de 2000)
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§ 2º dos recursos da união apura-
dos nos termos deste artigo, quinze 
por cento, no mínimo, serão apli-
cados nos Municípios, segundo o 
critério populacional, em ações e 
serviços básicos de saúde, na forma 
da lei. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 29, de 2000)

§ �º os recursos dos estados, do 
distrito federal e dos Municípios 
destinados às ações e serviços públi-
cos de saúde e os transferidos pela 
união para a mesma finalidade se-
rão aplicados por meio de fundo 
de saúde que será acompanhado e 
fiscalizado por conselho de saúde, 
sem prejuízo do disposto no art. 74 
da constituição federal. (incluído 
pela emenda constitucional nº 29, 
de 2000)

§ 4º na ausência da lei comple-
mentar a que se refere o art. 198, 
§ �º, a partir do exercício financei-
ro de 2005, aplicar-se-á à união, 
aos estados, ao distrito federal e 
aos Municípios o disposto neste 
artigo. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 29, de 2000)

 Art. 78.  ressalvados os cré-
ditos definidos em lei como de 
pequeno valor, os de natureza ali-
mentícia, os de que trata o art. �� 
deste ato das disposições consti-
tucionais transitórias e suas com-
plementações e os que já tiverem 
os seus respectivos recursos libe-
rados ou depositados em juízo, os 
precatórios pendentes na data de 
promulgação desta emenda e os 
que decorram de ações iniciais ajui-
zadas até �1 de dezembro de 1999 
serão liquidados pelo seu valor real, 
em moeda corrente, acrescido de 
juros legais, em prestações anuais, 
iguais e sucessivas, no prazo máxi-
mo de dez anos, permitida a cessão 
dos créditos. (incluído pela emenda 
constitucional nº �0, de 2000)

§ 1º É permitida a decompo-
sição de parcelas, a critério do 
credor. (incluído pela emenda cons-
titucional nº �0, de 2000)

§ 2º as prestações anuais a que se 
refere o caput deste artigo terão, se 
não liquidadas até o final do exercí-
cio a que se referem, poder libera-
tório do pagamento de tributos da 
entidade devedora. (incluído pela 
emenda constitucional nº �0, de 
2000) (Vide emenda constitucional 
nº 62, de 2009)

§ �º o prazo referido no ca-
put deste artigo fica reduzido para 

dois anos, nos casos de precatórios 
judiciais originários de desapro-
priação de imóvel residencial do 
credor, desde que comprovada-
mente único à época da imissão na 
posse. (incluído pela emenda cons-
titucional nº �0, de 2000)

§ 4º o presidente do tribunal 
competente deverá, vencido o pra-
zo ou em caso de omissão no orça-
mento, ou preterição ao direito de 
precedência, a requerimento do 
credor, requisitar ou determinar o 
seqüestro de recursos financeiros 
da entidade executada, suficientes 
à satisfação da prestação. (incluído 
pela emenda constitucional nº �0, 
de 2000)

 Art. 79.  É instituído, para 
vigorar até o ano de 2010, no âm-
bito do poder executivo federal, o 
fundo de combate e erradicação 
da pobreza, a ser regulado por lei 
complementar com o objetivo de 
viabilizar a todos os brasileiros aces-
so a níveis dignos de subsistência, 
cujos recursos serão aplicados em 
ações suplementares de nutrição, 
habitação, educação, saúde, refor-
ço de renda familiar e outros pro-
gramas de relevante interesse social 
voltados para melhoria da qualida-
de de vida. (incluído pela emenda 
constitucional nº �1, de 2000) (Vide 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�) (Vide emenda constitu-
cional nº 67, de 2010)

parágrafo único. o fundo pre-
visto neste artigo terá conselho 
consultivo e de acompanhamento 
que conte com a participação de re-
presentantes da sociedade civil, nos 
termos da lei. (incluído pela emen-
da constitucional nº �1, de 2000)

 Art. 80. compõem o fun-
do de combate e erradicação da 
pobreza: (incluído pela emenda 
constitucional nº �1, de 2000) (Vide 
emenda constitucional nº 67, de 
2010)

i - a parcela do produto da arre-
cadação correspondente a um adi-
cional de oito centésimos por cento, 
aplicável de 18 de junho de 2000 a 
17 de junho de 2002, na alíquota da 
contribuição social de que trata o 
art. 75 do ato das disposições cons-
titucionais transitórias; (incluído 
pela emenda constitucional nº �1, 
de 2000)

ii - a parcela do produto da arreca-
dação correspondente a um adicio-

nal de cinco pontos percentuais na 
alíquota do imposto sobre produtos 
industrializados - ipi, ou do imposto 
que vier a substituí-lo, incidente so-
bre produtos supérfluos e aplicável 
até a extinção do fundo; (incluído 
pela emenda constitucional nº �1, 
de 2000)

iii - o produto da arrecadação do 
imposto de que trata o art. 15�, in-
ciso Vii, da constituição; (incluído 
pela emenda constitucional nº �1, 
de 2000)

iV - dotações orçamentárias; ( in-
cluído pela emenda constitucional 
nº �1, de 2000)

V- doações, de qualquer nature-
za, de pessoas físicas ou jurídicas do 
país ou do exterior; (incluído pela 
emenda constitucional nº �1, de 
2000)

Vi - outras receitas, a serem de-
finidas na regulamentação do refe-
rido fundo. (incluído pela emenda 
constitucional nº �1, de 2000)

§ 1º aos recursos integrantes do 
fundo de que trata este artigo não se 
aplica o disposto nos arts. 159 e 167, 
inciso iV, da constituição, assim como 
qualquer desvinculação de recursos 
orçamentários. (incluído pela emen-
da constitucional nº �1, de 2000)

§ 2º a arrecadação decorrente do 
disposto no inciso i deste artigo, no 
período compreendido entre 18 de 
junho de 2000 e o início da vigên-
cia da lei complementar a que se 
refere a art. 79, será integralmente 
repassada ao fundo, preservado o 
seu valor real, em títulos públicos 
federais, progressivamente resgatá-
veis após 18 de junho de 2002, na 
forma da lei. (incluído pela emenda 
constitucional nº �1, de 2000)

 Art. 81. É instituído fundo 
constituído pelos recursos recebi-
dos pela união em decorrência da 
desestatização de sociedades de 
economia mista ou empresas públi-
cas por ela controladas, direta ou 
indiretamente, quando a operação 
envolver a alienação do respectivo 
controle acionário a pessoa ou en-
tidade não integrante da adminis-
tração pública, ou de participação 
societária remanescente após a 
alienação, cujos rendimentos, gera-
dos a partir de 18 de junho de 2002, 
reverterão ao fundo de combate e 
erradicação de pobreza. (incluído 
pela emenda constitucional nº �1, 
de 2000) (Vide emenda constitucio-
nal nº 67, de 2010)
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§ 1º caso o montante anual previs-
to nos rendimentos transferidos ao 
fundo de combate e erradicação da 
pobreza, na forma deste artigo, não 
alcance o valor de quatro bilhões 
de reais. far-se-à complementação 
na forma do art. 80, inciso iV, do 
ato das disposições constitucionais 
transitórias. (incluído pela emenda 
constitucional nº �1, de 2000)

§ 2º sem prejuízo do disposto 
no § 1º, o poder executivo poderá 
destinar ao fundo a que se refe-
re este artigo outras receitas de-
correntes da alienação de bens da 
união. (incluído pela emenda cons-
titucional nº �1, de 2000)

§ �º a constituição do fundo a 
que se refere o caput, a transferên-
cia de recursos ao fundo de com-
bate e erradicação da pobreza e as 
demais disposições referentes ao 
§ 1º deste artigo serão disciplina-
das em lei, não se aplicando o dis-
posto no art. 165, § 9º, inciso ii, da 
constituição. (incluído pela emenda 
constitucional nº �1, de 2000)

 Art. 82. os estados, o distrito 
federal e os Municípios devem insti-
tuir fundos de combate á pobreza, 
com os recursos de que trata este ar-
tigo e outros que vierem a destinar, 
devendo os referidos fundos ser 
geridos por entidades que contem 
com a participação da sociedade 
civil. (incluído pela emenda consti-
tucional nº �1, de 2000)

§ 1º para o financiamento dos 
fundos estaduais e distrital, poderá 
ser criado adicional de até dois pon-
tos percentuais na alíquota do im-
posto sobre circulação de Mercado-
rias e serviços - icMs, ou do impos-
to que vier a substituí-lo, sobre os 
produtos e serviços supérfluos, não 
se aplicando, sobre este adicional, 
o disposto no art. 158, inciso iV, da 
constituição. (incluído pela emenda 
constitucional nº �1, de 2000)

§ 1º para o financiamento dos fun-
dos estaduais e distrital, poderá ser 
criado adicional de até dois pontos 
percentuais na alíquota do imposto 
sobre circulação de Mercadorias e 
serviços - icMs, sobre os produtos 
e serviços supérfluos e nas condi-
ções definidas na lei complementar 
de que trata o art. 155, § 2º, Xii, da 
constituição, não se aplicando, sobre 
este percentual, o disposto no art. 
158, iV, da constituição. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
42, de 19.12.200�)

§ 2º para o financiamento dos 
fundos Municipais, poderá ser 
criado adicional de até meio ponto 
percentual na alíquota do imposto 
sobre serviços ou do imposto que 
vier a substituí-lo, sobre serviços 
supérfluos. (incluído pela emenda 
constitucional nº �1, de 2000)

art. 8�. lei federal definirá os 
produtos e serviços supérfluos a 
que se referem os arts. 80, inciso 
ii, e 82, §§ 1º e 2.  (incluído pela 
emenda constitucional nº �1, de 
2000)

 Art. 83. lei federal definirá 
os produtos e serviços supérflu-
os a que se referem os arts. 80, 
ii, e 82, § 2.  (redação dada pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

 Art. 84. a contribuição pro-
visória sobre movimentação ou 
transmissão de valores e de cré-
ditos e direitos de natureza fi-
nanceira, prevista nos arts. 74, 75 
e 80, i, deste ato das disposições 
constitucionais transitórias, será 
cobrada até �1 de dezembro de 
2004. (incluído pela emenda cons-
titucional nº �7, de 2002)

§ 1º fica prorrogada até a data 
referida no caput deste artigo, 
a vigência da lei nº 9.�11, de 
24 de outubro de 1996 , e suas 
alterações. (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

§ 2º do produto da arrecada-
ção da contribuição social de que 
trata este artigo será destinada a 
parcela correspondente à alíquota 
de: (incluído pela emenda consti-
tucional nº �7, de 2002)

i - vinte centésimos por cento ao 
fundo nacional de saúde, para fi-
nanciamento das ações e serviços 
de saúde; (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

ii - dez centésimos por cento ao 
custeio da previdência social;  (in-
cluído pela emenda constitucional 
nº �7, de 2002)

iii - oito centésimos por cento ao 
fundo de combate e erradicação 
da pobreza, de que tratam os arts. 
80 e 81 deste ato das disposições 
constitucionais transitórias.  (in-
cluído pela emenda constitucional 
nº �7, de 2002)

§ �º a alíquota da contribui-
ção de que trata este artigo será 
de: (incluído pela emenda consti-
tucional nº �7, de 2002)

i - trinta e oito centésimos por 
cento, nos exercícios financeiros de 
2002 e 200�; (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

ii - oito centésimos por cento, no 
exercício financeiro de 2004, quan-
do será integralmente destinada ao 
fundo de combate e erradicação da 
pobreza, de que tratam os arts. 80 e 
81 deste ato das disposições cons-
titucionais transitórias. (incluído 
pela emenda constitucional nº �7, 
de 2002) (revogado pela emenda 
constitucional nº 42, de 19.12.200�)

 Art. 85. a contribuição a que 
se refere o art. 84 deste ato das 
disposições constitucionais transi-
tórias não incidirá, a partir do tri-
gésimo dia da data de publicação 
desta emenda constitucional, nos 
lançamentos: (incluído pela emen-
da constitucional nº �7, de 2002)

i - em contas correntes de depósi-
to especialmente abertas e exclusi-
vamente utilizadas para operações 
de: (incluído pela emenda consti-
tucional nº �7, de 2002) (Vide lei nº 
10.982, de 2004)

a) câmaras e prestadoras de ser-
viços de compensação e de liquida-
ção de que trata o parágrafo único 
do art. 2.  da lei nº 10.214, de 27 
de março de 2001 ; (incluído pela 
emenda constitucional nº �7, de 
2002)

b) companhias securitizadoras de 
que trata a lei nº 9.514, de 20 de 
novembro de 1997 ; (incluído pela 
emenda constitucional nº �7, de 
2002)

c) sociedades anônimas que 
tenham por objeto exclusivo a 
aquisição de créditos oriundos de 
operações praticadas no mercado 
financeiro;(incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

ii - em contas correntes de de-
pósito, relativos a: (incluído pela 
emenda constitucional nº �7, de 
2002)

a) operações de compra e venda 
de ações, realizadas em recintos ou 
sistemas de negociação de bolsas 
de valores e no mercado de balcão 
organizado; (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

b) contratos referenciados em 
ações ou índices de ações, em suas 
diversas modalidades, negociados 
em bolsas de valores, de merca-
dorias e de futuros; (incluído pela 
emenda constitucional nº �7, de 
2002)
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iii - em contas de investidores es-
trangeiros, relativos a entradas no 
país e a remessas para o exterior de 
recursos financeiros empregados, 
exclusivamente, em operações e 
contratos referidos no inciso ii deste 
artigo. (incluído pela emenda cons-
titucional nº �7, de 2002)

§ 1º o poder executivo disciplina-
rá o disposto neste artigo no prazo 
de trinta dias da data de publicação 
desta emenda constitucional. (inclu
ído pela emenda constitucional nº 
�7, de 2002)

§ 2º o disposto no inciso i deste 
artigo aplica-se somente às opera-
ções relacionadas em ato do poder 
executivo, dentre aquelas que cons-
tituam o objeto social das referidas 
entidades. (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

§ �º o disposto no inciso ii deste 
artigo aplica-se somente a opera-
ções e contratos efetuados por in-
termédio de instituições financeiras, 
sociedades corretoras de títulos e 
valores mobiliários, sociedades dis-
tribuidoras de títulos e valores mo-
biliários e sociedades corretoras de 
mercadorias. (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

 Art. 86.  serão pagos confor-
me disposto no art. 100 da consti-
tuição federal, não se lhes aplican-
do a regra de parcelamento esta-
belecida no caput do art. 78 deste 
ato das disposições constitucionais 
transitórias, os débitos da fazenda 
federal, estadual, distrital ou Muni-
cipal oriundos de sentenças transi-
tadas em julgado, que preencham, 
cumulativamente, as seguintes 
condições: (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

i - ter sido objeto de emissão de 
precatórios judiciários; (incluído 
pela emenda constitucional nº �7, 
de 2002)

ii - ter sido definidos como de 
pequeno valor pela lei de que tra-
ta o § �º do art. 100 da constitui-
ção federal ou pelo art. 87 deste 
ato das disposições constitucionais 
transitórias; (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

iii - estar, total ou parcialmente, 
pendentes de pagamento na data 
da publicação desta emenda cons
titucional. (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

§ 1º os débitos a que se refere o 
caput deste artigo, ou os respectivos 
saldos, serão pagos na ordem crono-

lógica de apresentação dos respec-
tivos precatórios, com precedência 
sobre os de maior valor. (incluído 
pela emenda constitucional nº �7, 
de 2002)

§ 2º os débitos a que se refere 
o caput deste artigo, se ainda não 
tiverem sido objeto de pagamento 
parcial, nos termos do art. 78 deste 
ato das disposições constitucionais 
transitórias, poderão ser pagos em 
duas parcelas anuais, se assim dis-
puser a lei. (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

§ �º observada a ordem cronoló-
gica de sua apresentação, os débi-
tos de natureza alimentícia previs-
tos neste artigo terão precedência 
para pagamento sobre todos os 
demais. (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

 Art. 87. para efeito do que 
dispõem o § �º do art. 100 da cons-
tituição federal e o art. 78 deste 
ato das disposições constitucionais 
transitórias serão considerados de 
pequeno valor, até que se dê a pu-
blicação oficial das respectivas leis 
definidoras pelos entes da federa-
ção, observado o disposto no § 4º 
do art. 100 da constituição fede-
ral, os débitos ou obrigações con-
signados em precatório judiciário, 
que tenham valor igual ou inferior 
a: (incluído pela emenda constitu-
cional nº �7, de 2002)

i - quarenta salários-mínimos, pe-
rante a fazenda dos estados e do dis-
trito federal; (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

ii - trinta salários-mínimos, perante 
a fazenda dos Municípios. (incluído 
pela emenda constitucional nº �7, 
de 2002)

parágrafo único. se o valor da 
execução ultrapassar o estabelecido 
neste artigo, o pagamento far-se-
á, sempre, por meio de precatório, 
sendo facultada à parte exeqüente 
a renúncia ao crédito do valor ex-
cedente, para que possa optar pelo 
pagamento do saldo sem o pre-
catório, da forma prevista no § �º 
do art. 100. (incluído pela emenda 
constitucional nº �7, de 2002)

 Art. 88. enquanto lei comple-
mentar não disciplinar o disposto 
nos incisos i e iii do § �º do art. 156 
da constituição federal, o imposto a 
que se refere o inciso iii do caput do 
mesmo artigo: (incluído pela emen-
da constitucional nº �7, de 2002)

i - terá alíquota mínima de dois 
por cento, exceto para os serviços a 
que se referem os itens �2, �� e �4 
da lista de serviços anexa ao decre-
to-lei nº 406, de �1 de dezembro de 
1968 ; (incluído pela emenda cons-
titucional nº �7, de 2002)

ii - não será objeto de concessão 
de isenções, incentivos e benefícios 
fiscais, que resulte, direta ou indi-
retamente, na redução da alíquo-
ta mínima estabelecida no inciso 
i. (incluído pela emenda constitu-
cional nº �7, de 2002)

art. 89. os integrantes da carreira 
policial militar do ex-território fe-
deral de rondônia, que comprova-
damente se encontravam no exer-
cício regular de suas funções pres-
tando serviços àquele ex-território 
na data em que foi transformado 
em estado, bem como os policiais 
Militares admitidos por força de lei 
federal, custeados pela união, cons-
tituirão quadro em extinção da ad-
ministração federal, assegurados os 
direitos e vantagens a eles ineren-
tes, vedado o pagamento, a qual-
quer título, de diferenças remune-
ratórias, bem como ressarcimentos 
ou indenizações de qualquer espé-
cie, anteriores à promulgação des-
ta emenda. (incluído pela emenda 
constitucional nº �8, de 2002)

parágrafo único. os servidores da 
carreira policial militar continuarão 
prestando serviços ao estado de 
rondônia na condição de cedidos, 
submetidos às disposições legais e 
regulamentares a que estão sujeitas 
as corporações da respectiva polícia 
Militar, observadas as atribuições 
de função compatíveis com seu grau 
hierárquico. (incluído pela emenda 
constitucional nº �8, de 2002)

 Art. 89. os integrantes da 
carreira policial militar e os servi-
dores municipais do ex-território 
federal de rondônia que, com-
provadamente, se encontravam no 
exercício regular de suas funções 
prestando serviço àquele ex-ter-
ritório na data em que foi trans-
formado em estado, bem como os 
servidores e os policiais militares 
alcançados pelo disposto no art. 
�6 da lei complementar nº 41, de 
22 de dezembro de 1981 , e aque-
les admitidos regularmente nos 
quadros do estado de rondônia 
até a data de posse do primeiro 
governador eleito, em 15 de mar-
ço de 1987, constituirão, mediante 
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opção, quadro em extinção da ad-
ministração federal, assegurados 
os direitos e as vantagens a eles 
inerentes, vedado o pagamento, 
a qualquer título, de diferenças 
remuneratórias. (redação dada 
pela emenda constitucional nº 60, 
de 2009)

§ 1º os membros da polícia Mili-
tar continuarão prestando serviços 
ao estado de rondônia, na con-
dição de cedidos, submetidos às 
corporações da polícia Militar, ob-
servadas as atribuições de função 
compatíveis com o grau hierárquic
o. (incluídopela emenda constitu-
cional nº 60, de 2009)

§ 2º os servidores a que se refe-
re o caput continuarão prestando 
serviços ao estado de rondônia na 
condição de cedidos, até seu apro-
veitamento em órgão ou entidade 
da administração federal direta, 
autárquica ou fundacional. (incluí
dopela emenda constitucional nº 
60, de 2009)

 Art. 90. o prazo previsto 
no caput do art. 84 deste ato das 
disposições constitucionais tran-
sitórias fica prorrogado até �1 de 
dezembro de 2007. (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

§ 1º fica prorrogada, até a 
data referida no caput deste ar-
tigo, a vigência da lei nº 9.�11, 
de 24 de outubro de 1996 , e 
suas alterações. (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

§ 2º até a data referida no ca-
put deste artigo, a alíquota da 
contribuição de que trata o art. 
84 deste ato das disposições 
constitucionais transitórias será 
de trinta e oito centésimos por 
cento. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 42, de 19.12.200�)

 Art. 91. a união entregará 
aos estados e ao distrito federal o 
montante definido em lei comple-
mentar, de acordo com critérios, 
prazos e condições nela determi-
nados, podendo considerar as ex-
portações para o exterior de pro-
dutos primários e semi-elaborados, 
a relação entre as exportações e 
as importações, os créditos decor-
rentes de aquisições destinadas 
ao ativo permanente e a efetiva 
manutenção e aproveitamento do 
crédito do imposto a que se refere 

o art. 155, § 2º, X, a. (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

§ 1º do montante de recursos 
que cabe a cada es-tado, setenta 
e cinco por cento pertencem ao 
próprio estado, e vinte e cinco por 
cento, aos seus Municípios, distri-
buídos segundo os critérios a que 
se refere o art. 158, parágrafo úni-
co, da constituição. (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

§ 2º a entrega de recursos pre-
vista neste artigo perdurará, con-
forme definido em lei comple-
mentar, até que o imposto a que 
se refere o art. 155, ii, tenha o 
produto de sua arrecadação des-
tinado predominantemente, em 
proporção não inferior a oitenta 
por cento, ao estado onde ocor-
rer o consumo das mercadorias, 
bens ou serviços. (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

§ �º enquanto não for editada 
a lei complementar de que trata 
o capu t, em substituição ao sis-
tema de entrega de recursos nele 
previsto, permanecerá vigente o 
sistema de entrega de recursos 
previsto no art. �1 e anexo da lei 
complementar nº 87, de 1� de 
setembro de 1996 , com a reda-
ção dada pela lei complementar 
nº 115, de 26 de dezembro de 
2002 . (incluído pela emenda cons-
titucional nº 42, de 19.12.200�)

§ 4º os estados e o distrito fe-
deral deverão apresentar à união, 
nos termos das instruções baixadas 
pelo Ministério da fazenda, as in-
formações relativas ao imposto de 
que trata o art. 155, ii, declaradas 
pelos contribuintes que realiza-
rem operações ou prestações com 
destino ao exterior. (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

 Art. 92. são acrescidos dez 
anos ao prazo fixado no art. 40 
deste ato das disposições cons-
titucionais transitórias. (incluído 
pela emenda constitucional nº 42, 
de 19.12.200�) (Vide decreto nº 
7.212, de 2010)

 art. 92-a. são acrescidos 50 
(cinquenta) anos ao prazo fi-
xado pelo art. 92 deste ato 
das disposições constitucionais 
transitórias. (incluído pela emen-
da constitucional nº 8�, de 2014)

 Art. 93. a vigência do dispos-
to no art. 159, iii, e § 4º, iniciará so-
mente após a edição da lei de que 
trata o referido inciso iii. (incluído 
pela emenda constitucional nº 42, 
de 19.12.200�)

 Art. 94. os regimes especiais 
de tributação para microempre-
sas e empresas de pequeno porte 
próprios da união, dos estados, do 
distrito federal e dos Municípios 
cessarão a partir da entrada em vi-
gor do regime previsto no art. 146, 
iii, d, da constituição. (incluído pela 
emenda constitucional nº 42, de 
19.12.200�)

 Art. 95. os nascidos no estran-
geiro entre 7 de junho de 1994 e a 
data da promulgação desta emenda 
constitucional, filhos de pai brasilei-
ro ou mãe brasileira, poderão ser re-
gistrados em repartição diplomática 
ou consular brasileira competente 
ou em ofício de registro, se vierem 
a residir na república federativa do 
brasil. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 54, de 2007)

 Art. 96. ficam convalidados os 
atos de criação, fusão, incorporação 
e desmembramento de Municípios, 
cuja lei tenha sido publicada até �1 
de dezembro de 2006, atendidos os 
requisitos estabelecidos na legisla-
ção do respectivo estado à época de 
sua criação. (incluído pela emenda 
constitucional nº 57, de 2008).

 Art. 97. até que seja editada 
a lei complementar de que trata o 
§ 15 do art. 100 da constituição fe-
deral, os estados, o distrito federal 
e os Municípios que, na data de pu-
blicação desta emenda constitucio-
nal, estejam em mora na quitação 
de precatórios vencidos, relativos às 
suas administrações direta e indi-
reta, inclusive os emitidos durante 
o período de vigência do regime 
especial instituído por este artigo, 
farão esses pagamentos de acordo 
com as normas a seguir estabeleci-
das, sendo inaplicável o disposto no 
art. 100 desta constituição federal, 
exceto em seus §§ 2º, �º, 9º, 10, 11, 
12, 1� e 14, e sem prejuízo dos acor-
dos de juízos conciliatórios já for-
malizados na data de promulgação 
desta emenda constitucional. (inclu
ído pela emenda constitucional nº 
62, de 2009) (Vide emenda consti-
tucional nº 62, de 2009)
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§ 1º os estados, o distrito federal 
e os Municípios sujeitos ao regime 
especial de que trata este artigo 
optarão, por meio de ato do poder 
executivo: (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

i - pelo depósito em conta espe-
cial do valor referido pelo § 2º des-
te artigo; ou (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

ii - pela adoção do regime espe-
cial pelo prazo de até 15 (quinze) 
anos, caso em que o percentual a 
ser depositado na conta especial a 
que se refere o § 2º deste artigo cor-
responderá, anualmente, ao saldo 
total dos precatórios devidos, acres-
cido do índice oficial de remune-
ração básica da caderneta de pou-
pança e de juros simples no mesmo 
percentual de juros incidentes sobre 
a caderneta de poupança para fins 
de compensação da mora, excluída 
a incidência de juros compensató-
rios, diminuído das amortizações 
e dividido pelo número de anos 
restantes no regime especial de 
pagamento. (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

§ 2º para saldar os precatórios, 
vencidos e a vencer, pelo regime es-
pecial, os estados, o distrito federal 
e os Municípios devedores deposi-
tarão mensalmente, em conta es-
pecial criada para tal fim, 1/12 (um 
doze avos) do valor calculado per-
centualmente sobre as respectivas 
receitas correntes líquidas, apuradas 
no segundo mês anterior ao mês de 
pagamento, sendo que esse per-
centual, calculado no momento de 
opção pelo regime e mantido fixo 
até o final do prazo a que se refere 
o § 14 deste artigo, será: (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

i - para os estados e para o dis-
trito federal: (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

a) de, no mínimo, 1,5% (um in-
teiro e cinco décimos por cento), 
para os estados das regiões norte, 
nordeste e centro-oeste, além do 
distrito federal, ou cujo estoque de 
precatórios pendentes das suas ad-
ministrações direta e indireta cor-
responder a até �5% (trinta e cinco 
por cento) do total da receita cor-
rente líquida; (incluído pela emen-
da constitucional nº 62, de 2009)

b) de, no mínimo, 2% (dois por 
cento), para os estados das regi-
ões sul e sudeste, cujo estoque de 
precatórios pendentes das suas ad-

ministrações direta e indireta cor-
responder a mais de �5% (trinta e 
cinco por cento) da receita corren-
te líquida; (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

ii - para Municípios: (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

a) de, no mínimo, 1% (um por 
cento), para Municípios das regi-
ões norte, nordeste e centro-oes-
te, ou cujo estoque de precatórios 
pendentes das suas administrações 
direta e indireta corresponder a até 
�5% (trinta e cinco por cento) da 
receita corrente líquida; (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

b) de, no mínimo, 1,5% (um intei-
ro e cinco décimos por cento), para 
Municípios das regiões sul e sudes-
te, cujo estoque de precatórios pen-
dentes das suas administrações dire-
ta e indireta corresponder a mais de 
�5 % (trinta e cinco por cento) da 
receita corrente líquida. (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

§ �º entende-se como receita cor-
rente líquida, para os fins de que 
trata este artigo, o somatório das 
receitas tributárias, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de con-
tribuições e de serviços, transferên-
cias correntes e outras receitas cor-
rentes, incluindo as oriundas do § 1º 
do art. 20 da constituição federal, 
verificado no período compreendi-
do pelo mês de referência e os 11 
(onze) meses anteriores, excluídas as 
duplicidades, e deduzidas: (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

i - nos estados, as parcelas en-
tregues aos Municípios por deter-
minação constitucional; (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

ii - nos estados, no distrito fede-
ral e nos Municípios, a contribuição 
dos servidores para custeio do seu 
sistema de previdência e assistência 
social e as receitas provenientes da 
compensação financeira referida 
no § 9º do art. 201 da constitui-
ção federal. (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

§ 4º as contas especiais de que 
tratam os §§ 1º e 2º serão adminis-
tradas pelo tribunal de justiça lo-
cal, para pagamento de precatórios 
expedidos pelos tribunais. (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

§ 5º os recursos depositados nas 
contas especiais de que tratam os §§ 
1º e 2º deste artigo não poderão re-
tornar para estados, distrito federal 
e Municípios devedores. (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

§ 6º pelo menos 50% (cinquenta 
por cento) dos recursos de que tra-
tam os §§ 1º e 2º deste artigo serão 
utilizados para pagamento de pre-
catórios em ordem cronológica de 
apresentação, respeitadas as pre-
ferências definidas no § 1º, para os 
requisitórios do mesmo ano e no 
§ 2º do art. 100, para requisitórios 
de todos os anos. (incluído pela 
emenda constitucional nº 62, de 
2009)

§ 7º nos casos em que não se pos-
sa estabelecer a precedência cro-
nológica entre 2 (dois) precatórios, 
pagar-se-á primeiramente o preca-
tório de menor valor. (incluído pela 
emenda constitucional nº 62, de 
2009)

§ 8º a aplicação dos recursos res-
tantes dependerá de opção a ser 
exercida por estados, distrito fede-
ral e Municípios devedores, por ato 
do poder executivo, obedecendo 
à seguinte forma, que poderá ser 
aplicada isoladamente ou simulta
neamente: (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

i - destinados ao pagamen-
to dos precatórios por meio do 
leilão; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 62, de 2009)

ii - destinados a pagamento a vis-
ta de precatórios não quitados na 
forma do § 6° e do inciso i, em or-
dem única e crescente de valor por 
precatório; (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

iii - destinados a pagamento 
por acordo direto com os credo-
res, na forma estabelecida por lei 
própria da entidade devedora, 
que poderá prever criação e forma 
de funcionamento de câmara de 
conciliação. (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

§ 9º os leilões de que trata o in-
ciso i do § 8º deste artigo: (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

i - serão realizados por meio de 
sistema eletrônico administrado por 
entidade autorizada pela comissão 
de Valores Mobiliários ou pelo ban-
co central do brasil; (incluído pela 
emenda constitucional nº 62, de 
2009)
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ii - admitirão a habilitação de 
precatórios, ou parcela de cada 
precatório indicada pelo seu deten-
tor, em relação aos quais não este-
ja pendente, no âmbito do poder 
judiciário, recurso ou impugnação 
de qualquer natureza, permitida 
por iniciativa do poder executivo a 
compensação com débitos líquidos 
e certos, inscritos ou não em dívida 
ativa e constituídos contra devedor 
originário pela fazenda pública 
devedora até a data da expedição 
do precatório, ressalvados aqueles 
cuja exigibilidade esteja suspensa 
nos termos da legislação, ou que já 
tenham sido objeto de abatimento 
nos termos do § 9º do art. 100 da 
constituição federal; (incluído pela 
emenda constitucional nº 62, de 
2009)

iii - ocorrerão por meio de oferta 
pública a todos os credores habili-
tados pelo respectivo ente federati-
vo devedor; (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

iV - considerarão automaticamen-
te habilitado o credor que satisfaça 
o que consta no inciso ii; (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

V - serão realizados tantas vezes 
quanto necessário em função do va-
lor disponível; (incluído pela emen-
da constitucional nº 62, de 2009)

Vi - a competição por parcela do 
valor total ocorrerá a critério do 
credor, com deságio sobre o valor 
desta; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 62, de 2009)

Vii - ocorrerão na modalidade de-
ságio, associado ao maior volume 
ofertado cumulado ou não com o 
maior percentual de deságio, pelo 
maior percentual de deságio, poden-
do ser fixado valor máximo por cre-
dor, ou por outro critério a ser defi-
nido em edital; (incluído pela emen-
da constitucional nº 62, de 2009)

Viii - o mecanismo de formação 
de preço constará nos editais pu-
blicados para cada leilão; (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

iX - a quitação parcial dos precató-
rios será homologada pelo respecti-
vo tribunal que o expediu. (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

§ 10. no caso de não liberação 
tempestiva dos recursos de que tra-
tam o inciso ii do § 1º e os §§ 2º e 6º 
deste artigo: (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

i - haverá o sequestro de quantia 
nas contas de estados, distrito fe-
deral e Municípios devedores, por 
ordem do presidente do tribunal 
referido no § 4º, até o limite do 
valor não liberado; (incluído pela 
emenda constitucional nº 62, de 
2009)

ii - constituir-se-á, alternativa-
mente, por ordem do presidente do 
tribunal requerido, em favor dos 
credores de precatórios, contra es-
tados, distrito federal e Municípios 
devedores, direito líquido e certo, 
autoaplicável e independentemente 
de regulamentação, à compensação 
automática com débitos líquidos 
lançados por esta contra aqueles, 
e, havendo saldo em favor do cre-
dor, o valor terá automaticamente 
poder liberatório do pagamento de 
tributos de estados, distrito federal 
e Municípios devedores, até onde se 
compensarem; (incluído pela emen-
da constitucional nº 62, de 2009)

iii - o chefe do poder executivo 
responderá na forma da legislação 
de responsabilidade fiscal e de im-
probidade administrativa; (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

iV - enquanto perdurar a omis-
são, a entidade devedora: (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

a) não poderá contrair emprés-
timo externo ou interno; (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

b) ficará impedida de receber 
transferências voluntárias; (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

V - a união reterá os repasses 
relativos ao fundo de participação 
dos estados e do distrito federal e 
ao fundo de participação dos Mu-
nicípios, e os depositará nas con-
tas especiais referidas no § 1º, de-
vendo sua utilização obedecer ao 
que prescreve o § 5º, ambos deste 
artigo. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 62, de 2009)

§ 11. no caso de precatórios re-
lativos a diversos credores, em li-
tisconsórcio, admite-se o desmem-
bramento do valor, realizado pelo 
tribunal de origem do precatório, 
por credor, e, por este, a habilita-
ção do valor total a que tem direito, 
não se aplicando, neste caso, a re-
gra do § �º do art. 100 da constitui-
ção federal. (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

§ 12. se a lei a que se refere o § 
4º do art. 100 não estiver publicada 
em até 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da data de publicação des-
ta emenda constitucional, será con-
siderado, para os fins referidos, em 
relação a estados, distrito federal e 
Municípios devedores, omissos na re-
gulamentação, o valor de: (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

i - 40 (quarenta) salários míni-
mos para estados e para o distri-
to federal; (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

ii - �0 (trinta) salários mínimos para 
Municípios. (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

§ 1�. enquanto estados, distrito 
federal e Municípios devedores es-
tiverem realizando pagamentos de 
precatórios pelo regime especial, 
não poderão sofrer sequestro de 
valores, exceto no caso de não li-
beração tempestiva dos recursos de 
que tratam o inciso ii do § 1º e o § 2º 
deste artigo. (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)

§ 14. o regime especial de paga-
mento de precatório previsto no 
inciso i do § 1º vigorará enquanto o 
valor dos precatórios devidos for su-
perior ao valor dos recursos vincula-
dos, nos termos do § 2º, ambos des-
te artigo, ou pelo prazo fixo de até 
15 (quinze) anos, no caso da opção 
prevista no inciso ii do § 1.  (incluído 
pela emenda constitucional nº 62, 
de 2009)

§ 15. os precatórios parcelados na 
forma do art. �� ou do art. 78 deste 
ato das disposições constitucionais 
transitórias e ainda pendentes de 
pagamento ingressarão no regime 
especial com o valor atualizado das 
parcelas não pagas relativas a cada 
precatório, bem como o saldo dos 
acordos judiciais e extrajudiciais. (inc
luído pela emenda constitucional nº 
62, de 2009)

§ 16. a partir da promulgação des-
ta emenda constitucional, a atuali-
zação de valores de requisitórios, até 
o efetivo pagamento, independen-
temente 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 com
pensatórios. (incluído pela emenda 
constitucional nº 62, de 2009)
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§ 17. o valor que exceder o limite 
previsto no § 2º do art. 100 da cons-
tituição federal será pago, durante 
a vigência do regime especial, na 
forma prevista nos §§ 6º e 7º ou nos 
incisos i, ii e iii do § 8° deste artigo, 
devendo os valores dispendidos para 
o atendimento do disposto no § 2º 
do art. 100 da constituição federal 
serem computados para efeito do § 
6º deste artigo. (incluído pela emen-
da constitucional nº 62, de 2009)

§ 18. durante a vigência do regi-
me especial a que se refere este arti-
go, gozarão também da preferência 
a que se refere o § 6º os titulares 
originais de precatórios que tenham 
completado 60 (sessenta) anos de 
idade até a data da promulgação 
desta emenda constitucional. (incl
uído pela emenda constitucional nº 
62, de 2009)

 Art. 98. o número de defenso-
res públicos na unidade jurisdicional 
será proporcional à efetiva demanda 
pelo serviço da defensoria pública 
e à respectiva população. (incluído 
pela emenda constitucional nº 80, 
de 2014)

§ 1º no prazo de 8 (oito) anos, a 
união, os estados e o distrito fede-
ral deverão contar com defensores 
públicos em todas as unidades juris-
dicionais, observado o disposto no 
caput deste artigo. (incluído pela 
emenda constitucional nº 80, de 
2014)

§ 2º durante o decurso do prazo 
previsto no § 1º deste artigo, a lo-
tação dos defensores públicos ocor-
rerá, prioritariamente, atendendo 
as regiões com maiores índices de 
exclusão social e adensamento 
populacional. (incluído pela emen-
da constitucional nº 80, de 2014)

 Art. 99. para efeito do dispos-
to no inciso Vii do § 2º do art. 155, 
no caso de operações e prestações 
que destinem bens e serviços a con-
sumidor final não contribuinte loca-
lizado em outro estado, o imposto 
correspondente à diferença entre 
a alíquota interna e a interestadu-
al será partilhado entre os estados 
de origem e de destino, na seguinte 
proporção: (incluído pela emenda 
constitucional nº 87, de 2015)

i - para o ano de 2015: 20% (vinte 
por cento) para o estado de destino e 
80% (oitenta por cento) para o esta-
do de origem; (incluído pela emenda 
constitucional nº 87, de 2015)

ii - para o ano de 2016: 40% 
(quarenta por cento) para o es-
tado de destino e 60% (sessen-
ta por cento) para o estado de 
origem; (incluído pela emenda 
constitucional nº 87, de 2015)

iii - para o ano de 2017: 60% 
(sessenta por cento) para o es-
tado de destino e 40% (quaren-
ta por cento) para o estado de 
origem; (incluído pela emenda 
constitucional nº 87, de 2015)

iV - para o ano de 2018: 80% 
(oitenta por cento) para o estado 
de destino e 20% (vinte por cento) 
para o estado de origem; (incluído 
pela emenda constitucional nº 87, 
de 2015)

V - a partir do ano de 2019: 100% 
(cem por cento) para o estado de 
destino. (incluído pela emenda 
constitucional nº 87, de 2015)

 Art. 100. até que entre em 
vigor a lei complementar de que 
trata o inciso ii do § 1º do art. 40 
da constituição federal , os Minis-
tros do supremo tribunal federal, 
dos tribunais superiores e do tri-
bunal de contas da união apo-
sentar-se-ão, compulsoriamente, 
aos 75 (setenta e cinco) anos de 
idade, nas condições do art. 52 
da constituição federal . (incluído 
pela emenda constitucional nº 88, 
de 2015)

art. 101. os estados, o distrito 
federal e os Municípios que, em 
25 de março de 2015, estiverem 
em mora com o pagamento de 
seus precatórios quitarão até �1 
de dezembro de 2020 seus débitos 
vencidos e os que vencerão dentro 
desse período, depositando, men-
salmente, em conta especial do 
tribunal de justiça local, sob úni-
ca e exclusiva administração des-
se, 1/12 (um doze avos) do valor 
calculado percentualmente sobre 
as respectivas receitas correntes lí-
quidas, apuradas no segundo mês 
anterior ao mês de pagamento, 
em percentual suficiente para a 
quitação de seus débitos e, ainda 
que variável, nunca inferior, em 
cada exercício, à média do com-
prometimento percentual da re-
ceita corrente líquida no período 
de 2012 a 2014, em conformidade 
com plano de pagamento a ser 
anualmente apresentado ao tri-
bunal de justiça local. (incluído 
pela emenda constitucional nº 94, 
de 2016)

 Art. 101. os estados, o distri-
to federal e os Municípios que, em 
25 de março de 2015, se encontra-
vam em mora no pagamento de 
seus precatórios quitarão, até �1 
de dezembro de 2024, seus débitos 
vencidos e os que vencerão dentro 
desse período, atualizados pelo Ín-
dice nacional de preços ao consu-
midor amplo especial (ipca-e), ou 
por outro índice que venha a subs-
tituí-lo, depositando mensalmente 
em conta especial do tribunal de 
justiça local, sob única e exclusiva 
administração deste, 1/12 (um doze 
avos) do valor calculado percentual-
mente sobre suas receitas correntes 
líquidas apuradas no segundo mês 
anterior ao mês de pagamento, em 
percentual suficiente para a quitação 
de seus débitos e, ainda que variável, 
nunca inferior, em cada exercício, 
ao percentual praticado na data da 
entrada em vigor do regime especial 
a que se refere este artigo, em con-
formidade com plano de pagamento 
a ser anualmente apresentado ao 
tribunal de justiça local. (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
99, de 2017)

§ 1º entende-se como receita cor-
rente líquida, para os fins de que trata 
este artigo, o somatório das receitas 
tributárias, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de contribuições e de 
serviços, de transferências correntes 
e outras receitas correntes, incluin-
do 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 pre-
cedentes, excluídas as duplicidades, 
e deduzidas: (incluído pela emenda 
constitucional nº 94, de 2016)

i - nos estados, as parcelas entre-
gues aos Municípios por determinação 
constitucional; (incluído pela emenda 
constitucional nº 94, de 2016)

ii - nos estados, no distrito fede-
ral e nos Municípios, a contribuição 
dos servidores para custeio de seu 
sistema de previdência e assistên-
cia social e as receitas provenientes 
da compensação financeira referida 
no § 9º do art. 201 da constituição 
federal. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 94, de 2016)

§ 2º o débito de precatórios po-
derá ser pago mediante a utilização 
de recursos orçamentários próprios e 
dos seguintes instrumentos: (incluído 
pela emenda constitucional nº 94, 
de 2016)
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§ 2º o débito de precatórios será 
pago com recursos orçamentários 
próprios provenientes das fontes de 
receita corrente líquida referidas no 
§ 1º deste artigo e, adicionalmente, 
poderão ser utilizados recursos dos 
seguintes instrumentos: (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
99, de 2017)

i - até 75% (setenta e cinco por 
cento) do montante dos depósitos 
judiciais e dos depósitos administra-
tivos em dinheiro referentes a pro-
cessos judiciais ou administrativos, 
tributários ou não tributários, nos 
quais o estado, o distrito federal ou 
os Municípios, ou suas autarquias, 
fundações e empresas estatais de-
pendentes, sejam parte; (incluído 
pela emenda constitucional nº 94, 
de 2016)

i - até 75% (setenta e cinco por 
cento) dos depósitos judiciais e dos 
depósitos administrativos em di-
nheiro referentes a processos judi-
ciais ou administrativos, tributários 
ou não tributários, nos quais sejam 
parte os estados, o distrito federal 
ou os Municípios, e as respectivas 
autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes, mediante a 
instituição de fundo garantidor em 
montante equivalente a 1/� (um ter-
ço) dos recursos levantados, consti-
tuído pela parcela restante dos de-
pósitos judiciais e remunerado pela 
taxa referencial do sistema especial 
de liquidação e de custódia (selic) 
para títulos federais, nunca infe-
rior aos índices e critérios aplicados 
aos depósitos levantados; (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
99, de 2017)

ii - até 20% (vinte por cento) dos 
demais depósitos judiciais da loca-
lidade, sob jurisdição do respectivo 
tribunal de justiça, excetuados os 
destinados à quitação de créditos 
de natureza alimentícia, median-
te instituição de fundo garantidor 
composto pela parcela restante 
dos depósitos judiciais, destinando-
se: (incluído pela emenda constitu-
cional nº 94, de 2016)

ii - até �0% (trinta por cento) dos 
demais depósitos judiciais da loca-
lidade sob jurisdição do respecti-
vo tribunal de justiça, mediante a 
instituição de fundo garantidor em 
montante equivalente aos recursos 
levantados, constituído pela parce-
la restante dos depósitos judiciais e 
remunerado pela taxa referencial 
do sistema especial de liquidação 

e de custódia (selic) para títulos fe-
derais, nunca inferior aos índices e 
critérios aplicados aos depósitos le-
vantados, destinando-se: (redação 
dada pela emenda constitucional nº 
99, de 2017)

a) no caso do distrito fede-
ral, 100% (cem por cento) des-
ses recursos ao próprio distrito 
federal; (incluído pela emenda 
constitucional nº 94, de 2016)

b) no caso dos estados, 50% (cin-
quenta por cento) desses recursos ao 
próprio estado e 50% (cinquenta por 
cento) a seus Municípios; (incluído 
pela emenda constitucional nº 94, 
de 2016)

b) no caso dos estados, 50% (cin-
quenta por cento) desses recursos 
ao próprio estado e 50% (cinquen-
ta por cento) aos respectivos Mu-
nicípios, conforme a circunscrição 
judiciária onde estão depositados 
os recursos, e, se houver mais de um 
Município na mesma circunscrição 
judiciária, os recursos serão rateados 
entre os Municípios concorrentes, 
proporcionalmente às respectivas 
populações, utilizado como refe-
rência o último levantamento cen-
sitário ou a mais recente estimativa 
populacional da fundação instituto 
brasileiro de geografia e estatística 
(ibge); (redação dada pela emenda 
constitucional nº 99, de 2017)

iii - contratação de empréstimo, 
excetuado dos limites de endivida-
mento de que tratam os incisos Vi 
e Vii do art. 52 da constituição fe-
deral e de quaisquer outros limites 
de endividamento previstos, não 
se aplicando a esse empréstimo a 
vedação de vinculação de receita 
prevista no inciso iV do art. 167 da 
constituição federal. (incluído pela 
emenda constitucional nº 94, de 
2016)

iii - empréstimos, excetuados 
para esse fim os limites de endivida-
mento de que tratam os incisos Vi 
e Vii do caput do art. 52 da cons-
tituição federal e quaisquer outros 
limites de endividamento previstos 
em lei, não se aplicando a esses em-
préstimos a vedação de vinculação 
de receita prevista no inciso iV do 
caput do art. 167 da constituição 
federal; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 99, de 2017)

iV - a totalidade dos depósitos 
em precatórios e requisições dire-
tas de pagamento de obrigações de 
pequeno valor efetuados até �1 de 
dezembro de 2009 e ainda não le-

vantados, com o cancelamento dos 
respectivos requisitórios e a baixa 
das obrigações, assegurada a revali-
dação dos requisitórios pelos juízos 
dos processos perante os tribunais, 
a requerimento dos credores e após 
a oitiva da entidade devedora, man-
tidas a posição de ordem cronológi-
ca original e a remuneração de todo 
o período. (incluído pelaemenda 
constitucional nº 99, de 2017)

§ �º os recursos adicionais previs-
tos nos incisos i, ii e iV do § 2º deste 
artigo serão transferidos diretamen-
te pela instituição financeira depo-
sitária para a conta especial referida 
no caput deste artigo, sob única e 
exclusiva administração do tribunal 
de justiça local, e essa transferência 
deverá ser realizada em até sessen-
ta dias contados a partir da entrada 
em vigor deste parágrafo, sob pena 
de responsabilização pessoal do di-
rigente da instituição financeira por 
improbidade. (incluído pelaemenda 
constitucional nº 99, de 2017)

§ 4º no prazo de até seis meses 
contados da entrada em vigor do 
regime especial a que se refere 
este artigo, a união, diretamente, 
ou por intermédio das instituições 
financeiras oficiais sob seu contro-
le, disponibilizará aos estados, ao 
distrito federal e aos Municípios, 
bem como às respectivas autar-
quias, fundações e empresas esta-
tais dependentes, linha de crédito 
especial para pagamento dos pre-
catórios submetidos ao regime es-
pecial de pagamento de que trata 
este artigo, observadas as seguintes 
condições: (incluído pelaemenda 
constitucional nº 99, de 2017)

i - no financiamento dos saldos 
remanescentes de precatórios a pa-
gar a que se refere este parágrafo 
serão adotados os índices e critérios 
de atualização que incidem sobre o 
pagamento de precatórios, nos ter-
mos do § 12 do art. 100 da consti-
tuição federal; (incluído pelaemen-
da constitucional nº 99, de 2017)

ii - o financiamento dos saldos 
remanescentes de precatórios a pa-
gar a que se refere este parágrafo 
será feito em parcelas mensais sufi-
cientes à satisfação da dívida assim 
constituída; (incluído pelaemenda 
constitucional nº 99, de 2017)

iii - o valor de cada parcela a que 
se refere o inciso ii deste parágra-
fo será calculado percentualmente 
sobre a receita corrente líquida, 
respectivamente, do estado, do dis-
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trito federal e do Município, no se-
gundo mês anterior ao pagamento, 
em percentual equivalente à média 
do comprometimento percentual 
mensal de 2012 até o final do perí-
odo referido no caput deste artigo, 
considerados para esse fim somente 
os recursos próprios de cada ente da 
federação aplicados no pagamento 
de precatórios; (incluído pelaemen-
da constitucional nº 99, de 2017)

iV - nos empréstimos a que se re-
fere este parágrafo não se aplicam 
os limites de endividamento de que 
tratam os incisos Vi e Vii do caput 
do art. 52 da constituição federal e 
quaisquer outros limites de endivi-
damento previstos em lei. (incluído 
pelaemenda constitucional nº 99, 
de 2017)

 Art. 102. enquanto viger o re-
gime especial previsto nesta emen-
da constitucional, pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) dos recursos 
que, nos termos do art. 101 deste 
ato das disposições constitucio-
nais transitórias, forem destinados 
ao pagamento dos precatórios em 
mora serão utilizados no pagamen-
to segundo a ordem cronológica de 
apresentação, respeitadas as prefe-
rências dos créditos alimentares, e, 
nessas, as relativas à idade, ao esta-
do de saúde e à deficiência, nos ter-
mos do § 2º do art. 100 da constitui-
ção federal, sobre todos os demais 
créditos de todos os anos. (incluído 
pela emenda constitucional nº 94, 
de 2016)

parágrafo único. a aplicação dos 
recursos remanescentes, por opção 
a ser exercida por estados, distrito 
federal e Municípios, por ato do res-
pectivo poder executivo, observada a 
ordem de preferência dos credores, 
poderá ser destinada ao pagamento 
mediante acordos diretos, perante 
juízos auxiliares de conciliação de 
precatórios, com redução máxima 
de 40% (quarenta por cento) do va-
lor do crédito atualizado, desde que 
em relação ao crédito não penda re-
curso ou defesa judicial e que sejam 
observados os requisitos definidos 
na regulamentação editada pelo 
ente federado. (incluído pela emen-
da constitucional nº 94, de 2016)

§ 1º a aplicação dos recursos 
remanescentes, por opção a ser 
exercida por estados, distrito fe-
deral e Municípios, por ato do 
respectivo poder executivo, obser-
vada a ordem de preferência dos 

credores, poderá ser destinada ao 
pagamento mediante acordos di-
retos, perante juízos auxiliares de 
conciliação de precatórios, com 
redução máxima de 40% (quaren-
ta por cento) do valor do crédito 
atualizado, desde que em relação 
ao crédito não penda recurso ou 
defesa judicial e que sejam obser-
vados os requisitos definidos na 
regulamentação editada pelo ente 
federado. (numerado do parágra-
fo único pelaemenda constitucio-
nal nº 99, de 2017)

§ 2º na vigência do regime espe-
cial previsto no art. 101 deste ato 
das disposições constitucionais 
transitórias, as preferências relati-
vas à idade, ao estado de saúde e 
à deficiência serão atendidas até 
o valor equivalente ao quíntuplo 
fixado em lei para os fins do dis-
posto no § �º do art. 100 da cons-
tituição federal, admitido o fra-
cionamento para essa finalidade, 
e o restante será pago em ordem 
cronológica de apresentação do 
precatório. (incluído pelaemenda 
constitucional nº 99, de 2017)

 Art. 103. enquanto os estados, 
o distrito federal e os Municípios 
estiverem efetuando o pagamen-
to da parcela mensal devida como 
previsto no caput do art. 101 deste 
ato das disposições constitucionais 
transitórias, nem eles, nem as res-
pectivas autarquias, fundações e 
empresas estatais dependentes po-
derão sofrer sequestro de valores, 
exceto no caso de não liberação 
tempestiva dos recursos. (incluído 
pela emenda constitucional nº 94, 
de 2016)

parágrafo único. na vigência do 
regime especial previsto no art. 101 
deste ato das disposições constitu-
cionais transitórias, ficam vedadas 
desapropriações pelos estados, pelo 
distrito federal e pelos Municípios, 
cujos estoques de precatórios ain-
da pendentes de pagamento, in-
cluídos os precatórios a pagar de 
suas entidades da administração 
indireta, sejam superiores a 70% 
(setenta por cento) das respectivas 
receitas correntes líquidas, excetu-
adas as desapropriações para fins 
de necessidade pública nas áreas de 
saúde, educação, segurança públi-
ca, transporte público, saneamen-
to básico e habitação de interesse 
social. (incluído pelaemenda consti-
tucional nº 99, de 2017)

 Art. 104. se os recursos referidos 
no art. 101 deste ato das disposições 
constitucionais transitórias para o 
pagamento de precatórios não forem 
tempestivamente liberados, no todo 
ou em parte: (incluído pela emenda 
constitucional nº 94, de 2016)

i - o presidente do tribunal de 
justiça local determinará o seques-
tro, até o limite do valor não libe-
rado, das contas do ente federado 
inadimplente; (incluído pela emenda 
constitucional nº 94, de 2016)

ii - o chefe do poder executivo do 
ente federado inadimplente respon-
derá, na forma da legislação de res-
ponsabilidade fiscal e de improbidade 
administrativa; (incluído pela emenda 
constitucional nº 94, de 2016)

iii - a união reterá os recursos refe-
rentes aos repasses ao fundo de par-
ticipação dos estados e do distrito fe-
deral e ao fundo de participação dos 
Municípios e os depositará na conta 
especial referida no art. 101 deste ato 
das disposições constitucionais tran-
sitórias, para utilização como nele 
previsto; (incluído pela emenda cons-
titucional nº 94, de 2016)

iV - os estados reterão os repasses 
previstos no parágrafo único do art. 
158 da constituição federal e os de-
positarão na conta especial referida 
no art. 101 deste ato das disposições 
constitucionais transitórias, para uti-
lização como nele previsto. (incluído 
pela emenda constitucional nº 94, de 
2016)

parágrafo único. enquanto perdu-
rar a omissão, o ente federado não 
poderá contrair empréstimo externo 
ou interno, exceto para os fins pre-
vistos no § 2º do art. 101 deste ato 
das disposições constitucionais tran-
sitórias, e ficará impedido de receber 
transferências voluntárias. (incluído 
pela emenda constitucional nº 94, de 
2016)

 Art. 105. enquanto viger o re-
gime de pagamento de precatórios 
previsto no art. 101 deste ato das dis-
posições constitucionais transitórias, 
é facultada aos credores de precató-
rios, próprios ou de terceiros, a com-
pensação com débitos de natureza 
tributária ou de outra natureza que 
até 25 de março de 2015 tenham sido 
inscritos na dívida ativa dos estados, 
do distrito federal ou dos Municípios, 
observados os requisitos definidos em 
lei própria do ente federado. (incluído 
pela emenda constitucional nº 94, de 
2016)
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parágrafo único. não se aplica 
às compensações referidas no ca-
put deste artigo qualquer tipo de 
vinculação, como as transferên-
cias a outros entes e as destinadas 
à educação, à saúde e a outras 
finalidades. (incluído pela emenda 
constitucional nº 94, de 2016)

§ 1ºnão se aplica às compensa-
ções referidas no caput deste artigo 
qualquer tipo de vinculação, como 
as transferências a outros entes e as 
destinadas à educação, à saúde e a 
outras finalidades. (numerado do 
parágrafo único pelaemenda cons-
titucional nº 99, de 2017)

§ 2º os estados, o distrito fede-
ral e os Municípios regulamentarão 
nas respectivas leis o disposto no 
caput deste artigo em até cento e 
vinte dias a partir de 1º de janei-
ro de 2018. (incluído pelaemenda 
constitucional nº 99, de 2017)

§ �º decorrido o prazo estabeleci-
do no § 2º deste artigo sem a regu-
lamentação nele prevista, ficam os 
credores de precatórios autorizados 
a exercer a faculdade a que se re-
fere o caput deste artigo. (incluído 
pelaemenda constitucional nº 99, 
de 2017)

 Art. 106. fica instituído o novo 
regime fiscal no âmbito dos orça-
mentos fiscal e da seguridade social 
da união, que vigorará por vinte exer-
cícios financeiros, nos termos dos arts. 
107 a 114 deste ato das disposições 
constitucionais transitórias .  (incluí-
do pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

 Art. 107. ficam estabelecidos, 
para cada exercício, limites individu-
alizados para as despesas primárias:  
(incluído pela emenda constitucio-
nal nº 95, de 2016)

i - do poder executivo; (incluído 
pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

ii - do supremo tribunal federal, 
do superior tribunal de justiça, do 
conselho nacional de justiça, da jus-
tiça do trabalho, da justiça federal, 
da justiça Militar da união, da justiça 
eleitoral e da justiça do distrito fe-
deral e territórios, no âmbito do po-
der judiciário; (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

iii - do senado federal, da câma-
ra dos deputados e do tribunal de 
contas da união, no âmbito do po-
der legislativo; (incluído pela emen-
da constitucional nº 95, de 2016)

iV - do Ministério público da união 
e do conselho nacional do Ministé-
rio público; e (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

V - da defensoria pública da 
união. (incluído pela emenda cons-
titucional nº 95, de 2016)

§ 1º cada um dos limites a que 
se refere o caput deste artigo 
equivalerá: (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

i - para o exercício de 2017, à des-
pesa primária paga no exercício de 
2016, incluídos os restos a pagar pa-
gos e demais operações que afetam 
o resultado primário, corrigida em 
7,2% (sete inteiros e dois décimos 
por cento); e

ii - para os exercícios posteriores, ao 
valor do limite referente ao exercício 
imediatamente anterior, corrigido 
pela variação do Índice nacional de 
preços ao consumidor amplo - ipca, 
publicado pelo instituto brasileiro de 
geografia e estatística, ou de outro 
índice que vier a substituí-lo, para 
o período de doze meses encerrado 
em junho do exercício anterior a que 
se refere a lei orçamentária. (incluído 
pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

§ 2º os limites estabelecidos na 
forma do inciso iV do caput do art. 
51 , do inciso Xiii do caput do art. 
52 , do § 1º do art. 99 , do § �º do art. 
127 e do § �º do art. 1�4 da consti-
tuição federal não poderão ser supe-
riores aos estabelecidos nos termos 
deste artigo. (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

§ �º a mensagem que encaminhar 
o projeto de lei orçamentária de-
monstrará os valores máximos de pro-
gramação compatíveis com os limites 
individualizados calculados na forma 
do § 1º deste artigo, observados os 
§§ 7º a 9º deste artigo. (incluído pela 
emenda constitucional nº 95, de 
2016)

§ 4º as despesas primárias auto-
rizadas na lei orçamentária anual 
sujeitas aos limites de que trata este 
artigo não poderão exceder os valo-
res máximos demonstrados nos ter-
mos do § �º deste artigo. (incluído 
pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

§ 5º É vedada a abertura de crédi-
to suplementar ou especial que am-
plie o montante total autorizado de 
despesa primária sujeita aos limites 
de que trata este artigo.  (incluído 
pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

§ 6º não se incluem na base de 
cálculo e nos limites estabelecidos 
neste artigo: (incluído pela emen-
da constitucional nº 95, de 2016)

i - transferências constitucionais 
estabelecidas no § 1º do art. 20 , 
no inciso iii do parágrafo único 
do art. 146 , no § 5º do art. 15� , 
no art. 157 , nos incisos i e ii do 
art. 158 , no art. 159 e no § 6º do 
art. 212 , as despesas referentes 
ao inciso XiV do caput do art. 21 , 
todos da constituição federal, e as 
complementações de que tratam 
os incisos V e Vii do caput do art. 
60, deste ato das disposições cons-
titucionais transitórias ; (incluído 
pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

i - transferências constitucionais 
estabelecidas no § 1º do art. 20, 
no inciso iii do parágrafo único do 
art. 146, no § 5º do art. 15�, no art. 
157, nos incisos i e ii do caput do 
art. 158, no art. 159 e no § 6º do 
art. 212, as despesas referentes 
ao inciso XiV do caput do art. 21 e 
as complementações de que tra-
tam os incisos iV e V do caput do 
art. 212-a, todos da constituição 
federal; (redação dada pela emen-
da constitucional nº 108, de 2020)

ii - créditos extraordinários a 
que se refere o § �º do art. 167 
da constituição federal ; (incluído 
pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

iii - despesas não recorrentes da 
justiça eleitoral com a realização 
de eleições; e (incluído pela emen-
da constitucional nº 95, de 2016)

iV - despesas com aumento de 
capital de empresas estatais não 
dependentes. (incluído pela emen-
da constitucional nº 95, de 2016)

V - transferências a estados, dis-
trito federal e Municípios de par-
te dos valores arrecadados com os 
leilões dos volumes excedentes ao 
limite a que se refere o § 2º do art. 
1.  da lei nº 12.276, de �0 de junho 
de 2010, e a despesa decorrente 
da revisão do contrato de cessão 
onerosa de que trata a mesma 
lei. (incluído pela emenda consti-
tucional nº 102, de 2019) (produ-
ção de efeito)

§ 7º nos três primeiros exercícios 
financeiros da vigência do novo regi-
me fiscal, o poder executivo poderá 
compensar com redução equivalente 
na sua despesa primária, consoante 
os valores estabelecidos no projeto 
de lei orçamentária encaminhado 
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pelo poder executivo no respecti-
vo exercício, o excesso de despesas 
primárias em relação aos limites de 
que tratam os incisos ii a V do caput 
deste artigo. (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

§ 8º a compensação de que tra-
ta o § 7º deste artigo não excede-
rá a 0,25% (vinte e cinco centési-
mos por cento) do limite do poder 
executivo. (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

§ 9º respeitado o somatório em 
cada um dos incisos de ii a iV do ca-
put deste artigo, a lei de diretrizes 
orçamentárias poderá dispor sobre 
a compensação entre os limites in-
dividualizados dos órgãos elencados 
em cada inciso. (incluído pela emen-
da constitucional nº 95, de 2016)

§ 10. para fins de verificação do 
cumprimento dos limites de que tra-
ta este artigo, serão consideradas as 
despesas primárias pagas, incluídos 
os restos a pagar pagos e demais 
operações que afetam o resultado 
primário no exercício. (incluído pela 
emenda constitucional nº 95, de 
2016)

§ 11. o pagamento de restos a 
pagar inscritos até �1 de dezembro 
de 2015 poderá ser excluído da ve-
rificação do cumprimento dos limi-
tes de que trata este artigo, até o 
excesso de resultado primário dos 
orçamentos fiscal e da segurida-
de social do exercício em relação 
à meta fixada na lei de diretrizes 
orçamentárias. (incluído pela emen-
da constitucional nº 95, de 2016)

 Art. 108. o presidente da re-
pública poderá propor, a partir do 
décimo exercício da vigência do 
novo regime fiscal, projeto de lei 
complementar para alteração do 
método de correção dos limites a 
que se refere o inciso ii do § 1º do 
art. 107 deste ato das disposições 
constitucionais transitórias.  (inclu-
ído pela emenda constitucional nº 
95, de 2016)

parágrafo único. será admitida 
apenas uma alteração do método 
de correção dos limites por mandato 
presidencial. (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

 Art. 109. no caso de descum-
primento de limite individualizado, 
aplicam-se, até o final do exercício 
de retorno das despesas aos respec-
tivos limites, ao poder executivo ou 
a órgão elencado nos incisos ii a V 

do caput do art. 107 deste ato das 
disposições constitucionais transi-
tórias que o descumpriu, sem preju-
ízo de outras medidas, as seguintes 
vedações: (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

i - concessão, a qualquer título, 
de vantagem, aumento, reajuste 
ou adequação de remuneração de 
membros de poder ou de órgão, de 
servidores e empregados públicos 
e militares, exceto dos derivados 
de sentença judicial transitada em 
julgado ou de determinação legal 
decorrente de atos anteriores à en-
trada em vigor desta emenda con
stitucional; (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

ii - criação de cargo, emprego 
ou função que implique aumento 
de despesa; (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

iii - alteração de estrutura de 
carreira que implique aumento de 
despesa; (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

iV - admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título, ressal-
vadas as reposições de cargos de 
chefia e de direção que não acarre-
tem aumento de despesa e aquelas 
decorrentes de vacâncias de cargos 
efetivos ou vitalícios; (incluído pela 
emenda constitucional nº 95, de 
2016)

V - realização de concurso público, 
exceto para as reposições de vacân-
cias previstas no inciso iV; (incluído 
pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

Vi - criação ou majoração de auxí-
lios, vantagens, bônus, abonos, ver-
bas de representação ou benefícios 
de qualquer natureza em favor de 
membros de poder, do Ministério 
público ou da defensoria pública e 
de servidores e empregados públi-
cos e militares; (incluído pela emen-
da constitucional nº 95, de 2016)

Vii - criação de despesa obrigató-
ria; e (incluído pela emenda consti-
tucional nº 95, de 2016)

Viii - adoção de medida que im-
plique reajuste de despesa obriga-
tória acima da variação da inflação, 
observada a preservação do poder 
aquisitivo referida no inciso iV do 
caput do art. 7.  da constituição fe-
deral . (incluído pela emenda cons-
titucional nº 95, de 2016)

§ 1º as vedações previstas nos 
incisos i, iii e Vi do caput, quando 
descumprido qualquer dos limites 
individualizados dos órgãos elenca-

dos nos incisos ii , iii e iV do caput 
do art. 107 deste ato das disposi-
ções constitucionais transitórias , 
aplicamse ao conjunto dos órgãos 
referidos em cada inciso. (incluído 
pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

§ 2º adicionalmente ao disposto 
no caput, no caso de descumprimen-
to do limite de que trata o inciso i 
do caput do art. 107 deste ato das 
disposições constitucionais tran-
sitórias , ficam vedadas:  (incluído 
pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

i - a criação ou expansão de pro-
gramas e linhas de financiamento, 
bem como a remissão, renegocia-
ção ou refinanciamento de dívidas 
que impliquem ampliação das des-
pesas com subsídios e subvenções; 
e (incluído pela emenda constitu-
cional nº 95, de 2016)

ii - a concessão ou a ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza 
tributária. (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

§ �º no caso de descumprimento 
de qualquer dos limites individuali-
zados de que trata o caput do art. 
107 deste ato das disposições cons-
titucionais transitórias , fica vedada 
a concessão da revisão geral previs-
ta no inciso X do caput do art. �7 
da constituição federal. (incluído 
pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

§ 4º as vedações previstas neste 
artigo aplicam-se também a proposi-
ções legislativas. (incluído pela emen-
da constitucional nº 95, de 2016)

 Art. 110. na vigência do novo 
regime fiscal, as aplicações mínimas 
em ações e serviços públicos de saúde 
e em manutenção e desenvolvimen-
to do ensino equivalerão: (incluído 
pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

i - no exercício de 2017, às apli-
cações mínimas calculadas nos ter-
mos do inciso i do § 2º do art. 198 e 
do caput do art. 212, da constitui-
ção federal ; e (incluído pela emen-
da constitucional nº 95, de 2016)

ii - nos exercícios posteriores, aos 
valores calculados para as aplicações 
mínimas do exercício imediatamen-
te anterior, corrigidos na forma es-
tabelecida pelo inciso ii do § 1º do 
art. 107 deste ato das disposições 
constitucionais transitórias.  (inclu-
ído pela emenda constitucional nº 
95, de 2016)
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 Art. 111. a partir do exercí-
cio financeiro de 2018, até o último 
exercício de vigência do novo regi-
me fiscal, a aprovação e a execução 
previstas nos §§ 9º e 11 do art. 166 
da constituição federal correspon-
derão ao montante de execução 
obrigatória para o exercício de 2017, 
corrigido na forma estabelecida pe-
lo inciso ii do § 1º do art. 107 deste 
ato das disposições constitucionais 
transitórias . (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

 Art. 112. as disposições intro-
duzidas pelo novo regime fiscal:  
(incluído pela emenda constitucio-
nal nº 95, de 2016)

i - não constituirão obrigação de 
pagamento futuro pela união ou 
direitos de outrem sobre o erário; 
e (incluído pela emenda constitu-
cional nº 95, de 2016)

ii - não revogam, dispensam ou 
suspendem o cumprimento de dis-
positivos constitucionais e legais 
que disponham sobre metas fiscais 
ou limites máximos de despesas.  
(incluído pela emenda constitucio-
nal nº 95, de 2016)

 Art. 113. a proposição legis-
lativa que crie ou altere despesa 
obrigatória ou renúncia de receita 
deverá ser acompanhada da estima-
tiva do seu impacto orçamentário e 
financeiro. (incluído pela emenda 
constitucional nº 95, de 2016)

 Art. 114. a tramitação de 
proposição elencada no caput do 
art. 59 da constituição federal, res-
salvada a referida no seu inciso V, 
quando acarretar aumento de des-
pesa ou renúncia de receita, será 
suspensa por até vinte dias, a reque-
rimento de um quinto dos membros 
da casa, nos termos regimentais, 
para análise de sua compatibilidade 
com o novo regime fiscal. (incluído 
pela emenda constitucional nº 95, 
de 2016)

brasília, 5 de outubro de 1988.
Ulysses Guimarães
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preÂMbulo

sob a proteção de deus e em nome 
do povo goiano, nós, deputados es-
taduais, investidos de poder consti-
tuinte, fiéis às tradições históricas e 
aos anseios de nosso povo, compro-
metidos com os ideais democráticos, 
respeitando os direitos fundamentais 
da pessoa humana, buscando definir 
e limitar a ação do estado em seu pa-
pel de construir uma sociedade livre, 
justa e pluralista, aprovamos e pro-
mulgamos a presente constituição 
do estado de goiás.

 

tÍtulo i 
da organiZaÇÃo do estado

capÍtulo i 
da organiZaÇÃo polÍtico-

adMinistratiVa

seÇÃo i 
dos princÍpios fundaMentais

 Art. 1.   o estado de goiás, for-
mado por seus Municípios, é parte 
integrante e inseparável da república 
federativa do brasil.

§ 1º - goiânia é a capital do 
estado.

§ 2º- constituem símbolos do esta-
do de goiás sua bandeira, seu hino e 
suas armas.

Art. 2.  são poderes do estado, in-
dependentes e harmônicos entre si, o 
legislativo, o executivo e o judiciário.

§ 1º - ressalvadas as exceções pre-
vistas nesta constituição, é vedado, 
a qualquer dos poderes, delegar atri-
buições, e quem for investido nas fun-
ções de um deles não poderá exercer 
as de outro.

§ 2º - o estado organiza-se e rege-
se por esta constituição e pelas leis 
que adotar, observados os princípios 
estabelecidos na constituição da 
república.

Art. 3.  são objetivos fundamen-
tais do estado de goiás:

i - contribuir para uma sociedade 
livre, justa, produtiva e solidária;

ii - promover o desenvolvimento 
econômico e social, erradicando a po-
breza e a marginalização e reduzindo 
as desigualdades regionais e as dife-
renças de renda;

iii - promover o bem comum, sem 
qualquer forma de discriminação 
quanto à origem, raça, sexo, cor, ida-
de ou crença.

parágrafo único.  o estado de 
goiás buscará a integração econô-
mica, política, social e cultural com 
o distrito federal e com os estados 
integrantes do centro-oeste e da 
amazônia.

seÇÃo ii 
das coMpetÊncias

Art. 4. compete ao estado, 
sem prejuízo de outras competên-
cias que exerça isoladamente ou 
em comum com a união ou com os 
Municípios:

i - legislar sobre assuntos de seu 
interesse e, especialmente, sobre:

a) instituição, mediante lei com-
plementar, de regiões metropoli-
tanas, aglomerados urbanos e mi-
crorregiões, constituídos por agru-
pamentos de Municípios limítrofes, 
para integrar a organização, o pla-
nejamento e a execução de funções 
públicas de interesse comum; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

a) instituição de regiões metro-
politanas, aglomerados urbanos e 
microrregiões; - redação original

b) criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, 
dentro do período determinado 
por lei complementar federal, e es-
tabelecimento de critérios para a 
criação de distritos; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

b) criação, fusão, desmembra-
mento, incorporação e instalação 
de Município e estabelecimento de 
critérios para a criação de distritos;  
- redação original

c) organização administrativa 
de seus poderes, inclusive divisão 
judiciária;

d) organização dos serviços públi-
cos estaduais;

e) exploração dos serviços locais 
de gás canalizado, de forma direta 
ou mediante concessão, nos termos 
da lei; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

e) forma de exploração dos servi-
ços locais de gás canalizado; - reda-
ção original

f) controle, uso e disposição de 
seus bens.

ii exercer a competência legislati-
va autorizada pela união mediante 
lei complementar, sobre questões 
específicas das matérias relacio-
nadas no art. 22 da constituição 
da república; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

ii - legislar, concorrentemente com 
a união, sobre: - redação original

a) direito tributário, financeiro, pe-
nitenciário, econômico e urbanístico; 
 - revogada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5, I.

b) orçamento;  - revogada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 5, I.

c) juntas comerciais;  - revogada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010, art. 5, I.

d) custas dos serviços forenses; 
- revogada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5, I.

e) produção e consumo, e defe-
sa do consumidor; - revogada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 5, I.

f) florestas, fauna, caça e pesca, 
conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, prote-
ção do meio ambiente e controle da 
poluição; - revogada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5, I.

g) proteção do patrimônio his-
tórico e de bens e direitos de valor 
artístico, estético, cultural, turístico 
e paisagístico e responsabilidade por 
dano aos mesmos; - revogada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 5, I.

h) educação, cultura, ensino e 
desporto; - revogada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5, I.

i) criação, funcionamento e pro-
cesso dos juizados especiais; - revo-
gada pela emenda Constitucional 
nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 09-09-
2010, art. 5, I.

j) procedimentos em matéria pro-
cessual; - revogada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5, I.

l) previdência social, proteção e 
defesa da saúde; - revogada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 5, I.

m) assistência jurídica e defenso-
ria pública; - revogada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-201, art. 5, I0.
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n) proteção e integração social 
da criança, do adolescente, do ido-
so e do deficiente; - revogada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 
5, I.

o) organização, garantias, di-
reitos e deveres das polícias civis. 
 - revogada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5, I.

iii - exercer a competência legisla-
tiva plena, atendidas as suas pecu-
liaridades, em caso de inexistência 
de lei federal, e a competência su-
plementar sobre as matérias rela-
cionadas no art. 24 da constituição 

da república- redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iii - exercer a competência legis-
lativa plena, atendidas as peculiari-
dades estaduais, em caso de inexis-
tência de lei federal, e legislar sobre 
normas gerais e questões específicas 
das matérias relacionadas nos arts. 
22 e 24, § 2º, da constituição da re-
pública - redação original

Art. 5. compete ao estado:
i - manter relações com as demais 

unidades da federação e participar 
de organizações interestaduais;

ii - contribuir para a defesa 
nacional;

iii - decretar intervenção nos 
Municípios;

iV - elaborar e executar planos 
estaduais e regionais de ordenação 
do território e de desenvolvimento 
econômico e social;

V - organizar seu governo e sua 
administração, os serviços públicos es-
senciais e os de utilidade pública, ex-
plorando-os diretamente ou median-
te concessão, permissão ou autoriza-
ção ou em colaboração com a união, 
com outros estados, com o distrito 
federal ou com os Municípios;

Vi - exercer controle concorren-
te ao da união sobre a utilização 
de radioisótopos para a pesquisa e 
para usos medicinais, agrícolas, in-
dustriais ou para atividades afins; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5, II.

Vii - exercer controle sobre áreas e 
condições para o exercício da atividade 
de garimpagem, objetivando a prote-
ção e preservação do meio ambiente;

Viii - firmar acordos e convênios 
com a união e demais unidades fe-

deradas, com os Municípios e com 
instituições nacionais e internacio-
nais, para fins de cooperação eco-
nômica, cultural, artística, científica 
e tecnológica;

iX - contrair empréstimos exter-
nos e internos, fazer operações e 
celebrar acordos externos visando 
ao seu desenvolvimento econômi-
co, científico, tecnológico, cultural 
e artístico, com prévia autorização 
legislativa;

X - dispensar às microempresas e 
às empresas de pequeno porte tra-
tamento jurídico diferenciado;

Xi - manter a segurança e a or-
dem públicas;

Xii - assegurar os direitos da pes-
soa humana;

Xiii - legislar sobre a divisão e a 
organização judiciárias - revogado 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 5, II.

XiV assegurar, pelo tempo em 
que tiver exercido a chefia do po-
der executivo, desde que por pra-
zo superior a três anos, permitida 
a soma de mandatos, em caso de 
reeleição, medidas de segurança a 
ex-governador, a partir do término 
do respectivo exercício. - acrescido 
pela ementa Constitucional nº 41, 
de 04-09-07, d.a. de 05-09-07 - re-
gulamentado pelo decreto nº 7.198, 
de 29-12-2010.

XV - manter sistema permanente 
de monitoramento e avaliação de 
políticas públicas- redação dada 
pela emenda Constitucional nº 63, 
de 04-12-2019.

XV - manter sistema permanente 
de monitoramento e avaliação de 
políticas públicas- acrescido pela 
emenda Constitucional nº 63, de 
04-12-2019.

Art. 6. compete ao estado, em 
comum com a união e os Municípios:

i - zelar pela guarda da consti-
tuição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patri-
mônio público;

ii - cuidar da saúde e assistência 
pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência;

iii - proteger documentos, obras, 
monumentos, paisagens naturais, 
sítios arqueológicos e outros bens 
de valor histórico, artístico e cultu-
ral, impedindo sua evasão, destrui-
ção e descaracterização;

iV - proporcionar os meios de aces-
so à cultura, à educação e à ciência;

V - proteger o meio ambiente, 
preservar as florestas, a fauna e a 
flora e combater todas as formas de 
poluição;

Vi - fomentar a produção agrope-
cuária e organizar o abastecimento 
alimentar;

Vii - promover programas de 
construção de moradias e a melho-
ria das condições habitacionais e de 
saneamento básico;

Viii - combater as causas da po-
breza e da marginalização, promo-
vendo a integração das camadas 
sociais desfavorecidas;

iX - registrar, acompanhar e fis-
calizar as concessões de direitos 
de pesquisa e exploração de re-
cursos hídricos e minerais em seu 
território;

X - estabelecer e implantar polí-
tica de educação para a segurança 
do trânsito.

parágrafo único. ficam referen-
dadas as alterações promovidas 
pelo art. 1.  da emenda constitu-
cional nº 10�, de 12 de novembro 
de 2019, no art. 149 da constituição 
federal e as revogações previstas na 
alínea a do inciso i e nos incisos iii 
e iV do art. �5 da referida emenda 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019.

parágrafo único.  lei complemen-
tar definirá as competências, abran-
gências e níveis de participação dos 
órgãos estaduais e municipais nos 
planos e programas de educação e 
segurança de trânsito.

seÇÃo iii 
dos bens do estado

Art. 7. são bens do estado os 
que atualmente lhe pertençam, os 
que lhe vierem a ser atribuídos e:

i - as águas superficiais ou subter-
râneas, fluentes, emergentes e em 
depósito, ressalvadas, neste caso, as 
decorrentes de obras da união;

ii - as ilhas fluviais e lacustres não 
pertencentes à união;

iii - as terras devolutas não com-
preendidas entre as da união;

iV - os rios que banhem mais de 
um Município.

parágrafo único.  a lei especifi-
cará regras para concessão, cessão, 
permissão e autorização de uso de 
bens móveis e imóveis do poder 
público. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.
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capÍtulo ii 
do poder legislatiVo

seÇÃo i 
da asseMbleia legislatiVa

Art. 8.  o poder legislativo é 
exercido pela assembleia legisla-
tiva, constituída de deputados es-
taduais, representantes do povo, 
eleitos pelo sistema proporcional 
e pelo voto direto e secreto. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 8. o poder legislativo é exer-
cido pela assembleia legislativa, 
constituída de deputados estadu-
ais, representantes do povo, eleitos 
pelo sistema proporcional, através 
do voto direto e secreto. - redação 
original

§ 1º - a eleição dos deputados 
estaduais coincidirá com a dos de-
putados federais.

§ 2º - cada legislatura terá a du-
ração de quatro anos.

§ �º - o número de deputados es-
taduais corresponderá ao triplo da 
representação do estado na câmara 
dos deputados e, atingido o núme-
ro de trinta e seis, será acrescido de 
tantos quantos forem os deputados 
federais acima de doze.

Art. 9.  a assembleia legisla-
tiva ou qualquer de suas comissões 
poderá convocar secretários de es-
tado ou autoridades equivalentes, 
bem como dirigentes de entida-
des da administração indireta para 
prestarem, pessoalmente, no prazo 
máximo de trinta dias, contados do 
recebimento da convocação, infor-
mações sobre assunto previamente 
determinado, importando, quanto 
aos dois primeiros, em crime de res-
ponsabilidade a ausência não justi-
ficada. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

art. 9. a assembleia legislativa 
ou qualquer de suas comissões po-
derá convocar secretários de estado 
ou autoridades equivalentes, bem 
como dirigentes de entidades da 
administração descentralizada para 
prestarem, pessoalmente, no prazo 
máximo de quinze dias úteis, conta-
dos do recebimento da convocação, 
informações sobre assunto previa-
mente determinado, importando, 
quanto aos dois primeiros, crime 

de responsabilidade a ausência não 
justificada. - redação original

§ 1º - a autoridade convocada 
enviará, até três dias úteis antes do 
seu comparecimento, exposição so-
bre as informações pretendidas.

§ 2º o secretário de estado ou 
autoridade equivalente pode-
rá comparecer à assembleia ou a 
suas comissões, por sua iniciativa 
e mediante entendimento com a 
presidência respectiva, para expor 
assunto de relevância de sua pasta. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 2º - o secretário de estado 
ou autoridade equivalente pode-
rá comparecer à assembleia ou a 
suas comissões, por sua iniciativa 
ou mediante entendimento com a 
presidência respectiva, para expor 
assunto de relevância de sua pasta. 
- redação original

§ �º a Mesa da assembleia legis-
lativa poderá encaminhar pedidos 
escritos de informação a secretários 
de estado ou autoridades equiva-
lentes e a qualquer das demais au-
toridades referidas no  caput  deste 
artigo, importando, quanto aos dois 
primeiros, em crime de responsabi-
lidade, e quanto aos últimos, em 
sujeição às penas da lei, a recusa, 
ou não atendimento, no prazo de 
trinta dias, bem como a prestação 
de informações falsas. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

seÇÃo ii 
das atribuiÇÕes do poder 

legislatiVo

Art. 10. cabe à assembleia 
legislativa, com a sanção do gover-
nador do estado, ressalvadas as es-
pecificadas no art. 11, dispor sobre 
todas as matérias de competência 
do estado, e especialmente sobre: 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 10. cabe à assembleia legis-
lativa, com a sanção do governador 
do estado, dispor sobre todas as 
matérias de competência do esta-
do, especialmente sobre: - redação 
original

i   sistema tributário, arrecadação 
e distribuição de rendas do estado; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

i - direito tributário, arrecadação 
e distribuição de rendas do estado; 
- redação original

ii - plano plurianual, diretrizes 
orçamentárias, orçamento anual, 
operações de crédito, dívida pública 
e emissões do tesouro estadual;

iii   fixação e modificação do efe-
tivo da polícia Militar e do corpo de 
bombeiros Militar; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iii - fixação do efetivo da polícia 
Militar e do corpo de bombeiros 
Militar; - redação original

iV - planos e programas esta-
duais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento;

V - limites do território estadual e 
bens do domínio do estado;

Vi   criação, incorporação, fusão 
e desmembramento de Municípios, 
nos termos do art. 8�; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

Vi - criação, incorporação, fusão 
e desmembramento de Municípios; 
- redação original

Vii - transferência temporária da 
sede do governo estadual;

Viii - organização administrativa, 
judiciária, do Ministério público, da 
procuradoria-geral do estado, da 
procuradoria-geral de contas, da 
defensoria pública, do tribunal de 
contas do estado, do tribunal de 
contas dos Municípios, da polícia 
civil, da polícia Militar, do corpo de 
bombeiros Militar e dos demais ór-
gãos da administração pública;

iX - criação e extinção das secre-
tarias de estado e dos órgãos da 
administração direta, autárquica e 
fundacional, observado o que esta-
belece o inciso XViii, alínea “a”, do 
art. �7; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 45, de 10-11-2009, 
d.a. de 26-11-2009, art. 3.  - Vigên-
cia a partir de 1º-01-2011.

iX - criação, estruturação, extin-
ção e atribuições das secretarias de 
estado e dos órgãos da administra-
ção direta, autárquica, fundacional 
e da indireta; - redação original

X - servidores públicos da admi-
nistração direta, autárquica e fun-
dacional, seu regime jurídico, cria-
ção, transformação, provimento e 
extinção de cargos, empregos e fun-
ções públicas, ressalvado o disposto 
no inciso XViii, alínea “b”, do art. 
�7, estabilidade e aposentadoria 
de civis, reforma e transferência de 
militares para a inatividade e, obser-
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vados os parâmetros estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias, 
fixação de sua remuneração ou sub-
sídio; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 45, de 10-11-2009, 
d.a. de 26-11-2009, art. 3.  - Vigên-
cia a partir de 1º-01-2011.

X -servidores públicos da admi-
nistração direta, autárquica e fun-
dacional, seu regime jurídico único, 
criação, transformação, provimen-
to e extinção de cargos, empregos 
e funções públicos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a 
inatividade e, observados os parâ-
metros estabelecidos na lei de dire-
trizes orçamentárias, fixação de sua 
remuneração; - redação original

Xi - aquisição por doação onerosa 
e alienação de bens do estado e de 
suas autarquias;

Xii   matéria de legislação concor-
rente, nos termos do que dispõem o 
art. 24 e seus parágrafos da consti-
tuição da república; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

Xii - matéria de legislação concor-
rente, conforme dispõe o art. 24 da 
constituição da república. - reda-
ção original

Xiii - fixação, mediante lei de sua 
iniciativa, dos subsídios do governa-
dor, do Vice-governador do estado 
e dos secretários de estado, obser-
vado o que dispõem os arts. �7, in-
ciso Xi, �9, § 4º, 150, inciso ii, 15�, 
inciso iii e 15�, § 2º, inciso i, da cons-
tituição da república. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010. 
- Vide lei nº 19.043, de 08-10-2015.

Art. 11. . compete exclusiva-
mente à assembleia legislativa: 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 11. compete privativamente 
à assembleia legislativa: - redação 
original

i - autorizar o poder executivo a 
contrair empréstimos internos e ex-
ternos, bem como conceder garan-
tias do tesouro estadual em opera-
ções de crédito;

ii - autorizar o governador e o 
Vice-governador a se ausentarem 
do estado ou do país por mais de 15 
(quinze) dias; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

ii - autorizar o governador e o 

Vice-governador a se ausentarem 
do país por qualquer prazo, ou do 
estado por mais de quinze dias; 
- a expressão  por qualquer pra-
zo  foi suspensa liminarmente pela 
adIN nº 738-6, do Supremo Tribu-
nal Federal, acórdão d.J. de 23.4.93. 
- redação original

iii - aprovar a intervenção esta-
dual nos Municípios, bem como 
suspendê-la;

iV   sustar os atos normativos do 
poder executivo, ou dos tribunais 
de contas, em desacordo com a 
lei ou, no primeiro caso, que exor-
bitem do poder regulamentar ou 
dos limites de delegação legislativa; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

iV - sustar os atos normativos do 
poder executivo que exorbitem do 
poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa; - redação 
original

V - mudar, temporariamente, sua 
sede;

Vi   fixar os subsídios dos deputa-
dos, em razão de, no máximo, 75% 
(setenta e cinco por cento) daquele 
estabelecido, em espécie, para os de-
putados federais, observado o que 
dispõem os arts. �7, Xi, �9, § 4º, 150, 
ii, 15�, iii, e 15�, § 2º, i; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

Vi - fixar a remuneração dos de-
putados em cada legislatura, para a 
subsequente e, para cada exercício 
financeiro, a do governador e do 
Vice-governador; - redação original

Vii - julgar, anualmente, as contas 
prestadas pelo governador e apre-
ciar os relatórios sobre a execução 
dos planos de governo;

Viii - fiscalizar e controlar, direta-
mente, os atos do poder executivo, in-
cluídos os da administração indireta;

iX - apreciar convênios ou acor-
dos firmados pelo estado;

X   escolher quatro membros do 
tribunal de contas do estado e do 
tribunal de contas dos Municípios 
e aprovar, previamente, por voto 
secreto, após arguição pública, os 
indicados pelo governador do es-
tado; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

X - escolher dois terços dos mem-
bros do tribunal de contas do esta-
do e do tribunal de contas dos Mu-
nicípios e aprovar os indicados pelo 
governador; - redação original

Xi - autorizar referendo e con-
vocar plebiscito, na forma da lei; 
- Vide lei n20.704 de 13-01-2020 
- regulamento.

Xii - aprovar, previamente, a alie-
nação ou cessão de uso de terras 
públicas;

Xiii - processar e julgar o governa-
dor e o Vice-governador por crime de 
responsabilidade e os secretários de 
estado por crime da mesma natureza, 
conexo com aquele;

XiV - proceder à tomada de contas 
do governador, quando não prestadas 
dentro de sessenta dias após a abertu-
ra da sessão legislativa;

XV - elaborar seu regimento in-
terno e dispor sobre organização, 
funcionamento, polícia legislativa, 
criação, transformação ou extinção 
dos cargos, empregos e funções de 
serviços de sua secretaria, provê-los, 
e, observados os parâmetros estabe-
lecidos na constituição da república, 
na legislação federal pertinente e na 
lei de diretrizes orçamentárias, fixar 
ou alterar sua remuneração ou sub-
sídio; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 65, de 21-12-2019, 
d.o. de 30-12-2019.

XV - elaborar seu regimento interno 
e dispor sobre organização, funcio-
namento, polícia legislativa, criação, 
transformação ou extinção dos car-
gos, empregos e funções de serviços 
de sua secretaria, provê-los, conceder 
aposentadoria aos seus servidores e 
pensão aos seus dependentes, no caso 
de morte, e, observados os parâmetros 
estabelecidos na constituição da repú-
blica, na legislação federal pertinente 
e na lei de diretrizes orçamentárias, 
fixar ou alterar sua remuneração ou 
subsídio; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

XV - elaborar seu regimento interno 
e dispor sobre organização, funciona-
mento, polícia, criação, transformação 
ou extinção dos cargos, empregos e 
funções de serviços de sua secretaria, 
provê-los, conceder aposentadoria 
aos seus servidores e pensão aos seus 
dependentes, no caso de morte, e, ob-
servados os parâmetros estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias, fixar 
sua remuneração; - redação original

XVi - sustar o andamento de ação 
penal proposta contra deputados, 
por crime ocorrido após a diplomação, 
nos termos dos §§ 2º e �º do art. 12; 
- redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.
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XVi - conceder licença para proces-
sar deputados; - redação original

XVii - dar posse ao governador e 
ao Vice-governador;

XViii - conhecer da renúncia do 
governador e do Vice-governador;

XiX - conceder licença ao gover-
nador para interromper, por moti-
vo de doença, o exercício de suas 
funções;

XX - destituir, por voto da maio-
ria de seus membros, o governador 
ou o Vice-governador, após o trân-
sito em julgado de sentença con-
denatória, por crime comum com 
pena privativa de liberdade, ou por 
crime de responsabilidade;

XXi - apreciar e julgar as contas 
anuais do tribunal de contas do 
estado; - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

XXi - apreciar as contas anuais do 
tribunal de contas do estado e do 
tribunal de contas dos Municípios; 
- redação original

XXii - aprovar, por maioria abso-
luta e por voto secreto, a destitui-
ção do procurador-geral de justiça;

XXiii - solicitar a intervenção fe-
deral, quando houver coação ou 
impedimento do poder;

XXiV   suspender, no todo ou em 
parte, a execução de leis estaduais 
ou municipais declaradas inconsti-
tucionais por decisão definitiva do 
tribunal de justiça; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

XXiV - suspender, no todo ou em 
parte, a execução de leis ou atos 
normativos estaduais ou munici-
pais, declarados inconstitucionais 
por decisão definitiva do tribunal 
de justiça; - redação original

XXV - dispor sobre o sistema de 
previdência social dos seus membros; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , III.

XXVi   decidir e declarar a perda 
de mandato de deputados, obser-
vado o que dispõe o art. 14; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

XXVi - declarar a perda de man-
dato de deputados, pelo voto de 
dois terços de seus membros; - re-
dação original

XXVii - ordenar, por solicitação 
do tribunal de contas do estado, 
a sustação de contratos por ele 
impugnados;

XXViii - declarar, por maioria 
absoluta, o impedimento do go-
vernador ou do Vice-governador e 
a consequente vacância do cargo, 
em caso de doença grave que afe-
te suas faculdades mentais ou sua 
vontade;

XXiX   autorizar, por voto de dois 
terços de seus membros, a instaura-
ção de processo contra o governa-
dor e o Vice-governador do estado 
e secretários de estado. - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

XXiX - aprovar previamente, por 
voto secreto, após arguição pública 
na assembleia legislativa do estado 
de goiás, a escolha do presidente do 
banco do estado de goiás. - acres-
cido pela emenda Constitucional nº 
11, de 30.6.95, d.a. de 3.07.95.

§ 1º resolução disporá sobre as 
matérias constantes dos incisos Vi, 
XiV e XV deste artigo, ressalvada, 
neste último caso, a fixação ou alte-
ração da remuneração ou subsídio 
dos servidores, que dependerá de 
lei específica. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - resolução disporá sobre as 
matérias constantes dos incisos Vi, 
XiV e XV deste artigo. - redação 
original

§ 2º - a lei disporá sobre o proces-
so de fiscalização dos atos do poder 
executivo, inclusive os da adminis-
tração indireta.

§ �º À procuradoria-geral da as-
sembleia legislativa, instituição per-
manente, compete exercer a repre-
sentação judicial, o assessoramento 
no controle externo, a consultoria e 
o assessoramento técnico-jurídico do 
poder legislativo. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º - À procuradoria-geral da 
assembleia legislativa compete 
exercer a representação judicial, a 
consultoria e o assessoramento téc-
nico-jurídico do poder legislativo. 
- acrescido pela emenda Consti-
tucional nº 14, de 28.6.96, d.a. de 
01-07-1996.

§ 4º - resolução, de iniciativa da 
Mesa diretora da assembleia legisla-
tiva, organizará a procuradoria-geral 
da assembleia legislativa, observados 
os princípios e regras pertinentes à 
constituição federal e a esta consti-
tuição, disciplinará sua competência 
e disporá sobre o ingresso na classe 

inicial, mediante concurso público de 
provas e títulos, respeitada a situação 
jurídico-funcional dos integrantes da 
consultoria jurídica legislativa do po-
der legislativo, que passam a integrar 
a procuradoria-geral da assembleia 
legislativa, na condição de procura-
dores. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 14, de 28.6.96, d.a. de 
01-07-1996.

§ 5º a remuneração dos procurado-
res da assembleia legislativa será por 
subsídio, conforme § �º do art. 94. 
- redação dada pela emenda consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 5º - para os fins dos §§ 1º e 2º, 
do art. 94 desta constituição, aos in-
tegrantes da procuradoria-geral da 
assembleia legislativa aplicam-se as 
disposições correspondentes às car-
reiras disciplinadas no art. 1�5, da 
constituição da república. - acresci-
do pela emenda Constitucional nº 14, 
de 28.6.96, d.a. de 01-07-1996.

§ 6º o procurador-geral da assem-
bleia legislativa será nomeado pelo 
presidente da assembleia legislativa, 
em comissão, entre os procurado-
res estáveis integrantes da carreira. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 7º nos casos previstos nos incisos 
Vii e XXi, as decisões da assembleia 
legislativa de que resulte imputação 
de débito ou multa terão eficácia 
de título executivo. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

seÇÃo iii 
dos deputados

Art. 12. os deputados estadu-
ais são invioláveis, civil e penalmen-
te, por quaisquer de suas opiniões, 
palavras e votos. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 12. os deputados estaduais 
são invioláveis por suas opiniões, 
palavras e votos. - redação original

§ 1º desde a expedição do diplo-
ma, os deputados não poderão ser 
presos, salvo em flagrante de crime 
inafiançável. neste caso, os autos 
serão remetidos dentro de vinte e 
quatro horas à assembleia legisla-
tiva, para que, pelo voto da maioria 
de seus membros, resolva sobre a 
prisão. - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.
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§ 1º - desde a expedição do diplo-
ma, os deputados não poderão ser 
presos, salvo em flagrante de crime 
inafiançável, nem processados crimi-
nalmente, sem prévia licença da as-
sembleia legislativa, e a falta de deli-
beração ou o indeferimento da licen-
ça suspende a prescrição enquanto 
durar o mandato. - redação original

§ 2º recebida a denúncia contra 
deputado, por crime ocorrido após 
a diplomação, o tribunal de justiça 
dará ciência à assembleia legisla-
tiva, 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 Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 2º - no caso de flagrante de cri-
me inafiançável, os autos serão re-
metidos, dentro de vinte e quatro 
horas, à assembleia legislativa, para 
que, pelo voto secreto da maioria de 
seus membros, resolva sobre a pri-
são e autorize, ou não, a formação 
de culpa. - redação original

§ �º o pedido de sustação será 
apreciado pela assembleia no pra-
zo improrrogável de 45 (quarenta e 
cinco) dias do seu recebimento pela 
Mesa diretora. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º - os deputados serão subme-
tidos a julgamento perante o tribu-
nal de justiça. - redação original

§ 4º a sustação do processo sus-
pende a prescrição, enquanto durar 
o mandato. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 4º - os deputados não serão 
obrigados a testemunhar sobre in-
formações recebidas ou prestadas 
em razão do exercício do mandato, 
nem sobre as pessoas que lhes con-
fiaram ou deles receberam informa-
ções. - redação original

§ 5º os deputados, desde a expe-
dição do diploma, serão submetidos 
a julgamento perante o tribunal de 
justiça, por crime comum, ressalvada 
a competência das justiças eleitoral e 
federal. - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 5º - a incorporação de deputados, 
embora militares e ainda que em tem-
po de guerra, às forças armadas, de-
penderá de prévia licença da assem-
bleia legislativa. - redação original

§ 6º os deputados não serão obri-
gados a testemunhar sobre informa-
ções recebidas ou prestadas em razão 
do exercício do mandato, nem sobre 
as pessoas que lhes confiaram ou de-
les receberam informações. - redação 
dada pela emenda Constitucional nº 
46, de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 6º - as imunidades dos deputados 
subsistirão durante o estado de sítio, 
só podendo ser suspensas, mediante 
o voto de dois terços dos membros da 
assembleia legislativa, nos casos de 
atos praticados fora do seu recinto, 
que sejam incompatíveis com a execu-
ção da medida. - redação original

§ 7º a incorporação de deputados, 
embora militares e ainda que em 
tempo de guerra, às forças armadas, 
dependerá de prévia licença da as-
sembleia legislativa. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 8º as imunidades dos deputados 
subsistirão durante o estado de sítio, 
só podendo ser suspensas, mediante 
o voto de dois terços dos membros 
da assembleia legislativa, nos casos 
de atos praticados fora do seu recin-
to, que sejam incompatíveis com a 
execução da medida. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

Art. 13. o deputado estadual 
não poderá:

i - a partir da expedição do 
diploma:

a) firmar ou manter contrato com 
pessoa jurídica de direito público, au-
tarquia, empresa pública, sociedade 
de economia mista ou com concessio-
nário de serviço público, salvo quan-
do o contrato obedecer a cláusulas 
uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função 
ou emprego remunerado, inclusive 
os de que seja demissível  ad nutum 
,nas entidades constantes da alínea 
anterior;

ii - desde a posse:
a) ser proprietário, controlador ou 

diretor de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa ju-
rídica de direito público, ou nela exer-
cer função remunerada;

b) patrocinar causa em que seja in-
teressada qualquer das entidades a 
que se refere o inciso i, alínea  a ;

c) ser titular de mais de um cargo ou 
mandato público eletivo.

d) ocupar cargo ou função de que 
seja demissível  ad nutum , nas enti-
dades referidas no inciso i, alínea  a . 

- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Art. 14.  perderá o mandato o 
deputado estadual:

i   que infringir qualquer das proibi-
ções do art. 1�; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

i - que infringir qualquer das proi-
bições do artigo anterior; - redação 
original

ii - que tiver procedimento de-
clarado incompatível com o decoro 
parlamentar;

iii - que deixar de comparecer, em 
cada sessão legislativa, à terça parte 
das sessões ordinárias da assembleia 
legislativa, salvo licença ou missão por 
esta autorizada;

iV - que perder ou tiver suspensos os 
direitos políticos;

V - quando o decretar a justiça 
eleitoral;

Vi - que sofrer condenação criminal 
por sentença transitada em julgado.

§ 1º são incompatíveis com o decoro 
parlamentar, além dos casos definidos 
no código de Ética e decoro parlamen-
tar, o abuso das prerrogativas assegu-
radas aos deputados e a percepção de 
vantagens indevidas. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - são incompatíveis com o de-
coro parlamentar, além dos casos de-
finidos no regimento interno, o abuso 
das prerrogativas asseguradas aos de-
putados e a percepção de vantagens 
indevidas. - redação original

§ 2º nos casos dos incisos i, ii e Vi, 
a perda do mandato será decidida 
por voto secreto e maioria absolu-
ta, mediante provocação da Mesa 
diretora, de ofício ou mediante 
provocação de partido político re-
presentado na assembleia legis-
lativa, assegurada ampla defesa. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 2º - nos casos dos incisos i, ii e Vi 
a perda do mandato será decidida 
por voto secreto, na forma do inciso 
XXVi do art. 11, mediante provoca-
ção da Mesa diretora, de ofício ou 
mediante provocação de partido 
político representado na assem-
bleia legislativa, assegurada ampla 
defesa. - redação original

§ �º - nos casos previstos nos inci-
sos iii, iV e V, a perda será declarada 
pela Mesa diretora, de ofício, ou me-
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diante provocação de qualquer de 
seus membros, ou de partido político 
representado na assembleia legisla-
tiva, 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 efei-
tos suspensos até as deliberações 
finais de que tratam os §§ 2º e �.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Art. 15. não perderá o man-
dato o deputado estadual que 
estiver:

i - investido no cargo de Ministro 
de estado, de governador de ter-
ritório ou de secretário de estado, 
do distrito federal, de território, 
de prefeitura da capital ou de chefe 
de missão diplomática temporária; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

i - investido no cargo de Ministro 
de estado, de governador de ter-
ritório ou de secretário de estado, 
do distrito federal, de território, de 
prefeitura da capital ou de Municí-
pio com população superior a du-
zentos mil habitantes ou de chefe 
de missão diplomática temporária; 
- redação original

ii - licenciado pela assembleia 
legislativa, por motivo de doença, 
maternidade, paternidade ou para 
tratar, sem remuneração, de inte-
resse particular, desde que, neste 
caso, o afastamento não ultrapasse 
cento e vinte dias por sessão legis-
lativa. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

ii - licenciado pela assembleia legis-
lativa, por motivo de doença, mater-
nidade, paternidade ou para tratar, 
sem remuneração, de interesse par-
ticular, bem como cumprir missão de 
caráter cultural no país ou no exterior. 
  redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 7, de 17-8-94, d.a de 
19-8-1994.

ii   licenciado pela assembleia legis-
lativa, por motivo de doença, ou para 
tratar, sem remuneração, de interesse 
particular, bem como para cumprir 
missão de caráter cultural no país ou 
no exterior. - redação original

§ 1º - o suplente será convocado 
no caso de vaga, de investidura em 
funções previstas neste artigo ou de 
licença superior a cento e vinte dias.

§ 2º - ocorrendo vaga e não ha-
vendo suplente, far-se-á eleição 
para preenchê-la, se faltarem mais 
de quinze meses para o término do 
mandato.

§ �º - na hipótese do inciso i, o 
deputado poderá optar pela remu-
neração do mandato.

seÇÃo iV 
das reuniÕes

Art. 16. a assembleia legisla-
tiva reunir-se-á, anualmente, na ca-
pital do estado, de 15 de fevereiro 
a �0 de junho e de 1º de agosto a 15 
de dezembro.

§ 1º - as reuniões marcadas para 
essas datas serão transferidas para 
o primeiro dia útil subsequente, 
quando caírem em sábados, domin-
gos ou feriados.

§ 2º - a sessão legislativa não 
será interrompida sem a aprova-
ção do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias.

§ �° a assembleia legislativa reu-
nir-se-á em sessões preparatórias, a 
partir de 1° de fevereiro, no primei-
ro ano da legislatura, para a posse 
de seus membros e constituição de 
sua Mesa diretora, para mandato 
de dois anos. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 60, de 
26-06-2019, d.o. de 01-07-2019.

§ �º a assembleia legislativa reu-
nir-se-á em sessões preparatórias, a 
partir de 1º de fevereiro, no primei-
ro ano da legislatura, para a posse 
de seus membros e constituição de 
sua Mesa diretora, para mandato 
de dois anos, vedada a candidatura 
para o mesmo cargo na eleição ime-
diatamente subsequente, dentro da 
mesma legislatura. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º - a assembleia legislativa 
reunir-se-á em sessões preparató-
rias, a partir de 1º de fevereiro, no 
primeiro ano da legislatura, para 
a posse de seus membros e consti-
tuição de sua Mesa diretora, para 
mandato de dois anos, permitida 
a reeleição. - redação dada pela 
emenda Constitucional n. 26, de 9-
11-2000, d.a de 10-11-2000.

§ �º - a assembleia reunir-se-á 
em sessões preparatórias, a par-
tir de 1º de fevereiro, no primeiro 
ano da legislatura, para a posse 
de seus membros e constituição 
de sua Mesa diretora, para man-
dato de dois anos, vedada a can-

didatura para qualquer cargo na 
eleição imediatamente subsequen-
te, dentro da mesma legislatura. 
  redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 4, de 30-6-92, d.a de 
03-07-1992.

§ �º - a assembleia 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 de sua Mesa di-
retoria, para mandato de dois anos, 
vedada a recondução para o mesmo 
cargo na eleição imediatamente 
subsequente. - redação original

§ 4º - a assembleia será convoca-
da extraordinariamente:

i - por seu presidente, em caso de 
decretação de intervenção estadual 
e para o compromisso e a posse do 
governador e do Vice-governador 
do estado;

ii   pelo governador, por seu presi-
dente ou a requerimento da maioria 
dos deputados, em caso de urgência 
ou interesse público relevante e em 
todas as hipóteses deste inciso com 
a aprovação da maioria absoluta 
dos deputados. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

ii - pelo governador, por seu presi-
dente ou a requerimento da maioria 
dos deputados, em caso de urgência 
ou interesse público relevante. - re-
dação original

§ 5º - na sessão extraordinária, 
a assembleia somente delibera-
rá sobre a matéria para a qual foi 
convocada.

§ 6º - por motivo de conveniência 
pública e deliberação da maioria dos 
seus membros, poderá a assembleia 
legislativa reunir-se, temporaria-
mente, em qualquer cidade do esta-
do. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 12, de 30.6.95, d.a. de 
03-07-1995.

seÇÃo V 
das coMissÕes

art. 17 - a assembleia legisla-
tiva terá comissões permanentes 
e temporárias na forma e com as 
atribuições previstas no regimento 
interno ou no ato de que resultar 
sua criação.

§ 1º - na constituição da Mesa 
diretora e de cada comissão, é as-
segurada, tanto quanto possível, 
a representação proporcional dos 
partidos ou dos blocos parlamenta-
res que participam da assembleia.
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§ 2º - Às comissões, em razão de 
sua competência, cabe:

i - discutir e votar projeto de lei 
que dispensar, na forma do regi-
mento, a competência do plenário, 
salvo se houver recurso deferido de 
um décimo dos membros da casa;

ii - realizar audiências públicas 
com entidades da sociedade civil;

iii - receber petições, reclamações, 
representações ou queixas de qual-
quer pessoa, contra atos ou omis-
sões das autoridades ou entidades 
públicas;

iV - solicitar depoimento de qual-
quer autoridade ou cidadão;

V - apreciar programas de obras, 
planos estaduais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e, sobre 
eles, emitir parecer.

§ �º - as comissões parlamentares 
de inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios das autorida-
des judiciais, além de outros pre-
vistos no regimento interno, serão 
criadas pela assembleia, a requeri-
mento de um terço de seus mem-
bros, para a apuração de fato de-
terminado e por prazo certo, sendo 
suas conclusões, se for o caso, en-
caminhadas ao Ministério público, 
para promoção da responsabilidade 
civil ou criminal dos infratores.

§ 4º - durante o recesso, haverá 
uma comissão representativa da as-
sembleia, eleita na última sessão or-
dinária do período legislativo, com 
atribuições definidas no regimento 
interno, cuja composição reproduzi-
rá, quanto possível, a proporcionali-
dade da representação partidária.

seÇÃo Vi 
do processo legislatiVo

subseÇÃo i 
das disposiÇÕes gerais

Art. 18. o processo legislativo 
compreende a elaboração de:

i - emendas à constituição;
ii - leis complementares;
iii - leis ordinárias;
iV - leis delegadas;
V - decretos legislativos;
Vi - resoluções.
§ 1º - lei complementar regu-

lará a elaboração, redação, al-
teração e consolidação das leis. 
- Vide lei Complementar nº 33, de 
1º-8-2001.

§ 2º salvo disposição constitucio-
nal em contrário, as deliberações da 

assembleia legislativa e de suas co-
missões serão tomadas por maioria 
de votos, presente a maioria absolu-
ta de seus membros. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - salvo disposição constitu-
cional em contrário, as deliberações 
da assembleia legislativa e suas co-
missões serão tomadas por maioria 
de votos, presente a maioria abso-
luta de seus membros. - redação 
original

§ �º - as leis complementares serão 
aprovadas por maioria absoluta.

§ 4º - a matéria constante de 
projeto de lei rejeitado somente 
poderá constituir objeto de novo 
projeto na mesma sessão legislati-
va, mediante proposta da maioria 
absoluta dos deputados.

subseÇÃo ii 
da eMenda À constituiÇÃo

Art. 19.  a constituição poderá 
ser emendada mediante proposta:

i - de um terço, no mínimo, dos 
deputados estaduais;

ii - do governador do estado;
iii - de mais da metade das câ-

maras Municipais do estado, mani-
festando-se, cada uma delas, pela 
maioria relativa de seus membros;

iV - dos cidadãos, subscrita por, no 
mínimo, um por cento do eleitora-
do do estado em vinte Municípios.

§ 1º - a constituição não poderá 
ser emendada na vigência de inter-
venção federal, estado de defesa ou 
estado de sítio.

§ 2º - a proposta será discutida 
e votada, em dois turnos, conside-
rando-se aprovada se obtiver, em 
ambos, três quintos dos votos dos 
membros da casa.

§ �º - a emenda à constituição 
será promulgada pela Mesa da as-
sembleia com o respectivo número 
de ordem.

§ 4º - não será objeto de delibe-
ração a proposta de emenda ten-
dente a abolir:

i - a integração do estado à fede-
ração brasileira;

ii - o voto direto, secreto, univer-
sal e periódico;

iii - a separação dos poderes;
iV - os direitos e garantias 

individuais.
§ 5º a matéria constante de pro-

posta de emenda rejeitada ou ha-
vida por prejudicada não pode ser 
objeto de nova proposta na mesma 

sessão legislativa. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 5º - a matéria constante de 
emenda rejeitada ou havida por 
prejudicada não pode ser objeto de 
nova proposta na mesma sessão le-
gislativa. - redação original

subseÇÃo iii 
das leis

Art. 20. a iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe 
a qualquer membro ou comissão 
da assembleia legislativa, ao go-
vernador do estado, ao tribunal 
de justiça, ao procurador-geral de 
justiça e aos cidadãos, na forma e 
nos casos previstos nesta e na cons-
tituição da república. - redação 
dada pela emenda Constitucional 
nº 45, de 10-11-2009, d.a. de 26-
11-2009, art. 3.  - Vigência a partir 
de 1º-01-2011.

art. 20.  a iniciativa das leis com-
plementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
assembleia legislativa, ao gover-
nador do estado, ao tribunal de 
justiça, a qualquer órgão a que 
tenha sido atribuído esse direito e 
aos cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta e na constituição da 
república. - redação original

§ 1º são de iniciativa privativa do 
governador as leis que: - redação 
dada pela emenda Constitucional 
nº 45, de 10-11-2009, d.a. de 26-11-
2009, art. 3  - Vigência a partir de 
1º-01-2011.

§ 1º - compete privativamente ao 
governador a iniciativa das leis que: 
- redação original

i - fixem ou modifiquem os efeti-
vos da polícia Militar e do corpo de 
bombeiros Militar;

ii - disponham sobre:
a)   a organização administrativa, 

as matérias tributária e orçamentá-
ria. - revogada pela emenda Cons-
titucional nº 45, de 10-11-2009, d.a. 
de 26-11-2009, art. 3  - Vigência 
a partir de 1º-01-2011. - redação 
dada pela emenda Constitucional 
nº 30, 05-9-2001, da 10-9-2001.

a) a organização administrativa, 
as matérias tributária e orçamentá-
ria e os serviços públicos; - redação 
original

b) os servidores públicos do esta-
do, seu regime jurídico, a criação e 
o provimento de cargos, empregos 
e funções na administração direta, 
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autárquica e fundacional do poder 
executivo, a estabilidade e aposen-
tadoria, e a fixação e alteração de 
sua remuneração ou subsídio; - re-
dação dada pela emenda Consti-
tucional nº 45, de 10-11-2009, d.a. 
de 26-11-2009, art. 3.  - Vigência a 
partir de 1º-01-2011.

b) os servidores públicos do esta-
do, seu regime jurídico, a criação e 
o provimento de cargos, empregos 
e funções na administração direta, 
autárquica e fundacional do poder 
executivo, a estabilidade e aposen-
tadoria de civis, a reforma e transfe-
rência de militares para a reserva e 
a fixação e alteração de remunera-
ção, salvo as exceções previstas nes-
ta e na constituição da república; 
- redação original

c) o ingresso, os limites de idade, 
a estabilidade e outras condições de 
transferência do militar para a ina-
tividade, os direitos, os deveres, a 
remuneração ou subsídio, as prer-
rogativas e outras situações espe-
ciais dos militares, consideradas as 
peculiaridades de suas atividades; - 
redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 45, de 10-11-2009, d.a. 
de 26-11-2009, art. 3  - Vigência a 
partir de 1º-01-2011.

c) a organização da defenso-
ria pública do estado, atendidas 
as normas da união; - redação 
original

d) a organização da defensoria 
pública do estado, atendidas as 
normas da união; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 
45, de 10-11-2009, d.a. de 26-11-
2009, art. 3.  - Vigência a partir de 
1º-01-2011.

d) a criação, a estruturação e as 
atribuições das secretarias de esta-
do e dos órgãos da administração 
pública. - redação original

e) a criação e a extinção das se-
cretarias de estado e dos órgãos da 
administração pública, observado 
o disposto no art. �7, inciso XViii; 
- acrescida pela emenda Consti-
tucional nº 45 de 10-11-2009, d.a. 
de 26-11-2009, art. 3.  - Vigência a 
partir de 1º-01-2011.

§ 2º - a iniciativa popular pode 
ser exercida pela apresentação à 
assembleia, de projeto de lei subs-
crito, no mínimo, por um por cento 
do eleitorado do estado.

Art. 21.  não será admitido 
aumento da despesa prevista nos 
projetos:

i - de iniciativa privativa do go-
vernador, ressalvado o disposto no 
art. 166, §§ �º e 4º da constituição 
da república;

ii - de iniciativa do tribunal de 
justiça e dos demais órgãos a quem 
for a mesma deferida;

iii - sobre a organização dos 
serviços administrativos da assem-
bleia legislativa, do tribunal de 
justiça e do Ministério público.

Art. 22.  o governador pode-
rá solicitar urgência para aprecia-
ção de projetos de sua iniciativa.

§ 1º - se a assembleia legislativa 
não se manifestar no prazo de qua-
renta e cinco dias sobre o projeto 
em regime de urgência, será este 
incluído na ordem do dia da sessão 
imediata, sobrestando-se a delibe-
ração quanto aos demais assuntos, 
até que se ultime a votação.

§ 2º - o prazo do parágrafo an-
terior não corre nos períodos de re-
cesso da assembleia nem se aplica 
aos projetos de codificação.

Art. 23. concluída a votação, 
o projeto de lei aprovado será en-
viado ao governador para sanção 
ou veto.

§ 1º - se o governador conside-
rar o projeto, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao in-
teresse público, vetá-lo-á, total ou 
parcialmente, no prazo de quinze 
dias úteis, contados da data do re-
cebimento e comunicará, dentro de 
quarenta e oito horas, à assembleia 
legislativa, as razões do veto.

§ 2º - o veto parcial somente 
abrangerá texto integral de artigo, 
parágrafo, inciso ou alínea.

§ �º - decorrido o prazo do § 1º, 
o silêncio do governador importará 
sanção.

§ 4º - o veto será apreciado den-
tro de trinta dias a contar de seu 
recebimento, só podendo ser re-
jeitado pelo voto da maioria abso-
luta dos deputados, em escrutínio 
secreto.

§ 5º - esgotado, sem deliberação, 
o prazo estabelecido no § 4º, o veto 
será colocado na ordem do dia da 
sessão imediata, sobrestadas as de-
mais proposições até sua votação 
final.

§ 6º - se o veto não for mantido, 
o projeto será enviado ao governa-
dor para promulgação.

§ 7º - se a lei não for promulgada, 
dentro de quarenta e oito horas, 

pelo governador, nos casos dos §§ 
�º e 6º, o presidente da assembleia 
promulgá-la-á e, se este não o fizer 
em igual prazo, caberá ao Vice-pre-
sidente da assembleia fazê-lo.

§ 8º a publicação da lei, que com-
pete à autoridade que a promulgou, 
deve ser feita no prazo máximo de 
sessenta dias, contados de sua pro-
mulgação. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

Art. 24. as leis delegadas serão 
elaboradas pelo governador, que 
solicitará a delegação à assembleia 
legislativa.

§ 1º - não serão objeto de dele-
gação os atos de competência pri-
vativa da assembleia, a matéria re-
servada à lei complementar nem a 
legislação sobre:

i - organização do poder judici-
ário, dos tribunais de contas do 
estado e dos Municípios e do Mi-
nistério público, bem como a car-
reira e a garantia de seus membros; 
  redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 18, de 28-08-1997, d.a. 
de 29-08-1997.

i   organização do poder judiciá-
rio, dos tribunais de contas do esta-
do e dos Municípios, do Ministério 
público e da procuradoria geral de 
contas, bem como a carreira e a ga-
rantia de seus membros; - redação 
original

ii   nacionalidade, cidadania, di-
reitos individuais, políticos e eleito-
rais; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

ii - cidadania; - redação original
iii - planos plurianuais, diretrizes 

orçamentárias e orçamentos.
§ 2º - a delegação terá a forma de 

resolução, que especificará seu con-
teúdo e os termos de seu exercício.

§ �º - se a resolução determinar 
a apreciação de lei delegada pela 
assembleia, esta a fará em votação 
única, vedada qualquer emenda.

seÇÃo Vii 
da fiscaliZaÇÃo contábil, 

financeira e orÇaMentária

Art. 25. a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial do estado e das entida-
des da administração direta e indire-
ta, no que se refere à legalidade, le-
gitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas, 
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será exercida pela assembleia legisla-
tiva mediante controle externo e pelo 
sistema de controle interno de cada 
poder.

§ 1º - o controle externo, a cargo 
da assembleia, será exercido com 
o auxílio do tribunal de contas do 
estado.

§ 2º prestará contas qualquer pes-
soa física ou jurídica, pública ou pri-
vada, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos 
quais o estado responda, ou que, em 
nome deste, assuma obrigações de 
natureza pecuniária. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010. 
- Vide lei nº 16.168, de 11-12-2007, 
(lei orgânica do Tribunal de Contas 
do estado de goiás)

§ 2º - prestará contas qualquer 
pessoa física ou entidade que uti-
lize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais o estado 
responda, ou que, em nome deste, 
assuma obrigações de natureza pe-
cuniária. - redação original

Art. 26. ao tribunal de contas 
do estado compete:

i - apreciar as contas prestadas 
anualmente pelo governador me-
diante parecer prévio, que deverá 
ser elaborado no prazo de sessen-
ta dias a contar de seu recebimen-
to e publicado no diário oficial do 
estado;

ii - julgar as contas dos adminis-
tradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos 
da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo estado e 
as contas daqueles que derem causa 
a perda, extravio ou outras irregu-
laridades de que resulte prejuízo ao 
erário;

iii - apreciar, para fins de registro, 
a legalidade dos atos de admissão 
de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, in-
cluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público, ex-
cetuadas as nomeações para cargo 
de provimento em comissão, bem 
como a das concessões de aposen-
tadorias, reformas e pensões, ressal-
vadas as melhorias posteriores que 
não alterem o fundamento legal do 
ato concessório;

iV - realizar, por iniciativa pró-
pria, da assembleia legislativa, de 

comissão técnica ou de inquérito, 
inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial nas uni-
dades administrativas dos poderes 
legislativo, executivo e judiciário e 
nas demais entidades referidas no 
inciso ii;

V - fiscalizar a aplicação de quais-
quer recursos repassados pelo es-
tado, mediante convênio, acordo, 
ajuste ou outros instrumentos con-
gêneres, à união, a outros estados, 
ao distrito federal ou a Municípios;

Vi - prestar as informações so-
licitadas pela assembleia ou por 
qualquer de suas comissões sobre a 
fiscalização contábil, financeira, or-
çamentária, operacional e patrimo-
nial e sobre resultados de auditorias 
e inspeções realizadas;

Vii - aplicar aos responsáveis, em 
caso de ilegalidade de despesa, irre-
gularidade de contas ou atraso em 
sua prestação, as sanções previstas 
em lei que estabelecerá, entre ou-
tras cominações, multa proporcio-
nal ao dano causado ao erário;

Viii - assinar prazo para que o 
órgão ou entidade adote as provi-
dências necessárias ao exato cum-
primento da lei, se verificada ilega-
lidade e sustar, se não atendido, a 
execução do ato impugnado, comu-
nicando a decisão à assembleia;

iX - representar ao poder compe-
tente sobre irregularidades ou abu-
sos apurados;

X - fiscalizar as contas de empre-
sas ou consórcios interestaduais, de 
cujo capital social o estado partici-
pe de forma direta ou indireta, nos 
termos de acordo, convênio ou ato 
constitutivo;

Xi   acompanhar, por seu repre-
sentante, a realização dos concursos 
públicos na administração direta e 
nas autarquias, fundações, empre-
sas públicas e sociedades instituídas 
ou mantidas pelo estado. - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Xi - acompanhar, por seu repre-
sentante, a realização dos concursos 
públicos na administração direta e 
indireta, nas fundações, empresas 
públicas, autarquias e sociedades 
instituídas ou mantidas pelo esta-
do; - redação original

Xii - negar aplicação de lei ou de 
ato considerado ilegal ou inconsti-
tucional que tenha reflexo no erá-
rio, incumbindo-lhe, de imediato, 

justificar a ilegalidade ou propor à 
assembleia a arguição de incons-
titucionalidade. - revogado pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 5. , IV.

XIII   apreciar e julgar as contas 
anuais do tribunal de contas dos 
Municípios. - acrescido pela emen-
da Constituional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - no caso de contrato, o ato 
de sustação será adotado direta-
mente pela assembleia legislativa 
que, de imediato, solicitará as me-
didas cabíveis ao poder executivo.

§ 2º - se a assembleia legislati-
va ou o poder executivo, no pra-
zo de noventa dias, não efetivar 
as medidas previstas no parágra-
fo anterior, o tribunal decidirá a 
respeito.

§ �º - as decisões do tribunal de 
que resulte imputação de débito 
ou multa terão eficácia de título 
executivo.

§ 4º - o tribunal encaminhará à 
assembleia legislativa, trimestral 
e anualmente, relatório de suas 
atividades.

Art. 27.   a comissão perma-
nente a que se refere o art. 111, § 
1º, diante de indícios de despesas 
não autorizadas, ainda que sob a 
forma de investimentos não pro-
gramados, de subsídios não apro-
vados, ou de irregularidades de 
qualquer natureza, poderá solici-
tar à autoridade responsável que, 
no prazo de cinco dias úteis, preste 
os esclarecimentos necessários. - 
redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

art. 27 - a comissão permanen-
te a que a assembleia legislativa 
atribuir competência fiscalizadora, 
diante de indícios de despesas não 
autorizadas, ainda que sob a forma 
de investimentos não programa-
dos, de subsídios não aprovados, 
ou de irregularidades de qualquer 
natureza, poderá solicitar à auto-
ridade responsável que, no prazo 
de cinco dias úteis, preste os escla-
recimentos necessários. - redação 
original

§ 1º - não prestados os esclareci-
mentos ou considerados estes insu-
ficientes, a comissão solicitará ao 
tribunal de contas do estado pro-
nunciamento conclusivo sobre a ma-
téria, no prazo de quinze dias úteis.
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§ 2º - se a despesa for conside-
rada irregular pelo tribunal, a co-
missão, se julgar que o gasto possa 
causar dano irreparável ou grave 
lesão à economia pública, proporá 
à assembleia sua sustação.

Art. 28. o tribunal de con-
tas do estado, integrado por sete 
conselheiros, tem sede na capital, 
quadro próprio de pessoal e jurisdi-
ção em todo o território estadual, 
exercendo, no que couber, as atri-
buições previstas no art. 46 desta 
constituição.

§ 1º - os conselheiros do tribunal 
de contas do estado serão nomea-
dos dentre brasileiros que satisfa-
çam os seguintes requisitos:

i - mais de trinta e cinco e menos 
de sessenta e cinco anos de idade;

ii - idoneidade moral e reputação 
ilibada;

iii - notórios conhecimentos ju-
rídicos, contábeis, econômicos e 
financeiros ou de administração 
pública;

iV - mais de dez anos de exercício 
de função ou de efetiva atividade 
profissional que exija os conhe-
cimentos mencionados no inciso 
anterior.

§ 2º - os conselheiros do tribunal 
de contas do estado serão escolhi-
dos: - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 8, de 17-08-1994, 
d.a. de 19-08-1994.

§ 2º - cinco dos conselheiros se-
rão escolhidos pela assembleia le-
gislativa e dois pelo governador do 
estado, com a prévia aprovação da 
assembleia, sendo um, alternada-
mente, entre auditores e membros 
do Ministério público em exercício 
junto ao tribunal, por este indicado 
em lista tríplice, segundo os crité-
rios de antiguidade e merecimento. 
- redação original

i - quatro pela assembleia le-
gislativa; - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 8, de 17-08-1994, 
d.a. de 19-08-1994.

ii - três pelo governador, com 
aprovação da assembleia legislati-
va, o primeiro deles de livre escolha 
e contemplando as duas outras es-
colhas, alternadamente, auditores e 
membros do Ministério público jun-
to ao tribunal, por este indicados 
em listas tríplices segundo os crité-
rios de antiguidade e merecimento. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 8, de 17-08-1994, d.a. de 
19-08-1994.

§ �º - iniciando-se a sequência 
com a primeira nomeação decreta-
da na vigência da presente consti-
tuição estadual, os conselheiros do 
tribunal de contas do estado serão 
nomeados: - acrescido pela emen-
da Constitucional nº 8, de 17-8-94, 
d.a de 19-8-94, renumerando-se os 
demais mantendo as suas redações 
originais.

i - o primeiro e o segundo mediante 
escolhas da assembleia legislativa; 
- acrescido pela emenda Consti-
tucional nº 8, de 17-8-94, d.a de 
19-8-94.

ii - o terceiro por livre esco-
lha do governador, com apro-
vação da assembleia legislativa; 
- acrescido pela emenda Constitucio-
nal nº 8, de 17-8-94, d.a de 19-8-94.

iii - o quarto e o quinto mediante 
escolhas da assembleia legislativa; 
- acrescido pela emenda Consti-
tucional nº 8, de 17-8-94, d.a de 
19-8-94.

iV - o sexto e o sétimo por esco-
lha do governador, com aprovação 
da assembleia legislativa, escolhido 
o sexto dentre auditores e o sétimo 
dentre membros do Ministério pú-
blico junto ao tribunal, por este in-
dicados em listas tríplices segundo 
os critérios de antiguidade e mere-
cimento. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 8, de 17-8-94, d.a 
de 19-8-94.

§ 4º os conselheiros terão as mes-
mas garantias, prerrogativas, impe-
dimentos, vencimentos e vantagens 
dos desembargadores do tribunal 
de justiça aplicando-se-lhes, quan-
to à aposentadoria e pensão, as 
normas do art. 40 e seus parágrafos 
da constituição da república. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 4º - os conselheiros terão as mes-
mas garantias, prerrogativas, impe-
dimentos, vencimentos e vantagens 
dos desembargadores do tribunal 
de justiça e somente poderão apo-
sentar-se, com as vantagens do car-
go, quando o tiverem exercido efe-
tivamente por mais de cinco anos. 
- renumerado pela emenda Cons-
titucional nº 8, de 17-08-1994, d.a. 
de 19-08-1994.

§ 5º o auditor, quando em subs-
tituição a conselheiro, terá as mes-
mas garantias, prerrogativas, impe-
dimentos e vencimentos do titular 
e, quando no exercício das demais 
atribuições da judicatura, as de juiz 

de direito de entrância final. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 5º - o auditor, quando em subs-
tituição a conselheiro, terá as mes-
mas garantias, prerrogativas, impe-
dimentos e vencimentos do titular 
e, quando no exercício das demais 
atribuições da judicatura, as de juiz 
de direito de terceira entrância. 
- renumerado pela emenda Cons-
titucional nº 8, de 17-08-1994, d.a. 
de 19-08-1994.

§ 6º - compete privativamente 
ao tribunal de contas elaborar seu 
regimento interno e organizar sua 
secretaria e os serviços auxiliares. 
- renumerado pela emenda Cons-
titucional nº 8, de 17.8.94, d.a. de 
19.8.94.

§ 7º junto ao tribunal de contas 
do estado funciona a procuradoria-
geral de contas. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 7º - junto ao tribunal de contas 
do estado funciona a procuradoria-
geral de contas, a que se aplicam as 
disposições sobre o Ministério público, 
relativas à autonomia administrati-
va e financeira, à escolha, nomea-
ção e destituição do seu titular e à 
iniciativa de sua lei de organização. 
  redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 23, de 9-12-98, d.o de 
18-12-98.

§ 7º - junto ao tribunal funcio-
na a procuradoria geral de contas, 
a que se aplicam as disposições so-
bre o Ministério público, relativas à 
autonomia administrativa e finan-
ceira, à escolha, nomeação e desti-
tuição do seu titular e á iniciativa de 
sua lei de organização. - redação 
dada pela emenda Constitucional 
nº 21, de 21-04-97, d.o de 06-11-97; 
- renumerado pela emenda Cons-
titucional nº 8, de 17.8.94, d.a. de 
19.8.94.

§ 8º - aos procuradores de contas 
aplicam-se as disposições pertinentes a 
direito, vedações e forma de investidu-
ra dos membros do Ministério público. 
- revogado pela emenda Constitucio 
al nº 23, de 9-12-98, d.o de 18-12-98 
- renumerado pela emenda Cons-
titucional nº 8, de 17.8.94, d.a. de 
19.8.94.

§ 9º após o cumprimento da sequ-
ência inicial prevista no § �º, as vagas 
serão preenchidas visando à manu-
tenção da composição estabelecida 
nos incisos i e ii do § 2º deste artigo, 
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considerando-se para tanto a totalida-
de dos conselheiros. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

Art. 29. os poderes legislativo, 
executivo e judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade de:

i - avaliar o cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual e a exe-
cução dos programas de governo e 
dos orçamentos do estado;

ii - comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados, quanto à eficácia e efi-
ciência da gestão orçamentária, finan-
ceira e patrimonial nos órgãos e enti-
dades da administração estadual, bem 
como da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado;

iii - exercer o controle das ope-
rações de crédito, avais e garantias, 
bem como dos direitos e haveres do 
estado;

iV - apoiar o controle externo no 
exercício de sua missão institucional. 
- Vide lei nº 13.782, de 3-1-2001, I.

§ 1º - os responsáveis pelo con-
trole interno, ao tomarem conheci-
mento de qualquer irregularidade 
ou ilegalidade, dela darão ciência 
ao tribunal de contas do esta-
do, sob pena de responsabilidade 
solidária.

§ 2º - Qualquer cidadão, par-
tido político, associação ou sin-
dicato é parte legítima para, na 
forma da lei, denunciar irregu-
laridade ou ilegalidade perante 
o tribunal de contas do estado. 
- § 2º regulamentado pela lei 
nº 11.575, de 18.10.91, d.o. de 
4.11.91.

Art. 30. os poderes legislati-
vo, executivo e judiciário e as en-
tidades da administração indireta 
ou fundacional encaminharão ao 
tribunal de contas do estado, sob 
pena de responsabilidade, no mês 
seguinte a cada trimestre:

i - o número total dos servidores 
e empregados públicos nomeados e 
contratados por classe de cargos e 
empregos, no trimestre e até ele;

ii - a despesa total com o pessoal, 
confrontada com o valor das recei-
tas no trimestre e no período ven-
cido do ano;

iii - a despesa total com notici-
ário, propaganda ou promoção, 
qualquer que tenha sido o veí-
culo de planejamento, estudo e 
divulgação.

§ 1º - o tribunal de contas do 
estado consolidará e divulgará, 
em trinta dias, em órgão oficial da 
imprensa, os dados de que trata 
este artigo.

§ 2º - o tribunal de contas do 
estado, trimestralmente, encami-
nhará à assembleia legislativa o 
relatório de que tratam os incisos 
i, ii e iii deste artigo.

art. �0-a. os poderes executivo, 
legislativo e judiciário manterão, 
de forma integrada, sistema per-
manente de monitoramento e ava-
liação de políticas públicas, com o 
objetivo de promover o aperfei-
çoamento da gestão pública, na 
forma da lei, ao qual compete: 
- acrescido pela emenda Consti-
tucional nº 63, de 04-12-2019. 

i - avaliar a economicidade, a 
efetividade, a eficácia e a eficiên-
cia das políticas públicas de res-
ponsabilidade estadual;  - acresci-
do pela emenda Constitucional nº 
63, de 04-12-2019. 

ii - fornecer subsídios técnicos 
para o monitoramento de políticas 
públicas vigentes e para a formu-
lação e para a implementação de 
novas políticas públicas; - acresci-
do pela emenda Constitucional nº 
63, de 04-12-2019. 

iii - observar o princípio da 
periodicidade; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 63, de 
04-12-2019. 

iV - disponibilizar informa-
ções, relatórios, dados e estu-
dos relativos às políticas públi-
cas para livre acesso de qual-
quer cidadão; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 63, de 
04-12-2019. 

V- ampliar a sistemática articu-
lação entre os órgãos dos poderes 
que desempenhem as atividades 
de monitoramento e avaliação de 
políticas públicas no âmbito do 
estado de goiás;  - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 63, de 
04-12-2019. 

Vi -firmar parcerias com univer-
sidades, fundações, associações 
sem fins lucrativos, organizações 
não governamentais e outras 
instituições, visando: - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 63, 
de 04-12-2019. 

a) conceder maior transparên-
cia aos dados de responsabilidade 
governamental; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 63, de 
04-12-2019. 

b) dotar de maior qualidade as 
análises dos dados; e - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 63, 
de 04-12-2019. 

c) agilizar e facilitar os trabalhos 
de monitoramento e de avaliação.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 63, de 04-12-2019. 

parágrafo único. o órgão central 
do sistema permanente de moni-
toramento e avaliação de políticas 
públicas é a assembleia legislativa, 
que contará com o auxílio do tribu-
nal de contas do estado de goiás, 
dos órgãos integrantes do sistema 
de controle interno de cada po-
der, e outros órgãos que possuam 
missões similares. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 63, de 
04-12-2019. 

 

capÍtulo iii 
do poder eXecutiVo

seÇÃo i 
do goVernador e do Vice-

goVernador do estado

Art. 31. o poder executivo é 
exercido pelo governador do esta-
do, auxiliado pelos secretários de 
estado.

Art. 32.  a eleição do governa-
dor e do Vice-governador do estado 
realizar-se-á, simultaneamente, no 
primeiro domingo de outubro, em 
primeiro turno, e no último domin-
go de outubro, em segundo turno, 
se houver, no ano anterior ao do 
término do mandato de seus ante-
cessores, e a posse ocorrerá em 1º 
de janeiro do ano subsequente para 
mandato de quatro anos, permitida 
a reeleição para um único período 
subsequente. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. �2. a eleição do governador e 
do Vice-governador do estado reali-
zar-se-á noventa dias antes do térmi-
no do mandato de seus antecessores, 
para mandato de quatro anos, veda-
da a reeleição. - redação original

§ 1º - a eleição do governador im-
portará a do Vice-governador com 
ele registrado.

§ 2º - será considerado eleito go-
vernador o candidato que, registra-
do por partido político, obtiver a 
maioria absoluta de votos, não com-
putados os em branco e os nulos.
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§ �º se nenhum candidato alcan-
çar maioria absoluta na primeira 
votação, far-se-á nova eleição no 
último domingo de outubro, con-
correndo os dois candidatos mais 
votados e considerando-se eleito 
aquele que obtiver a maioria dos 
votos válidos. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º - se nenhum candidato alcan-
çar maioria absoluta na primeira vo-
tação, far-se-á nova eleição em até 
vinte dias após a proclamação do 
resultado, concorrendo os dois candi-
datos mais votados e considerando-se 
eleito aquele que obtiver a maioria 
dos votos válidos. - redação original

§ 4º - se, antes de realizado o se-
gundo turno, ocorrer morte, desistên-
cia ou impedimento legal de candida-
to, convocar-se-á, dentre os remanes-
centes, o de maior votação.

§ 5º - na hipótese dos parágrafos an-
teriores, se mais de um candidato com a 
mesma votação remanescer em segun-
do lugar, qualificar-se-á o mais idoso.

Art. 33. o governador e o Vice-
governador tomarão posse em sessão 
da assembleia legislativa, prestando 
o compromisso de manter, defender 
e cumprir a constituição da república 
e a do estado, observar as leis, promo-
ver o bem geral e sustentar a integri-
dade do estado de goiás.

parágrafo único.  se, decorridos 
dez dias da data fixada para a posse, 
o governador ou o Vice-governador 
não tiver assumido o cargo, salvo por 
motivo de força maior, esse será de-
clarado vago.

Art. 34. substituirá o gover-
nador, no caso de impedimen-
to, e suceder-lhe-á, no de vaga, o 
Vice-governador.

§ 1º em caso de impedimento do 
governador e do Vice-governador, ou 
vacância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exer-
cício da chefia do poder executivo 
o presidente da assembleia legisla-
tiva e o do tribunal de justiça. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 1º - em caso de impedimento do 
governador e do Vice-governador, 
serão sucessivamente chamados ao 
exercício do poder executivo o pre-
sidente da assembleia legislativa e 
o presidente do tribunal de justiça. 
- redação original

§ 2º - o Vice-governador, além de 
outras atribuições que lhe forem con-
feridas por lei complementar, auxilia-
rá o governador, sempre que for por 
ele convocado para missões especiais.

Art. 35. Vagando os cargos de 
governador e Vice-governador, far-
se-á a eleição noventa dias depois de 
aberta a última vaga, para completar 
o período dos antecessores.

§ 1º - ocorrendo a vacância no ter-
ceiro ano do período governamental, 
a eleição para ambos os cargos será 
feita trinta dias depois da última 
vaga, pela assembleia legislativa, na 
forma da lei.

§ 2º - ocorrendo a vacância no úl-
timo ano do período governamen-
tal, serão sucessivamente chamados 
o presidente da assembleia e o do 
tribunal de justiça para exercer o 
cargo de governador.

Art. 36. o governador e o 
Vice-governador não poderão, sem 
licença da assembleia legislativa, 
ausentar-se do estado ou do país 
por mais de quinze dias, sob pena 
de perda do cargo. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. �6. o governador e o Vice-go-
vernador não poderão, sem licença 
da assembleia legislativa, ausentar-
se do país por qualquer prazo, ou 
do estado por mais de quinze dias. 
- a expressão  por qualquer prazo  
foi suspensa pela adIN nº 738-6, 
acórdão d.J. de 23.4.93. - redação 
original

parágrafo único. perderá o man-
dato o governador que assumir 
outro cargo ou função na admi-
nistração pública direta ou indire-
ta, ressalvada a posse em virtude 
de concurso público e observado 
o disposto nesta constituição e es-
pecialmente no art. �8, incisos i, iV 
e V, da constituição da república. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

parágrafo único.  perderá o man-
dato o governador que assumir ou-
tro cargo ou função na administra-
ção pública direta ou indireta, ressal-
vada a posse em virtude de concurso 
público e observado o disposto nesta 
constituição. - redação original

seÇÃo ii 
das atribuiÇÕes do 

goVernador

Art. 37. compete privativa-
mente ao governador do estado:

i - exercer, com auxílio dos se-
cretários de estado e titulares de 
órgãos equivalentes, a direção su-
perior do poder executivo;

ii - nomear e exonerar os secre-
tários de estado, o comandante-
geral da polícia Militar, o coman-
dante geral do corpo de bombei-
ros Militar, o procurador-geral do 
estado e o titular da defensoria 
pública;

iii - iniciar o processo legislativo, 
na forma e nos casos previstos nes-
ta constituição;

iV - sancionar, promulgar e fazer 
publicar as leis, bem como expedir 
decretos e regulamentos para sua 
fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou 
parcialmente;

Vi - celebrar acordos, convênios 
e ajustes com a união, outros esta-
dos, o distrito federal, Municípios 
e entidades de direito público e fir-
mar contratos com entidades pri-
vadas e com particulares, na forma 
da lei: - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 45 de 10-11-
2009, d.a. de 26-11-2009, art. 3 - 
Vigência a partir de 1º-01-2011.

Vi - normatizar a organização 
e funcionamento dos órgãos da 
administração estadual, celebrar 
acordos, convênios e ajustes com 
a união, outros estados, o distrito 
federal, Municípios e entidades de 
direito público e firmar contratos 
com entidades privadas e com par-
ticulares, na forma da lei; - reda-
ção original

Vii - decretar e executar a in-
tervenção estadual em Municí-
pios, nos casos e na forma desta 
constituição;

Viii - remeter mensagem e plano 
de governo à assembleia legislati-
va por ocasião da abertura da ses-
são legislativa, expondo a situação 
do estado e solicitando as provi-
dências que julgar necessárias;

iX - nomear o procurador-geral 
de justiça e o procurador-geral 
de contas, dentre os indicados em 
lista tríplice, na forma da lei; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 23, de 09-12-98, d.o de 
18-12-98.

iX   nomear o procurador-geral 
de justiça e o procurador-geral de 
contas, dentre os indicados em lis-
ta tríplice, na forma da lei; - reda-
ção original
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X - enviar à assembleia o plano 
plurianual, o projeto de lei de di-
retrizes orçamentárias e as propos-
tas de orçamento previstas nesta 
constituição; Vide lei nº 16.553, 
de 20-05-2009.

Xi - prestar à assembleia as 
contas anuais relativas à receita 
e à despesa públicas, até sessen-
ta dias após a abertura da sessão 
legislativa;

Xii   prover e extinguir os cargos 
públicos estaduais, na forma da 
lei; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

Xii - prover, exonerar e extinguir 
os cargos e as funções da adminis-
tração direta, das autarquias e fun-
dações, na forma da lei; - redação 
original

Xiii - elaborar leis delegadas;
XiV - solicitar à assembleia auto-

rização para contrair empréstimos 
externos e internos;

XV - nomear os integrantes do 
quinto constitucional do tribunal 
de justiça e de tribunais que vierem 
a ser instituídos;

XVi - indicar à assembleia três 
conselheiros do tribunal de contas 
do estado e do tribunal de contas 
dos Municípios e nomear todos os 
membros das referidas cortes, após 
decorridos dez dias do cumprimen-
to do disposto no inciso X do art. 11 
desta constituição; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

XVi - indicar à assembleia um 
terço dos conselheiros do tribunal 
de contas do estado e do tribunal 
de contas dos Municípios e nome-
ar todos os membros das referidas 
cortes, após decorridos dez dias do 
cumprimento do disposto no inciso 
X do art. 11 desta constituição; - 
redação original

XVii - solicitar intervenção fede-
ral para garantir o livre exercício do 
poder executivo, nos termos do art. 
�6 da constituição da república;

XViii - dispor, em relação ao po-
der executivo e mediante decreto, 
sobre: - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 45, de 10-11-2009, 
d.a. de 26-11-2009, art. 3.  - Vigên-
cia a partir de 1º-01-2011.

XVIII - exercer outras atribuições 
previstas nesta constituição. - reda-
ção original

a) organização e funcionamento 
da administração estadual, quando 
não implicar aumento de despesa 

nem criação ou extinção de órgãos 
públicos; - acrescida pela emenda 
Constitucional nº 45, de 10-11-2009, 
d.a. de 26-11-2009, art. 3.  - Vigên-
cia a partir de 1º-01-2011.

b) extinção de funções ou car-
gos públicos, quando vagos; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 45, de 10-11-2009, d.a. de 
26-11-2009, art. 3.  - Vigência a par-
tir de 1º-01-2011.

XIX - exercer outras atribui-
ções previstas nesta Constituição. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 45, de 10-11-2009, d.a. 
de 26-11-2009, art. 3.  - Vigência a 
partir de 1º-01-2011.

parágrafo único. o governador 
poderá delegar as atribuições men-
cionadas nos incisos Vi, Xii, primei-
ra parte, e XViii, aos secretários de 
estado ou ao procurador-geral do 
estado, que observarão os limites 
traçados nas respectivas delega-
ções. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 45, de 10-11-2009, 
d.a. de 26-11-2009, art. 3.  - Vigên-
cia a partir de 1º-01-2011.

parágrafo único.  o governador 
poderá delegar as atribuições men-
cionadas nos incisos Vi e Xii, primei-
ra parte deste artigo, aos secretá-
rios de estado, ao procurador-geral 
de justiça ou ao procurador geral 
do estado, que observarão os limi-
tes traçados nas respectivas delega-
ções. - redação original

seÇÃo iii 
da responsabilidade do 
goVernador do estado

Art. 38. são crimes de responsa-
bilidade os atos do governador que 
atentem contra esta constituição e a 
da república e, especialmente, contra:

i - a existência da união;
ii - o livre exercício dos poderes le-

gislativo e judiciário, do Ministério pú-
blico, da procuradoria-geral de contas 
e dos poderes constitucionais dos Mu-
nicípios; redação dada pela emenda 
Constitucional nº 23, de 9-12-98, d.o 
de 18-12-98

ii - o livre exercício dos poderes le-
gislativo e judiciário, do Ministério pú-
blico, da procuradoria-geral de contas 
e dos poderes constitucionais dos Mu-
nicípios; - redação original

iii - o exercício dos direitos políticos, 
individuais e sociais;

iV - a segurança do estado;
V - a probidade da administração;
Vi - a lei orçamentária;

Vii - o cumprimento das leis e das 
decisões judiciais.

parágrafo único. os crimes serão 
definidos em lei federal especial, que 
fixará as normas de processo e julga-
mento. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Art. 39. admitida a acusação 
contra o governador, por dois terços 
da assembleia legislativa, será ele sub-
metido a julgamento, pelo superior 
tribunal de justiça nas infrações pe-
nais comuns e pela assembleia legis-
lativa por crimes de responsabilidade. 
- redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Art. 39. admitida a acusação 
contra o governador, será ele subme-
tido a julgamento, pelo superior tri-
bunal de justiça nas infrações penais 
comuns e pela assembleia legislativa 
por crimes de responsabilidade. - re-
dação original

§ 1º - o governador ficará suspenso 
de suas funções:

i - nas infrações penais comuns, se 
recebida, pelo superior tribunal de 
justiça, a denúncia ou queixa-crime;

ii - nos crimes de responsabilida-
de, após a instauração do processo 
pela assembleia. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

ii - nos crimes de responsabilidade, 
após a instrução do processo pela as-
sembleia. - redação original

§ 2º - se, decorrido o prazo de cento 
e oitenta dias, o julgamento não esti-
ver concluído, cessará o afastamento 
do governador, sem prejuízo do regu-
lar prosseguimento do processo.

§ �º - o governador não estará 
sujeito à prisão por infrações penais 
comuns, enquanto não sobrevier 
sentença condenatória transitada 
em julgado. - redação original - Vide 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 7, I. 
- declarado Inconstitucional pela adIN 
nº 1012.3. mérito julgado procedente. 
d.J. de 24.11.95.

§ 4º - o governador, na vigência de 
seu mandato, não pode ser responsabi-
lizado por atos estranhos ao exercício 
de suas funções. - declarado Inconsti-
tucional pela adIN nº 1012.3. mérito 
julgado procedente. d.J. de 24.11.95. 
- Vide emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 7. 
, I. - redação original
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seÇÃo iV 
dos secretários de estado

Art. 40. os secretários de esta-
do serão escolhidos dentre brasileiros 
maiores de vinte e um anos e no exer-
cício dos direitos políticos.

§ 1º - compete ao secretário de 
estado, além de outras atribuições 
estabelecidas nesta constituição e 
em lei:

i - praticar os atos pertinentes às 
atribuições que lhe forem outorga-
das, às delegadas pelo governador, 
exercer a orientação, coordenação 
e supervisão dos órgãos e entidades 
da administração estadual na área 
de sua competência e referendar 
os atos e os decretos assinados pelo 
governador;

ii - expedir instruções para 
a execução de leis, decretos e 
regulamentos;

iii - apresentar ao governador re-
latório anual de sua gestão;

iV   prestar, pessoalmente ou por 
escrito, à assembleia ou a qualquer 
de suas comissões, quando convoca-
do e na forma da convocação, infor-
mações sobre assunto previamente 
determinado, importando em crime 
de responsabilidade a ausência, a 
recusa ou o não-atendimento, no 
prazo de trinta dias, bem como o 
fornecimento de informações fal-
sas; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

iV - prestar, pessoalmente ou por 
escrito, à assembleia ou a qual-
quer de suas comissões, quando 
convocado e na forma da convo-
cação, informações sobre assunto 
previamente determinado, impor-
tando crime de responsabilidade a 
ausência, a recusa ou o não aten-
dimento, no prazo de quinze dias 
úteis, bem como o fornecimento 
de informações falsas; - redação 
original

V - propor ao governador, anual-
mente, o orçamento de sua pasta;

Vi - delegar suas próprias atribui-
ções por ato expresso aos seus su-
bordinados, observados os limites 
estabelecidos em lei.

§ 2º a lei disporá sobre a criação e 
extinção das secretarias de estado. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 2º - a lei regulará a criação, es-
truturação e atribuições das secre-
tarias de estado. - redação original

§ �º - os secretários de estado obri-
gam-se a fazer declaração pública de 
seus bens, no ato da posse e no tér-
mino do exercício do cargo, e terão 
os mesmos impedimentos estabele-
cidos para os deputados, enquanto 
permanecerem em suas funções.

§ 4º - os secretários de estado, 
por crime comum e por crime de 
responsabilidade, serão julgados 
pelo tribunal de justiça e, por crime 
de responsabilidade conexo com o 
do governador, pela assembleia.

capÍtulo iV 
do poder judiciário

seÇÃo i 
das disposiÇÕes gerais

Art. 41. são órgãos do poder 
judiciário estadual:

i - o tribunal de justiça;
ii - os juízes de direito;
iii - o tribunal de justiça Militar;
iV - os conselhos de justiça 

Militar;
V os juizados especiais e as 

turmas recursais dos juizados 
especiais; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010. 
- Vide leis nºs 12.832, de 15-1-96. 
(do. de 22-1-96), e 13.111, de 16-7-
97, (do. de 22-7-97)

V - os juizados especiais; - reda-
ção original

Vi - a justiça de paz;
Vii - os tribunais inferiores. - re-

vogado pela emenda Constitucional 
nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 09-09-
2010, art. 5. , V.

Viii os tribunais do júri. - acres-
cido pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 1º - ao poder judiciário é asse-
gurada autonomia administrativa e 
financeira e aos tribunais que o in-
tegram aplicam-se as regras sobre 
prestação de contas estabelecidas 
nesta constituição para os tribunais 
de contas.

§ 1º-a. o tribunal de justiça ela-
borará sua proposta orçamentária 
dentro dos limites estipulados con-
juntamente com os demais poderes 
na lei de diretrizes orçamentárias. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 1º-b. se o tribunal de justiça 
não encaminhar a respectiva pro-

posta orçamentária dentro do prazo 
estabelecido na lei de diretrizes or-
çamentárias, o poder executivo con-
siderará, para fins de consolidação 
da proposta orçamentária anual, os 
valores aprovados na lei orçamen-
tária vigente, ajustados de acordo 
com os limites estipulados na forma 
do § 1º-a deste artigo. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º-c. se a proposta orçamentá-
ria do tribunal de justiça for enca-
minhada em desacordo com os limi-
tes estipulados na forma do § 1º-a 
deste artigo, o poder executivo pro-
cederá aos ajustes necessários para 
fins de consolidação da proposta 
orçamentária anual. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º-d. durante a execução orça-
mentária do exercício, não poderá 
haver a realização de despesas ou a 
assunção de obrigações que extra-
polem os limites estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias, exceto 
se previamente autorizadas, me-
diante a abertura de créditos suple-
mentares ou especiais. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 2º lei de iniciativa do tribunal 
de justiça poderá criar tribunal de 
justiça Militar quando o efetivo mi-
litar no estado superar a vinte mil 
integrantes. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - o tribunal de justiça Mili-
tar será organizado por proposta 
do tribunal de justiça do estado, 
quando os efetivos conjuntos da 
polícia Militar e do corpo de bom-
beiros Militar atingirem vinte mil 
integrantes incorporados às suas 
fileiras. - redação original

§ �º - o tribunal de justiça poderá 
propor a criação de tribunais infe-
riores de segundo grau, com alçada 
para determinadas causas, no que 
se refira ao valor e natureza, na for-
ma da lei. - revogado pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5. , V.

§ 4º - em cada comarca haverá, 
pelo menos, um tribunal do júri.

§ 5º para dirimir conflitos fundiá-
rios, o tribunal de justiça proporá a 
criação de varas especializadas, com 
competência exclusiva para ques-
tões agrárias. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.
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§ 5º - para dirimir conflitos fundi-
ários, o tribunal de justiça designa-
rá juízes de entrância especial com 
competência exclusiva para questões 
agrárias, os quais se farão presentes 
no local do litígio sempre que neces-
sário à eficiente prestação jurisdicio-
nal. - redação original

§ 6º a atividade jurisdicional será 
ininterrupta, sendo vedadas férias 
coletivas nos juízos e tribunais de 
segundo grau, funcionando, nos 
dias em que não houver expedien-
te forense normal, juízes em plan-
tão permanente. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 7º a distribuição de processos 
será imediata, em todos os graus de 
jurisdição. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 8º o tribunal de justiça pode-
rá funcionar descentralizadamente, 
constituindo câmaras regionais, a 
fim de assegurar o pleno acesso do 
jurisdicionado à justiça em todas as 
fases do processo. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 9º o tribunal de justiça insta-
lará a justiça itinerante, com a re-
alização de audiências e demais 
funções da atividade jurisdicional, 
servindo-se de equipamentos públi-
cos e comunitários. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

Art. 42. todo Município, ao 
atingir população estimada em seis 
mil habitantes, será erigido à con-
dição de sede de comarca, cabendo 
ao tribunal de justiça promover sua 
instalação no prazo de dois anos.

parágrafo único.  cabe ao poder 
executivo, por meio do órgão res-
ponsável pelas estatísticas estadu-
ais, publicar no diário oficial do es-
tado, no segundo trimestre de cada 
ano, as estimativas de população de 
todos os Municípios do estado, rela-
tivas ao ano anterior.

Art. 43. na composição de tri-
bunal togado, um quinto dos luga-
res será composto de membros do 
Ministério público, com mais de dez 
anos de carreira e de advogados de 
notório saber jurídico e reputação ili-
bada, com mais de dez anos de efe-
tiva atividade profissional, indicados 
em lista sêxtupla pelos órgãos de re-
presentação das respectivas classes.

§ 1º - Quando for ímpar o número 
de vagas destinadas ao quinto cons-
titucional, uma delas será, alternada 
e sucessivamente, preenchida por ad-
vogado e por membro do Ministério 
público, de tal forma que, também 
sucessiva e alternadamente, os re-
presentantes de uma das classes su-
perem os da outra em uma unidade.

§ 2º recebidas as indicações, o 
tribunal formará lista tríplice, en-
viando-a ao governador do estado 
que, nos vinte dias subsequentes, 
escolherá um de seus integrantes 
para nomeação. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - recebidas as indicações, o 
tribunal formará lista tríplice, en-
viando-a ao poder executivo que, 
nos vinte dias subsequentes, esco-
lherá um de seus integrantes para 
nomeação. - redação original

Art. 44.  os pagamentos de-
vidos pelas fazendas públicas esta-
dual ou Municipais, em virtude de 
sentença judiciária, far-se-ão exclu-
sivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à 
conta dos créditos respectivos, proi-
bida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias 
e nos créditos adicionais abertos 
para este fim. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 44. À exceção dos créditos de 
natureza alimentícia, os pagamentos 
devidos pela fazenda estadual ou 
Municipal, em virtude de sentença ju-
diciária, far-se-ão exclusivamente na 
ordem cronológica de apresentação 
dos precatórios e à conta dos créditos 
respectivos, proibida a designação de 
casos ou pessoas nas dotações orça-
mentárias e nos créditos adicionais 
abertos para esse fim. - redação 
original

§ 1º os débitos de natureza ali-
mentícia compreendem aqueles de-
correntes de salários, vencimentos, 
proventos, pensões e suas comple-
mentações, benefícios previdenciá-
rios e indenizações por morte ou por 
invalidez, fundadas em responsabi-
lidade civil, em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado, e 
serão pagos com preferência sobre 
todos os demais débitos, exceto so-
bre aqueles referidos no § 2º deste 
artigo. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - É obrigatória a inclusão, nos 
orçamentos das entidades de direi-
to público, de verba necessária ao 
pagamento de seus débitos cons-
tantes de precatórios judiciários 
apresentados até 1º de julho, data 
em que terão seus valores atualiza-
dos, fazendo-se o pagamento até o 
final do exercício seguinte. - reda-
ção original

§ 2º os débitos de natureza ali-
mentícia cujos titulares tenham 60 
(sessenta) anos de idade ou mais na 
data de expedição do precatório, 
ou sejam portadores de doença gra-
ve, definidos na forma da lei, serão 
pagos com preferência sobre todos 
os demais débitos, até o valor equi-
valente ao triplo do fixado em lei 
para os fins do disposto no § �º des-
te artigo, admitido o fracionamen-
to para essa finalidade, sendo que 
o restante será pago na ordem cro-
nológica de apresentação do preca-
tório. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - as dotações orçamentárias 
e os créditos abertos serão consig-
nados ao poder judiciário, recolhen-
do-se a importância respectiva à 
repartição competente, cabendo ao 
presidente do tribunal que proferir 
a decisão exequenda determinar o 
pagamento, segundo as possibilida-
des do depósito e autorizar, a reque-
rimento do credor e exclusivamente 
para o caso de preterimento de seu 
direito de precedência, o sequestro 
da quantia necessária à satisfação 
do débito. - redação original

§ �º o disposto no “caput” deste 
artigo relativamente à expedição de 
precatórios não se aplica aos paga-
mentos de obrigações definidas em 
leis como de pequeno valor que as 
fazendas referidas devam fazer em 
virtude de sentença judicial transi-
tada em julgado. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 4º É obrigatória a inclusão, no 
orçamento das entidades de direito 
público, de verba necessária ao pa-
gamento de seus débitos, oriundos 
de sentenças transitadas em julgado, 
constantes de precatórios judiciários 
apresentados até 1º de julho, fazen-
do-se o pagamento até o final do 
exercício seguinte, quando terão seus 
valores atualizados monetariamente. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.
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§ 5º as dotações orçamentárias e 
os créditos abertos serão consigna-
dos 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 prece-
dência ou de não alocação orçamen-
tária do valor necessário à satisfação 
do seu débito, o sequestro da quantia 
respectiva. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 6º o presidente do tribunal com-
petente que, por ato comissivo ou 
omissivo, retardar ou tentar frustrar 
a liquidação regular de precatórios 
incorrerá em crime de responsabili-
dade e responderá, também, peran-
te o conselho nacional de justiça. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 7º É vedada a expedição de preca-
tórios complementares ou suplemen-
tares de valor pago, bem como o fra-
cionamento, repartição ou quebra do 
valor da execução para fins de enqua-
dramento de parcela do total ao que 
dispõe o § �º deste artigo. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 8º no momento da expedição 
dos precatórios, independentemente 
de regulamentação, deles deverá ser 
abatido, a título de compensação, 
valor correspondente aos débitos lí-
quidos e certos, inscritos ou não em 
dívida ativa e constituídos contra o 
credor original pela fazenda pública 
devedora, incluídas parcelas vincen-
das de parcelamentos, ressalvados 
aqueles cuja execução esteja suspen-
sa em virtude de contestação admi-
nistrativa ou judicial. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 9º antes da expedição dos preca-
tórios, o tribunal solicitará à fazenda 
pública devedora, para resposta em 
até trinta dias, sob pena de perda do 
direito de abatimento, informação 
sobre os débitos que preencham as 
condições estabelecidas no § 8º, para 
os fins nele previstos. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 10. o credor poderá ceder, to-
tal ou parcialmente, seus créditos 
em precatórios a terceiros, inde-
pendentemente da concordância 
do devedor, não se aplicando ao 

cessionário o disposto nos §§ 2º e �.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 11. a cessão de precatórios so-
mente produzirá efeitos após comu-
nicação, por meio de petição proto-
colizada, ao tribunal de origem e à 
entidade devedora. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

seÇÃo ii 
do tribunal de justiÇa

Art. 45.   o tribunal de justiça, 
com sede na capital e jurisdição em 
todo o estado, compõe-se de, no 
mínimo, trinta e dois desembarga-
dores. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 37, de 28-12-2004, 
d.o. de 03-02-2005.

art. 45. o tribunal de justiça, 
com sede na capital e jurisdição em 
todo o estado, compõe-se de trinta 
e dois desembargadores. - redação 
original

parágrafo único.  nos crimes co-
muns e de responsabilidade, os 
desembargadores são processados 
e julgados, originariamente, pelo 
superior tribunal de justiça. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

parágrafo único.  nos crimes co-
muns e nos de responsabilidade, 
os desembargadores serão proces-
sados e julgados, originariamente, 
pelo superior tribunal de justiça. 
- redação original

Art. 46. compete privativa-
mente ao tribunal de justiça:- re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

art. 46. compete privativamente ao 
tribunal de justiça: - redação original

i - eleger seu presidente, Vice-pre-
sidente, corregedor-geral de justiça 
e outros ocupantes de cargos de di-
reção; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 37, de 28-12-2004, 
d.o. de 03-02-2005.

i - eleger seu presidente, Vice-pre-
sidente, corregedor-geral de justi-
ça e outros titulares de cargos de 
direção; - redação original

ii   elaborar seu regimento interno, 
com observância das normas de pro-
cesso e das garantias processuais das 
partes, dispondo sobre as atribuições, 
competências e funcionamento de 

seus órgãos jurisdicionais e adminis-
trativos; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

ii - elaborar seu regimento inter-
no, com observância das normas de 
processo e das garantias processuais 
das partes, dispondo sobre a compe-
tência e o funcionamento dos órgãos 
jurisdicionais e administrativos; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

ii - elaborar seu regimento interno; 
- redação original

iii - organizar sua secretaria e seus 
serviços auxiliares e os dos juízos que 
lhe são subordinados, velando pelo 
exercício da atividade correicional res-
pectiva; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 37, de 28-12-2004, 
d.o. de 03-02-2005.

iii - organizar sua secretaria; - reda-
ção original

iV   propor ao poder legislativo, 
observado o disposto no art. 169 e 
parágrafos da constituição da repú-
blica: - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

iV - propor ao poder legislativo: 
- redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

iV - propor ao poder legislativo, 
observado o disposto no art.l69 da 
constituição da república: - redação 
original

a) a alteração do número dos seus 
membros; - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 37, de 28-12-
2004, d.o. de 03-02-2005.

a) a alteração do número de seus 
membros; - redação original

b) a alteração da organização e 
da divisão judiciárias do estado; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

b) a alteração da organização e da 
divisão judiciárias do estado; - reda-
ção original

c) a criação do tribunal de justiça Mi-
litar, nos termos do art. 41,§ 2º e a cria-
ção ou extinção de tribunais inferiores; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

d) a criação de novas varas judiciais; 
- redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

d) a criação de varas judiciais; - re-
dação original
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e) a criação e a extinção de car-
gos e a fixação da remuneração dos 
seus auxiliares e dos juízos que lhe 
são vinculados, bem como a fixação 
do subsídio de seus membros e dos 
juízes; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 37, de 28-12-2004, 
d.o. de 03-02-2005.

e) a criação e a extinção de cargos 
e a fixação da remuneração de seus 
membros, dos juízes e dos seus au-
xiliares; - redação original

V - organizar os serviços auxiliares 
dos juízos que lhe forem vinculados; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

Vi - promover a indicação dos 
candidatos ao preenchimento dos 
cargos de desembargador e prover, 
na forma da lei: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 37, 
de 28-12-2004, d.o. de 03-02-2005.

Vi - prover os cargos de juiz de 
carreira e os demais necessários à 
administração da justiça por concur-
so público de provas ou de provas e 
títulos, exceto os de confiança assim 
definidos em lei, obedecido o art. 
169, parágrafo único, da constitui-
ção da república; - redação original

a) os cargos de juiz não iniciais de 
carreira; - acrescida pela emenda 
Constitucional nº 37, de 28-12-2004, 
d.o. de 03-02-2005.

b) os cargos iniciais da carreira da 
magistratura estadual e os demais 
cargos necessários à administração 
da justiça, por concurso público de 
provas ou de provas e títulos, exceto 
os de confiança, assim definidos em 
lei, obedecido o disposto no art. 169, 
§ 1º, da constituição da república; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

Vii - conceder licenças, férias e 
outros afastamentos a seus mem-
bros, aos juízes e servidores que lhe 
são imediatamente vinculados; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

Vii - conceder licença, férias e ou-
tros afastamentos a seus membros, 
aos juízes e servidores que lhe fo-
rem imediatamente vinculados; - 
redação original

Viii - processar e julgar originaria-
mente: - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 37, de 28-12-
2004, d.o. de 03-02-2005.

Viii - processar e julgar originaria-
mente: - redação original

a) a ação direta de inconstitucio-
nalidade e a ação direta de constitu-
cionalidade de lei ou ato estadual e 
municipal, em face da constituição 
do estado, e o pedido de medida 
cautelar a ela relativo; - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

a) a ação direta de inconstitucio-
nalidade de lei ou ato estadual e 
municipal, em face da constituição 
do estado, e o pedido de medida 
cautelar a ela relativo; - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

a) a ação direta de inconstitucio-
nalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais em face 
desta constituição e os pedidos de 
medida cautelar na mesma; - reda-
ção original

b) a representação que vise à in-
tervenção do estado em Município 
para assegurar a observância de 
princípios constitucionais ou para 
promover a execução da lei, ordem 
ou decisão judicial; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 37, 
de 28-12-2004, d.o. de 03-02-2005.

b) representação que vise à inter-
venção do estado em Município para 
assegurar a observância de princípios 
desta constituição ou para promover 
a execução de lei, ordem ou decisão 
judicial; - redação original

c) o Vice-governador e os deputa-
dos estaduais, nas infrações penais 
comuns; - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

c) o Vice-governador e os deputa-
dos estaduais; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 37, de 28-
12-2004, d.o. de 03-02-2005.

c) o Vice-governador e os deputa-
dos estaduais; - redação original

d) os secretários de estado nos cri-
mes comuns e nos de responsabili-
dade não conexos com os do gover-
nador; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

d) os secretários de estado e os 
presidentes de autarquias nos cri-
mes comuns e nos de responsabili-
dade não conexos com os de gover-
nador; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 37, de 28-12-2004.

d) os secretários de estado nos 
crimes comuns e nos de responsabi-
lidade não conexos com os do go-
vernador; - redação original

e) os juízes de primeiro grau e 
os membros do Ministério público, 
nas infrações penais comuns e nos 
crimes de responsabilidade, res-
salvada a competência da justiça 
eleitoral, e, nas infrações penais 
comuns, os procuradores do esta-
do e da assembleia legislativa e os 
defensores públicos, ressalvadas as 
competências da justiça eleitoral e 
do tribunal do júri; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

e) os juízes do primeiro grau, os 
membros do Ministério público, 
ressalvada a competência da jus-
tiça eleitoral, e os delegados de 
polícia, os procuradores do estado 
e da assembleia legislativa e os 
defensores públicos, ressalvadas as 
competências da justiça eleitoral e 
do tribunal do júri; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 29 
de 29-8-2001.

e) os juízes do primeiro grau e os 
membros do Ministério público, nos 
crimes comuns e nos de responsabi-
lidade, ressalvada a competência da 
justiça eleitoral; - redação original

f) os prefeitos municipais; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

f) os prefeitos municipais; - reda-
ção original

g) o  habeas-corpus , quando o 
paciente for qualquer das pessoas 
referidas nas alíneas  c ,  d  e  e , 
ou quando a coação for atribuída à 
Mesa diretora ou ao presidente da 
assembleia legislativa, ao conselho 
superior da Magistratura, ao cor-
regedor-geral da justiça, ao pro-
curador-geral de justiça, a juiz de 
primeiro grau, ao corregedor geral 
do Ministério público, ao conselho 
superior do Ministério público, a 
procurador ou promotor de justiça, 
aos secretários de estado, ao co-
mandante geral da polícia Militar e 
ao comandante geral do corpo de 
bombeiros Militar; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

g) o “habeas-corpus”, quando o 
paciente for qualquer das pesso-
as referidas nas alíneas “c”, “d” e 
“e”, ou quando a coação for atri-
buída ao governador do estado, 
À Mesa diretora ou ao presidente 
da assembleia legislativa, ao con-
selho superior da Magistratura, ao 
corregedor-geral da justiça, a juiz 
de direito ou substituto, ao procu-
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rador-geral de justiça, ao conselho 
superior do Ministério público, aos 
tribunais de contas do estado e 
dos Municípios, ao conselho ou ao 
auditor da justiça Militar e aos se-
cretários de estado; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 37, 
de 28-12-2004, d.o. de 03-02-2005.

g) o  habeas-corpus , sendo pa-
ciente qualquer das pessoas re-
feridas nas alíneas anteriores, o 
mandado de segurança e o  habe-
as-data  contra atos do governa-
dor, da Mesa da assembleia, do 
tribunal de contas do estado, do 
tribunal de contas dos Municí-
pios, do procurador-geral de justi-
ça do estado, do procurador-geral 
do estado, do procurador-geral de 
contas, do comandante-geral da 
polícia Militar, do comandante-ge-
ral do corpo de bombeiros Militar, 
do titular da defensoria pública 
e do próprio tribunal de justiça; 
  redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 23, de 9-12-98, d.o de 
18-12-98.

g) o  habeas-corpus , sendo pa-
ciente qualquer das pessoas re-
feridas nas alíneas anteriores, o 
mandado de segurança e o  habe-
as-data  contra atos do governador, 
da Mesa da assembleia, do tribunal 
de contas do estado, do tribunal 
de contas dos Municípios, do pro-
curador-geral de justiça do estado, 
do procurador-geral do estado, do 
procurador-geral de contas, do co-
mandante-geral da polícia Militar, 
do comandante-geral do corpo 
de bombeiros Militar, do titular da 
defensoria pública e do próprio tri-
bunal de justiça; - redação original 
 

h) as ações rescisórias e as revi-
sões criminais em processos de sua 
competência; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 37, de 
28-12-2004, d.o. de 03-02-2005.

h) a revisão criminal e a ação res-
cisória de seus julgados; - redação 
original

i) as reclamações para a preserva-
ção de sua competência ou garan-
tia da autoridade das suas decisões; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 37, de 28-12-2004, d.o. 
de 03-02-2005.

i) a reclamação para a preserva-
ção de sua competência e garantia 
da autoridade de suas decisões; - 
redação original

j) as execuções de sentenças nas 
causas de sua competência origi-

nária e os embargos que lhe forem 
opostos, facultada a delegação de 
competência para a prática de atos 
processuais; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 37, de 
28-12-2004, d.o. de 03-02-2005.

j) a execução de sentença, nas 
causas de sua competência originá-
ria, facultada a delegação de atri-
buições para a prática de atos pro-
cessuais; - redação original

l) o mandato de injunção, quan-
do a elaboração da norma for atri-
buição do governador do estado, 
da assembleia legislativa ou de 
sua Mesa diretora, dos tribunais de 
contas do estado e dos Municípios 
ou do próprio tribunal de justiça; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 37, de 28-12-2004, d.o. 
de 03-02-2005.

l) o mandado de injunção, quan-
do a elaboração da norma for atri-
buição do governador, da assem-
bleia legislativa ou de sua Mesa, do 
tribunal de contas do estado ou do 
tribunal de contas dos Municípios 
ou do próprio tribunal; - redação 
original

m) os conflitos de competência 
entre juízes; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 37, de 
28-12-2004, d.o. de 03-02-2005.

m) os conflitos de competência 
entre juízes; - redação original

n) a restauração de autos extra-
viados ou destruídos, quando o 
processo for de sua competência; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

o) o mandado de segurança e 
o  habeas data  impetrados contra 
atos do governador do estado, da 
Mesa diretora, ou do presidente da 
assembleia legislativa, do próprio 
tribunal de justiça, de seu presiden-
te ou membro integrante, de juiz 
de primeiro grau, dos tribunais de 
contas do estado e dos Municípios, 
do procurador-geral de justiça, do 
procurador-geral do estado, dos 
secretários de estado, do coman-
dante geral da polícia Militar e do 
comandante geral do corpo de 
bombeiros Militar; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

o) o mandado de segurança e o 
“habeas data” impetrados contra 
atos do governador do estado, da 
Mesa diretora ou do presidente da 
assembleia legislativa, do próprio 
tribunal de justiça, de seu presi-

dente ou membro integrante, de 
juiz de direito ou substituto, dos 
tribunais de contas do estado e dos 
Municípios, do procurador-geral 
de justiça, do procurador-geral do 
estado, dos secretários de estado 
e dos presidentes de autarquias; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 37, de 28-12-2004, d.o. de 
03-02-2005.

iX   julgar, em grau de recurso, 
as causas decididas pelos órgãos do 
primeiro grau, assim como o agravo 
e os embargos de declaração contra 
as suas decisões ou acórdãos. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iX - julgar, em grau de recurso, 
as causas decididas pelos órgãos do 
primeiro grau ou tribunais inferio-
res, assim como os agravos regimen-
tais e embargos de declaração inter-
postos de decisões ou acórdãos, nos 
casos legais. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 37, de 
28-12-2004, d.o. de 03-02-2005.

iX - julgar, em grau de recurso, 
as causas decididas pelos órgãos de 
primeiro grau ou tribunais inferio-
res. - redação original

Art. 47.  todos os julgamen-
tos dos órgãos do poder judiciário 
estadual serão públicos, e funda-
mentadas todas as decisões, sob 
pena de nulidade, podendo a lei 
limitar a presença, em determi-
nados atos, às próprias partes e a 
seus advogados, ou somente a es-
tes, em casos nos quais a preserva-
ção do direito à intimidade do in-
teressado no sigilo não prejudique 
o interesse público à informação. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

art. 47. todos os julgamentos 
do tribunal serão públicos e fun-
damentadas todas as decisões, sob 
pena de nulidade, podendo a lei, se 
o interesse público o exigir, limitar 
a presença, em determinados atos, 
às próprias partes e a seus advoga-
dos, ou somente a esses. - redação 
original

§ 1º as decisões administrativas 
do tribunal serão motivadas e em 
sessão pública, sendo as disciplina-
res tomadas pelo voto da maioria 
absoluta de seus membros. - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.
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§ 1º - as decisões administrativas 
serão motivadas, inclusive as de 
avaliação de estágio probatório, re-
moção e promoção de juízes, sendo 
as disciplinares tomadas pelo voto 
da maioria absoluta de seus mem-
bros. - redação original

§ 2º os atos de remoção, dispo-
nibilidade e aposentadoria do ma-
gistrado, por interesse público, fun-
dar-se-ão em decisão pelo voto da 
maioria absoluta dos membros do 
tribunal ou do conselho nacional 
de justiça, assegurada ampla de-
fesa. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - os atos de remoção, dis-
ponibilidade e aposentadoria do 
magistrado, por interesse público, 
fundar-se-ão em decisão pelo voto 
de dois terços dos membros do tri-
bunal, assegurada ampla defesa. 
- redação original

seÇÃo iii 
dos juÍZes de direito

Art. 48. os juízes de direito, 
integrando a magistratura de car-
reira, exercem a jurisdição comum 
de primeiro grau nas comarcas e 
juízos , nos termos da lei de organi-
zação e divisão judiciárias.

§ 1º - nas comarcas onde não 
houver juizados especiais ou de 
pequenas causas, os juízes, res-
peitada a especialização em razão 
da matéria, desempenharão tal 
função, todas as segundas-feiras. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5 , VI.

§ 2º- na organização judiciária do 
estado, não se admitirá o funciona-
mento de varas cujas competências 
se fixem por razões de capacidade 
econômica das partes.

§ �º durante o período não co-
berto pelo expediente forense ha-
verá desembargador de plantão no 
tribunal de justiça, e juiz, em todas 
as comarcas, inclusive em finais de 
semana e feriados, com competên-
cia plena para todas as causas cíveis 
e criminais que demandem atendi-
mento de urgência. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º - É mantido plantão judiciário 
permanente em todas as comarcas, 
durante o período não coberto pelo 
expediente forense, inclusive fins de 
semana, dias santos e feriados, para 

garantir a tutela dos direitos indivi-
duais, dos relativos à cidadania, e o 
atendimento aos pedidos de prisão 
preventiva e de busca e apreensão. 
- redação original

§ 4º o juiz titular residirá na res-
pectiva comarca, salvo autorização 
do tribunal. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 4º - o magistrado residirá na res-
pectiva comarca. - redação original

§ 5º - as comarcas de terceira en-
trância deverão funcionar em dois 
expedientes, tanto nas funções 
judicantes quanto nas auxiliares. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5 , VI.

Art. 49.  o ingresso na carrei-
ra, cujo cargo inicial é o de juiz de 
direito substituto, dependerá de 
aprovação em concurso público de 
provas e títulos, realizado com a 
participação da ordem dos advoga-
dos do brasil em todas as suas fases, 
exigindo-se do bacharel em direito, 
no mínimo, três anos de atividade 
jurídica e obedecendo-se, nas no-
meações, à ordem de classificação. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 49. o ingresso na carreira, 
cujo cargo inicial é o de juiz subs-
tituto, dependerá de aprovação em 
concurso público de provas e títulos, 
realizado com a participação da or-
dem dos advogados do brasil e do 
instituto dos advogados de goiás, 
em todas as suas fases, obedecen-
do-se, nas nomeações, à ordem de 
classificação. - redação original

parágrafo único. a lei de organi-
zação judiciária, nos termos da lei 
complementar federal pertinente, 
conterá previsão de cursos oficiais 
de preparação, aperfeiçoamento e 
promoção de magistrados, consti-
tuindo etapa obrigatória do proces-
so de vitaliciamento a participação 
em curso oficial ou reconhecido 
por escola nacional de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

parágrafo único.  a lei de organi-
zação judiciária conterá previsão de 
cursos de preparação e aperfeiçoa-
mento de magistrados como requi-
sitos para ingresso e promoção na 
carreira. - redação original

Art. 50. antes da nomeação do 
último classificado no concurso an-
terior para juiz substituto, o tribu-
nal de justiça publicará o edital de 
chamamento para o próximo con-
curso destinado ao preenchimento 
de vagas do mesmo cargo.

§ 1º - os concursos a que se re-
fere o caput deste artigo deverão 
ser concluídos em no máximo seis 
meses, contados da circulação do 
edital respectivo.

§ 2º - a publicação do edital de 
remoção ou promoção deverá ocor-
rer em prazo não superior a cinco 
dias úteis, contados da publicação 
do ato que determinou a vacância.

Art. 51. a promoção dos in-
tegrantes da carreira dar-se-á, de 
entrância a entrância, alternada-
mente, por antiguidade e mereci-
mento, observando-se os seguintes 
critérios:

i - é obrigatória a promoção de 
juiz que figure, por três vezes con-
secutivas ou cinco alternadas, em 
lista de merecimento;

ii   a promoção por merecimento 
pressupõe dois anos de exercício na 
respectiva entrância e integrar o 
juiz a primeira quinta parte da lista 
de antiguidade desta, salvo se não 
houver com tais requisitos, quem 
aceite o lugar vago; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

ii - a promoção por merecimento 
pressupõe cumprir o interstício de 
dois anos de exercício na respectiva 
entrância e integrar o juiz a primei-
ra quinta parte da lista de antigui-
dade desta, salvo se não houver, 
com tais requisitos, quem aceite o 
lugar vago; - redação original

iii - a lista de merecimento será 
formada pelos três juízes mais vo-
tados em sessão plenária do tri-
bunal de justiça, cabendo a seu 
presidente a escolha e a promo-
ção, no prazo de doze dias úteis; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 

09-09-2010, Art. 5. , VII.
iV - as comarcas vagas serão 

providas no prazo de trinta dias 
no caso de promoção ou remo-
ção e não poderão ficar despro-
vidas de titular por prazo supe-
rior ao estipulado neste inciso; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , VII.
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V   aferição do merecimento con-
forme o desempenho e pelos crité-
rios 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 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

V - a aferição do merecimento 
deve ser procedida através dos cri-
térios de presteza e segurança no 
exercício da jurisdição e pela frequ-
ência e aproveitamento em cursos 
reconhecidos de aperfeiçoamento; 
- redação original

Vi   na apuração da antiguidade, 
o tribunal somente poderá recusar 
o juiz mais antigo pelo voto fun-
damentado de dois terços de seus 
membros, conforme procedimento 
próprio, e assegurada ampla defesa, 
repetindo-se a votação até fixar-se 
a indicação; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

Vi - na apuração da antiguidade, 
o tribunal somente poderá recusar 
o juiz mais antigo pelo voto de dois 
terços de seus membros, repetindo-
se a votação até fixar-se a indicação. 
- redação original

Vii   não será promovido o juiz 
que, injustificadamente, retiver 
autos em seu poder além do prazo 
legal, não podendo devolvê-los ao 
cartório sem o devido despacho ou 
decisão. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

Art. 52.  o acesso ao tribunal 
de justiça far-se-á por antiguidade 
e merecimento, alternadamente, 
apurados na última entrância. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 52. o acesso ao tribunal de 
justiça e aos demais que venham a 
ser criados far-se-á, por antiguidade 
e merecimento, alternadamente, 
apurados na última entrância, quan-
do se tratar de promoção, aplican-
do-se, no que couber, as disposições 
constantes do art. 51 e de acordo 
com a classe de origem, as normas 
do art. 4� desta constituição. - re-
dação original

Art. 53.  os subsídios dos ma-
gistrados serão fixados em lei de 
iniciativa do tribunal de justiça 
e escalonados, em nível estadual, 

conforme as respectivas categorias 
da estrutura judiciária nacional, 
com diferença, entre uma cate-
goria e outra, não superior a 10% 
(dez por cento) ou inferior a 5% 
(cinco por cento), não podendo ex-
ceder a 90,25% (noventa inteiros e 
vinte e cinco centésimos por cento) 
do subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do supremo tribunal 
federal, obedecido, em qualquer 
caso, o disposto nos arts. �7, inciso 
Xi, e �9, § 4º, da constituição da 
república. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 5�. os vencimentos dos ma-
gistrados serão fixados com dife-
rença não superior a dez por cento 
de uma para outra das categorias 
da carreira, não podendo, a títu-
lo nenhum, exceder os dos Minis-
tros do supremo tribunal federal 
- redação original

Art. 54.  a aposentadoria dos 
magistrados e a pensão de seus 
dependentes observarão o dispos-
to no art. 40 da constituição da 
república. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 54. a aposentadoria com 
proventos integrais é compulsória 
por invalidez ou aos setenta anos 
de idade e facultativa aos trinta 
anos de serviço, após cinco anos 
de exercício efetivo na judicatura. 
- redação original

Art. 55. os juízes gozam das 
seguintes garantias:

i   vitaliciedade, que, no primei-
ro grau, só será adquirida após 
dois anos de exercício, dependen-
do a perda do cargo, nesse perío-
do, de deliberação do tribunal a 
que o juiz estiver vinculado, e, nos 
demais casos, de sentença judicial 
transitada em julgado; - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

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 de justiça, 
e, nos demais casos, de senten-
ça judicial transitada em julgado; 
- arguida a inconstitucionalidade 
deste inciso pela adIN nº 372-1. 
Negada a concessão de liminar. 
d.J. de 9.11.90. - redação original

ii - inamovibilidade, salvo motivo 
de interesse público, na forma do 
art. 9�, inciso Viii da constituição 
da república; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

ii - inamovibilidade, salvo motivo 
de interesse público, na forma do 
art. 9� da constituição da república; 
- arguida a inconstitucionalidade 
deste inciso pela adIN nº 372-1. Ne-
gada a concessão de liminar. d.J. de 
09.11.90. - redação original

iii - irredutibilidade de subsídios, 
ressalvado o disposto nos arts. �7, 
incisos X e Xi, �9, § 4º, 150, inciso 
ii, 15�, inciso iii, e 15�, § 2º, inciso i, 
da constituição da república. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii - irredutibilidade de venci-
mentos, observado, quanto à re-
muneração, o que dispõem os 
arts. �7, inciso Xi, 150, inciso ii, 
15�, inciso iii e 15�, § 2º, inciso 
i, da constituição da república. 
- arguida a inconstitucionalidade 
deste inciso pela adIN nº 372-1. Ne-
gada a concessão de liminar. d.J. de 
9.11.90. - redação original

§ 1º - não atenta contra a garan-
tia de que trata o inciso ii o deslo-
camento de juiz substituto para o 
exercício das funções do cargo em 
comarca integrante da região a que 
pertence.

§ 2º - a lei de organização judiciá-
ria, de iniciativa do tribunal de jus-
tiça, definirá as Zonas judiciárias, 
dentro das quais será limitada a ina-
movibilidade do juiz substituto.

Art. 56. aos juízes é vedado:
i   exercer, ainda que em dispo-

nibilidade, outro cargo ou função, 
salvo uma de magistério; - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

i - exercer, ainda que em dispo-
nibilidade, outro cargo ou função, 
salvo um de magistério, em que não 
se inclua atividade administrativa 
de qualquer natureza; - redação 
original

ii - receber, a qualquer título ou 
pretexto, custas ou participação em 
processo;

iii - dedicar-se à atividade 
político-partidária.

iV   receber, a qualquer título ou 
pretexto, auxílios ou contribuições 
de pessoas físicas, entidades públi-
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cas ou privadas, ressalvadas as ex-
ceções previstas em lei; - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

V   exercer a advocacia no juízo 
do qual se afastou, ou no tribu-
nal de justiça, quando dele tenha 
se afastado, antes de decorridos 
três anos do afastamento do cargo 
por aposentadoria ou exoneração. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

 seÇÃo iV 
da justiÇa Militar 

- Vide lei nº �19, de 29-12-1948.

 Art. 57.  a justiça Militar é 
constituída, em primeiro grau, pelos 
juízes de direito e pelos conselhos 
de justiça Militar e, em segundo, 
pelo tribunal de justiça competente. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 57. a justiça Militar é constitu-
ída, em primeiro grau, pelos conse-
lhos de justiça Militar e, em segundo, 
pelo tribunal de justiça competente. 
- redação original

§ 1º - os conselhos de justiça Mi-
litar compõem-se de cinco juízes 
auditores, sendo dois deles oficiais 
da polícia Militar e um, oficial do 
corpo de bombeiros Militar, to-
dos da ativa, e de dois civis, sendo 
um deles, advogado com mais de 
dez anos de experiência profissio-
nal e o outro, membro do Minis-
tério público. - redação original 
- Vide emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 7, II. - declarada Inconstituciona-
lidade pela adIN nº 471-9, d.o.u. de 
12.09.2008.

§ 2º - os juízes auditores dos con-
selhos de justiça Militar, de carreira 
militar, serão indicados em lista trí-
plice pelo governador do estado e 
os civis pelos respectivos órgãos de 
representação estadual, em lista sêx-
tupla, sendo todos nomeados pelo 
presidente do tribunal, após apro-
vação do plenário. - redação original 
-  Vide Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 
7. , II. - declarada Inconstitucionali-
dade pela adIN nº 471-9, d.o.u. de 
12.09.2008.

§ �º - haverá, no mínimo, três con-
selhos de justiça Militar na capital 
e pelo menos um nas cidades sede 
de batalhão da polícia Militar ou 

de grupamento do corpo de bom-
beiros Militar. - redação original 
-  Vide emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 7. , II. - declarada Inconstitucio-
nalidade pela adIN nº 471-9, d.o.u. 
de 12.09.2008.

§ 4º - o juiz auditor goza dos mes-
mos direitos e vantagens e se subme-
te às mesmas restrições cominadas 
aos juízes de direito.

art. 58.  aos conselhos de justiça 
Militar competem processar e julgar 
policiais militares e bombeiros mili-
tares pelos crimes militares definidos 
em lei e apreciar e julgar as propostas 
de perda de posto e patente de ofi-
cial e de exclusão de praças da polícia 
Militar e do corpo de bombeiros Mili-
tar. - redação original - Vide emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 7. , III. - decla-
rada Inconstitucionalidade pela adIN 
nº 471-9, d.o.u. de 12.09.2008.

art. 58-a. compete à justiça Mili-
tar estadual processar e julgar os mi-
litares do estado, nos crimes militares 
definidos em lei e as ações judiciais 
contra atos disciplinares militares, 
ressalvada a competência do júri 
quando a vítima for civil, cabendo ao 
tribunal competente decidir sobre 
a perda do posto e da patente dos 
oficiais e da graduação das praças. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 3. 

parágrafo único. compete aos juí-
zes de direito do juízo militar proces-
sar e julgar, singularmente, os crimes 
militares cometidos contra civis e as 
ações judiciais contra atos disciplina-
res militares, cabendo ao conselho 
de justiça, sob a presidência de juiz 
de direito, processar e julgar os de-
mais crimes militares. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 3. 

seÇÃo V 
dos juiZados especiais e da 

justiÇa de paZ 
- redaÇÃo dada pela eMenda 
constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010, art. 2. 

seÇÃo V 
dos juiZados especiais, de 

peQuenas causas 
e da justiÇa de paZ - Vide lei 

ordinária nº 128�2, de 15-
01-1996, d.o de 22-1-96 e lei 

ordinária nº 1�111, de 16-07-
1997, d.o de 22-7-97.

Art. 59.  ficam criados:
i   juizados especiais, cuja com-

petência e composição, incluídas as 
dos órgãos de julgamento de seus 
recursos, observada a legislação fe-
deral pertinente, serão definidas na 
lei de organização e divisão judiciá-
rias, para a conciliação, o julgamen-
to e a execução de causas cíveis de 
menor complexidade e de infrações 
penais de menor potencial danoso, 
obedecidos os seguintes princípios: 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

i - juizados especiais, cuja com-
petência e composição, incluídas as 
dos órgãos de julgamento de seus 
recursos, serão definidas na lei de 
organização e divisão judiciárias, 
para a conciliação, o julgamento e 
a execução de causas cíveis de me-
nor complexidade e de infrações 
penais de menor potencial danoso, 
com a participação da comunidade, 
obedecidos os seguintes princípios: 
- redação original

a) procedimento oral e sumaríssi-
mo, com oportunidade de concilia-
ção no julgamento e na execução;

b) órgão provido por juízes toga-
dos, por indicação do tribunal de 
justiça, e leigos, escolhidos por enti-
dades representativas da sociedade, 
com investidura limitada no tempo, 
podendo a escolha dar-se por voto 
direto e secreto;

ii - juizados especiais de peque-
nas causas, providos por juízes 
togados, eleitos ou nomeados, 
para processar e julgar, por opção 
do autor, causas de reduzido va-
lor econômico, pelos critérios de 
oralidade, simplicidade e celeri-
dade, possibilitando, sempre que 
possível, a conciliação das partes; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii - justiça de paz, remunerada na 
forma da lei, composta de cidadãos 
eleitos pelo voto direto, universal 
e secreto, com mandato de quatro 
anos e com competência para:

a) celebrar casamentos;
b) verificar, de ofício ou em face 

de impugnação, processo de habili-
tação para casamento;

c) exercer atribuições conciliató-
rias e outras, definidas em lei, sem 
caráter jurisdicional.

parágrafo único. as custas e emo-
lumentos serão destinados exclu-
sivamente ao custeio dos serviços 
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afetos às atividades específicas da 
justiça. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

seÇÃo Vi 
da declaraÇÃo de 

inconstitucionalidade e 
da aÇÃo direta de 

inconstitucionalidade

Art. 60.  podem propor a ação 
direta de inconstitucionalidade e a 
ação declaratória de constitucionali-
dade de leis ou atos normativos es-
taduais ou municipais, contestados 
em face desta constituição: - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 60.  a ação direta de inconsti-
tucionalidade de leis ou atos normati-
vos estaduais ou municipais, em face 
desta constituição, pode ser propos-
ta pelo governador do estado, pela 
Mesa da assembleia legislativa, pe-
los tribunais de contas do estado e 
dos Municípios, pelo procurador-ge-
ral de justiça, pelo procurador-geral 
de contas, pelo prefeito e pela Mesa 
da câmara do respectivo Município, 
em se tratando de lei ou ato local, 
pela ordem dos advogados do bra-
sil, por partidos políticos com repre-
sentação na assembleia legislativa, 
por federações sindicais e por enti-
dades de classe de âmbito estadual. 
  redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 23, de 09-12-1998, d.o 
de 18-12-98.

Art. 60.  a ação direta de in-
constitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais ou municipais, 
em face desta constituição, pode ser 
proposta pelo governo do estado, 
pela Mesa da assembleia legislativa, 
pelos tribunais de contas do estado 
e dos Municípios, pelo procurador-
geral de justiça, pelo procurador-
geral de contas, pelo prefeito e pela 
Mesa da câmara do respectivo Mu-
nicípio, em se tratando de lei ou ato 
local, pela ordem dos advogados do 
brasil, por partidos políticos com re-
presentação na assembleia legislati-
va, por federações sindicais e por en-
tidades de classe de âmbito estadual. 
- redação original

i   o governador do estado, ou 
a Mesa da assembleia legislativa; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii   o prefeito, ou a Mesa da câmara 
Municipal; - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

 iii   o tribunal de contas do estado; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV   o tribunal de contas dos Mu-
nicípios; - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

V   o procurador-geral de justiça; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Vi   a ordem dos advogados do 
brasil   seção de goiás; - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

Vii   as federações sindicais ou en-
tidades de classe de âmbito estadual; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Viii   os partidos políticos com re-
presentação na assembleia legis-
lativa, ou, em se tratando de lei ou 
ato municipais, na respectiva câmara 
Municipal. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - o procurador-geral de jus-
tiça deverá ser previamente ouvido 
nas ações de inconstitucionalidade e 
em todos os processos de competên-
cia do tribunal de justiça.

§ 2º - declarada a inconstituciona-
lidade por omissão de medida para 
tornar efetiva norma constitucional, 
será dada ciência ao poder compe-
tente para adoção das providências 
necessárias e, em se tratando de ór-
gão administrativo, para fazê-lo em 
trinta dias.

§ �º Quando o tribunal de justiça 
apreciar a inconstitucionalidade, em 
tese, de norma legal ou de ato nor-
mativo, citará, previamente, o procu-
rador-geral do estado, que defende-
rá o ato ou texto impugnado, e, no 
caso de norma legal ou ato munici-
pal, citará ainda o prefeito e o pre-
sidente da câmara Municipal, para 
a mesma finalidade. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º - Quando o tribunal de jus-
tiça apreciar a inconstitucionalidade 
em tese, de norma legal ou de ato 
normativo, citará previamente o 
procurador-geral do estado, que de-
fenderá o ato ou texto impugnado. 
- redação original

§ 4º - declarada a inconstituciona-
lidade, a decisão será comunicada à 
assembleia ou à câmara Municipal.

5º somente pelo voto da maioria 
absoluta dos membros do seu órgão 
especial o tribunal de justiça pode-
rá declarar a inconstitucionalidade 
de lei ou ato estadual ou municipal 
em face desta constituição. - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 5º - somente pelo voto da maio-
ria absoluta de seus membros, o 
tribunal poderá declarar a incons-
titucionalidade de leis ou atos nor-
mativos estaduais ou municipais em 
face desta constituição. - redação 
original

§ 6º as decisões definitivas de 
mérito, proferidas pelo tribunal 
de justiça nas ações diretas de in-
constitucionalidade e nas ações de-
claratórias de constitucionalidade 
produzirão eficácia contra todos 
e efeito vinculante, relativamente 
aos demais órgãos do poder judici-
ário e à administração pública dire-
ta e indireta, nas esferas estadual e 
municipal. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 7º os legitimados constantes 
nos incisos ii, iii, iV e Vii do  caput  
deste artigo deverão demonstrar 
que a pretensão por eles aduzida 
guarda relação de pertinência dire-
ta com os seus objetivos institucio-
nais. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

capÍtulo V 
da interVenÇÃo do estado 

nos MunicÍpios

Art. 61.  o estado não intervirá 
nos Municípios, exceto quando:

i - não havendo motivo de força 
maior, deixar de ser paga, por dois 
anos consecutivos, dívida fundada;

ii - não forem prestadas contas 
devidas, na forma da lei;

iii - não tiver sido aplicado o míni-
mo exigido da receita municipal na 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públi-
cos de saúde; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iii - não tiver sido aplicado o mí-
nimo, exigido por lei, da receita mu-
nicipal na manutenção e desenvolvi-
mento do ensino; - redação original
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iV - o tribunal de justiça der 
provimento a representação para 
a execução de lei, ordem ou de-
cisão judicial, ou para assegurar 
a observância dos seguintes prin-
cípios constitucionais: - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV - o tribunal de justiça der pro-
vimento a representação para asse-
gurar a observância de princípios in-
dicados nesta constituição, ou para 
prover a execução de lei, ordem ou 
decisão judicial. - redação original

a) forma republicana, sistema re-
presentativo e regime democrático; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

b) direitos da pessoa humana; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

c) autonomia municipal; - acres-
cida pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

d) prestação de contas da admi-
nistração pública, direta e indireta. 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 1º - a decretação da interven-
ção dependerá:

i   de representação da câmara 
Municipal competente, nos casos 
dos incisos i, ii e iii do  caput  deste 
artigo; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

i - no caso dos incisos i, ii e iii, do 
caput deste artigo, de representa-
ção da corte de contas competen-
te; - redação original

ii   de requisição do tribunal de 
justiça, no caso de desobediência 
à ordem ou decisão judicial; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii - no caso do inciso iV do caput, 
de representação do tribunal de 
justiça. - redação original

iii   de provimento, pelo tribu-
nal de justiça, de representação do 
procurador-geral de justiça para 
assegurar a observância dos prin-
cípios especificados nas alíneas do 
inciso iV do  caput  deste artigo e 
no caso de recusa à execução de lei. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 2º o decreto de intervenção 
especificará a amplitude, o prazo e 
as condições de execução e, se cou-
ber, nomeará o interventor e, no 
prazo de vinte e quatro horas, será 
submetido à apreciação da assem-
bleia legislativa, que, se não estiver 
funcionando, será convocada extra-
ordinariamente pelo seu presidente 
no mesmo prazo. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - o decreto de intervenção 
especificará a amplitude, o prazo e 
as condições de execução e, se cou-
ber, nomeará o interventor e, no 
prazo de vinte e quatro horas, será 
submetido à apreciação da assem-
bleia legislativa, que, se não estiver 
funcionando, será convocada no 
mesmo prazo. - redação original

§ �º - no caso do inciso iV do “ca-
put”, dispensada a apreciação pela 
assembleia, o decreto limitar-se-á 
a suspender a execução do ato im-
pugnado, se essa medida bastar ao 
restabelecimento da normalidade.

§ 4º - cessados os motivos da in-
tervenção, as autoridades afastadas 
de seus cargos a esses voltarão, sal-
vo impedimento legal.

tÍtulo ii  
da organiZaÇÃo dos 

MunicÍpios e das regiÕes 
Metropolitanas

capÍtulo i 
das leis orgÂnicas dos 

MunicÍpios

seÇÃo i 
das disposiÇÕes gerais

Art. 62.  o Município goza de 
autonomia política, administrativa 
e financeira, nos termos desta e da 
constituição da república e de sua 
lei orgânica, que será votada em 
dois turnos, com interstício mínimo 
de dez dias, e aprovada por dois 
terços dos vereadores que com-
põem a câmara Municipal, que a 
promulgará.

Art. 63.  a autonomia munici-
pal será assegurada:

i - pela eleição direta do prefeito, 
Vice-prefeito e Vereadores;

ii - pela administração própria 
dos assuntos de seu interesse, espe-
cialmente no que se refira:

a) instituição e arrecadação dos 
tributos de sua competência, res-
peitados os limites impostos pelas 
constituições da república e do es-
tado; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

a) à decretação e arrecadação 
dos tributos de sua competência, 
respeitados os limites impostos pe-
las constituições da república e do 
estado; - redação original

b) à aplicação de suas rendas, 
sem prejuízo da obrigação de pres-
tar contas e publicar balancetes nos 
prazos e na forma da lei, atendidas 
as normas do art. �0, inciso iii e art. 
�1 da constituição da república; - 
redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

b) à aplicação de suas rendas, 
sem prejuízo da obrigação de pres-
tar contas e publicar balancetes nos 
prazos e na forma da lei, atendidas 
as normas do art. �7 da constituição 
da república; - redação original

c) à organização dos serviços pú-
blicos locais.

Art. 64. compete aos Municípios:
i - legislar sobre assuntos de inte-

resse local;
ii - suplementar a legislação fede-

ral e a estadual, no que couber;
iii   manter e prestar, com a co-

operação técnica e financeira da 
união e do estado, programas de 
educação infantil e de ensino fun-
damental e os serviços de atendi-
mento à saúde da população; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii - manter e prestar, com a co-
operação técnica e financeira da 
união e do estado, programas de 
educação pré-escolar e de ensino 
fundamental e os serviços de aten-
dimento à saúde da população; - 
redação original

iV - promover o ordenamento 
territorial, mediante planejamento 
e controle da ocupação e do uso do 
solo, regular o zoneamento, estabe-
lecer diretrizes para o parcelamento 
de áreas e aprovar loteamentos;

V - baixar normas reguladoras, 
autorizar e fiscalizar as edificações, 
bem como as obras que nelas devam 
ser executadas, exigindo-se normas 
de segurança, especialmente para 
a proteção contra incêndios, sob 
pena de não licenciamento;
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Vi - fixar condições e horário, 
conceder licença ou autorização 
para abertura e funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, indus-
triais, prestacionais e similares, res-
peitada a legislação do trabalho e 
sobre eles exercer inspeção, cassan-
do a licença, quando for o caso;

Vii - organizar e prestar, direta-
mente ou sob o regime de conces-
são, permissão ou autorização, os 
serviços públicos de interesse local, 
incluído o transporte coletivo de 
passageiros, definido como essen-
cial, estabelecendo as servidões ad-
ministrativas necessárias à sua orga-
nização e execução;

Viii - adquirir bens, inclusive por 
meio de desapropriação por neces-
sidade ou por utilidade pública, ou 
por interesse social, nos termos da 
legislação federal;

iX - promover a proteção do pa-
trimônio histórico-cultural local, 
observadas a legislação e a ação fis-
calizadora federal e estadual;

X - dispor sobre os serviços fune-
rários e de cemitérios, além de ad-
ministrar aqueles que forem públi-
cos e fiscalizar os demais;

Xi - criar, extinguir e prover car-
gos, empregos e funções públicos, 
fixar-lhes a remuneração, respeita-
das as regras do art. �7 da constitui-
ção da república e instituir o regi-
me jurídico de seus servidores;

Xii - prover de instalações ade-
quadas a câmara Municipal, para 
o exercício das atividades de seus 
membros e o funcionamento de 
seus serviços, atendendo à peculia-
ridade local;

Xiii   criar, organizar e suprimir 
distritos, observada a legislação 
complementar estadual e garantida 
a participação popular. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

parágrafo único. o orçamento 
anual dos Municípios deverá pre-
ver a aplicação de receitas na ma-
nutenção e no desenvolvimento do 
ensino público, preferencialmente 
na educação infantil e no ensino 
fundamental, e nas ações e servi-
ços públicos de saúde, nos termos 
da constituição da república. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

parágrafo único.  o orçamento 
anual dos Municípios deverá prever 
a aplicação de pelo menos vinte e 
cinco por cento da receita de im-

postos, incluindo a proveniente de 
transferências, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino público, 
preferencialmente no pré-escolar e 
fundamental. - redação original

Art. 65.  para a obtenção de seus 
objetivos, os Municípios poderão:

i   organizar-se em consórcios, 
cooperativas ou associações; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

i - organizar-se em consórcios, co-
operativas ou associações, median-
te aprovação de suas câmaras Mu-
nicipais, por proposta do prefeito; 
- redação original

ii - celebrar convênios, acordos e 
outros ajustes com a união, os esta-
dos, o distrito federal, outros Mu-
nicípios e entidades da administra-
ção direta, indireta ou fundacional 
e privadas, para realização de suas 
atividades próprias;

iii - constituir guardas Municipais 
destinadas à proteção de seus bens, 
instalações e serviços, inclusive os de 
trânsito, conforme dispuser a lei.

iV   celebrar consórcios públicos 
e convênios de cooperação com a 
união, os estados, o distrito federal 
e outros Municípios para a gestão 
associada de serviços públicos, em 
consonância com as normas gerais 
fixadas pela união. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

Art. 66.  ao Município é termi-
nantemente proibido:

i - estabelecer cultos religiosos 
ou igrejas, subvencioná-los, em-
baraçar-lhes o funcionamento ou 
manter, com eles ou seus represen-
tantes, relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, 
a colaboração de interesse público;

ii - recusar fé aos documentos 
públicos;

iii - criar distinções ou preferên-
cias entre brasileiros;

iV - usar ou consentir que se use 
qualquer dos bens ou serviços mu-
nicipais ou pertencentes à adminis-
tração indireta ou fundacional sob 
seu controle, para fins estranhos à 
administração;

V - doar bens imóveis de seu pa-
trimônio, ou constituir sobre eles 
ônus real, ou conceder isenções fis-
cais ou remissões de dívidas, a não 
ser nos casos de manifesto interesse 
público e em obediência aos dita-

mes legais, com expressa autoriza-
ção da câmara Municipal, sob pena 
de nulidade do ato. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

V - doar bens imóveis de seu patri-
mônio, ou constituir sobre eles ônus 
real, ou conceder isenções fiscais ou 
remissões de dívidas fora dos casos 
de manifesto interesse público, com 
expressa autorização da câmara 
Municipal, sob pena de nulidade do 
ato. - redação original

seÇÃo ii 
do legislatiVo Municipal

Art. 67.  a câmara Municipal 
é composta por Vereadores eleitos 
por voto direto e secreto, para uma 
legislatura de quatro anos, a iniciar-
se a 1º de janeiro do ano seguinte 
ao da eleição.

§ 1º o número de vereadores, 
guardada a proporcionalidade com 
a população do Município, será fi-
xado com observância dos limites 
mínimo e máximo previstos no in-
ciso iV do art. 29 da constituição 
da república. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - o número de vereadores, 
guardada a proporcionalidade com 
a população do Município, será de 
no mínimo nove e, no máximo cin-
quenta e cinco, na seguinte forma: 
- redação original

i - nove, para os Municí-
pios de até dez mil habitantes; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , IX.

ii - onze, para os Municípios de dez 
mil e um até trinta mil habitantes; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , IX.

iii - treze, para os Municípios de 
trinta mil e um até cinquenta mil ha-
bitantes; - revogado pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5. , IX.

iV - quinze, para os Municípios 
de cinquenta mil e um até setenta 
e cinco mil habitantes; - revogado 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 5. , IX.

V - dezessete, para os Municí-
pios de setenta e cinco mil e um 
até cem mil habitantes; - revogado 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
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art. 5. , IX.
Vi - dezenove, para os Muni-

cípios de cem mil e um até cen-
to e cinquenta mil habitantes; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , IX.

Vii - vinte e um, para os Muni-
cípios de cento e cinquenta mil e 
um até um milhão de habitantes; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , IX.

Viii - trinta e três, para os Mu-
nicípios de um milhão e um 
até dois milhões de habitantes; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , IX.

iX - quarenta e um, para os 
Municípios de dois milhões e um 
até cinco milhões de habitantes; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , IX.

X - cinquenta e cinco, para 
os Municípios com mais de cin-
co milhões de habitantes. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , IX.

§ 2º - a fixação do número de 
vereadores terá por base o núme-
ro de habitantes no Município, 
obtido por recenseamento ou esti-
mativa da fundação instituto bra-
sileiro de geografia e estatística, 
em �1 de dezembro do ano ime-
diatamente anterior ao da eleição 
municipal e será estabelecido até 
cento e oitenta dias antes desta. 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5. , IX. 
  Suspensa a eficácia deste artigo e 
seus parágrafos pela adIN nº 692.4, 
d.J. de 28.8.92.

Art. 68.  os subsídios do prefei-
to, do Vice-prefeito e dos secretá-
rios Municipais serão fixados por lei 
de iniciativa da câmara Municipal, 
observado o que dispõem os arts. 
�7, inciso Xi, �9, § 4º, 150, inciso ii, 
15�, inciso iii, e 15�, § 2º, inciso i, 
da constituição da república. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 68.  as câmaras Municipais 
fixarão, até trinta dias antes da 
eleição municipal, a remuneração 
do prefeito, Vice-prefeito, presiden-
te da câmara e Vereadores, para 

vigorar na legislatura subsequente. 
- redação original

§ 1º - a remuneração do prefeito 
Municipal não poderá ultrapassar, 
anualmente, vinte por cento da mé-
dia da receita do Município nos dois 
últimos anos, excluídas desta as re-
sultantes de operações de crédito a 
qualquer título e as auferidas pela 
administração indireta, inclusive 
pelas fundações e pelas autarquias. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , X.

§ 2º - em nenhuma hipótese a re-
muneração do prefeito poderá ser 
fixada em valor inferior a dez por 
cento da dos deputados estadu-
ais, caso em que poderá ultrapas-
sar o limite do parágrafo anterior. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , X.

§ �º - a remuneração dos Vere-
adores terá como limite mínimo 
cinco por cento da dos deputados 
estaduais, e não poderá exceder a 
cinquenta por cento da do prefeito 
Municipal, exceto nos Municípios 
com mais de duzentos mil habitan-
tes, caso em que ficará limitada a 
setenta por cento da remuneração 
dos deputados estaduais, respei-
tado o disposto no art. �7, inciso 
Xi da constituição da república. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , X.

§ 4º - ao Vice-prefeito pode-
rá ser fixada representação que 
não exceda a do prefeito e à qual 
fará jus o servidor estadual ou 
municipal investido no cargo. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , X.

§ 5º - ao presidente da câmara 
poderá ser fixada representação 
que não exceda a cinquenta por 
cento de sua remuneração, limita-
da esta ao que perceber o prefeito. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , X.

§ 6º - nos Municípios a serem 
instalados, admitir-se-á a fixação 
da remuneração dos agentes políti-
cos no primeiro mês da legislatura. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , X.

§ 7º o subsídio dos Vereadores 
será fixado pelas respectivas câma-
ras Municipais em cada legislatura 

para a subsequente, em consonân-
cia com a constituição da república, 
os critérios estabelecidos na respec-
tiva lei orgânica e com os seguintes 
limites máximos, a serem observa-
dos em relação ao subsídio dos de-
putados estaduais: - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

i   20% (vinte por cen-
to), em Municípios de até 
10.000 (dez mil) habitantes; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii   �0% (trinta por cento), em 
Municípios de 10.001 (dez mil e um) 
a 50.000 (cinquenta mil) habitantes; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii   40% (quarenta por cento), em 
Municípios de 50.001 (cinquenta mil 
e um) a 100.000 (cem mil) habitantes; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV   50% (cinquenta por cento), em 
Municípios de 100.001 (cem mil e um) 
a �00.000 (trezentos mil) habitantes; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

V   60% (sessenta por cen-
to), em Municípios de �00.001 
(trezentos mil e um) a 500.000 
(quinhentos mil) habitantes; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Vi   75% (setenta e cinco por 
cento), em Municípios de mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitan-
tes. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 8º o total da despesa com a 
remuneração dos Vereadores não 
poderá ultrapassar o montante de 
cinco por cento da receita do Mu-
nicípio. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

art. 68-a. o total da despesa do 
poder legislativo Municipal, inclu-
ídos os subsídios dos Vereadores e 
excluídos os gastos com inativos, 
não poderá ultrapassar os seguintes 
percentuais, relativos ao somatório 
da receita tributária e das transfe-
rências previstas no § 5º do art. 15� 
e nos arts. 158 e 159 da constituição 
da república, efetivamente realiza-
do no exercício anterior: - acrescido 
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pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 3. 

i - 7% (sete por cento) para Mu-
nicípios com população de até 
100.000 (cem mil) habitantes; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 3. 

ii - 6% (seis por cento) para 
Municípios com população en-
tre 100.000 (cem mil) e �00.000 
(trezentos mil) habitantes; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 3. 

iii - 5% (cinco por cento) para 
Municípios com população en-
tre �00.001 (trezentos mil e um) e 
500.000 (quinhentos mil) habitantes; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 3. 

iV - 4,5% (quatro inteiros e cinco 
décimos por cento) para Municí-
pios com população entre 500.001 
(quinhentos mil e um) e �.000.000 
(três milhões) de habitantes; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 3. 

V - 4% (quatro por cen-
to) para Municípios com po-
pulação entre �.000.001 (três 
milhões e um) e 8.000.000 
(oito milhões) de habitantes; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 3. 

Vi - �,5% (três inteiros e cinco dé-
cimos por cento) para Municípios 
com população acima de 8.000.001 
(oito milhões e um) habitantes. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 3. 

§ 1º a câmara Municipal não 
gastará mais de setenta por cento 
de sua receita com folha de paga-
mento, incluído o gasto com o sub-
sídio dos Vereadores. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 3. 

§ 2º constitui crime de respon-
sabilidade do prefeito Municipal: 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 3. 

i   efetuar repasse que supere 
os limites definidos neste artigo; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 3. 

ii   não enviar o repasse até 
o dia vinte de cada mês; ou 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 3. 

iii   enviá-lo a menor em relação 
à proporção fixada na lei orça-
mentária. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 3. 

§ �º constitui crime de responsa-
bilidade do presidente da câmara 
Municipal o desrespeito ao § 1º des-
te artigo. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 3. 

Art. 69.  À câmara Municipal, 
com a sanção do prefeito, ressalva-
das as especificadas no art. 70, cabe 
dispor sobre todas as matérias da 
competência municipal, e especial-
mente sobre: - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 
3. 

art. 69.  À câmara Municipal, com 
a sanção do prefeito, cabe legislar 
a respeito de todas as matérias da 
competência municipal e, especial-
mente, sobre: - redação original

i - tributos municipais, seu lança-
mento e arrecadação e normatiza-
ção da receita não tributária;

ii - empréstimos e operações de 
crédito;

iii - diretrizes orçamentárias, pla-
no plurianual, orçamentos anuais, 
abertura de créditos suplementares 
e especiais;

iV - subvenções ou auxílios a se-
rem concedidos pelo Município e 
qualquer outra forma de transfe-
rência, sendo obrigatória a pres-
tação de contas nos termos desta 
constituição;

V - criação dos órgãos permanen-
tes necessários à execução dos servi-
ços públicos locais, inclusive autar-
quias e fundações e constituição de 
empresas públicas e sociedades de 
economia mista;

Vi   regime jurídico dos servidores 
públicos municipais, criação, trans-
formação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicos, esta-
bilidade e aposentadoria e fixação 
e alteração de remuneração ou sub-
sídio; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

Vi - regime jurídico dos servidores 
públicos municipais, criação, trans-
formação e extinção de cargos, 

empregos e funções públicos, esta-
bilidade e aposentadoria e fixação 
e alteração de remuneração; - re-
dação original

Vii - concessão, permissão ou au-
torização de serviços públicos da 
competência municipal, respeitadas 
as normas desta e da constituição 
da república;

Viii - normas gerais de ordenação 
urbanística e regulamentos sobre 
ocupação e uso do espaço urbano, 
parcelamento do solo e edificações;

iX - concessão e cassação de licen-
ça para abertura, localização, fun-
cionamento e inspeção de estabe-
lecimentos comerciais, industriais, 
prestacionais ou similares;

X - exploração dos serviços muni-
cipais de transporte coletivo de pas-
sageiros e critérios para fixação de 
tarifas a serem cobradas;

Xi - critérios para permissão dos 
serviços de táxi e fixação de suas 
tarifas;

Xii - autorização para aquisição 
de bens imóveis, salvo quando hou-
ver dotação orçamentária para esse 
fim destinada ou nos casos de doa-
ção sem encargos;

Xiii - cessão ou permissão de uso 
de bens municipais e autorização 
para que os mesmos sejam gravados 
com ônus reais;

XiV   plano diretor, obrigatório 
para Municípios com mais de vinte 
mil habitantes e facultativo para 
os demais, e modificações que nele 
possam ou devam ser introduzidas; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

XiV - plano de desenvolvimento 
urbano, obrigatório para Municí-
pios com mais de vinte mil habitan-
tes e facultativo para os demais, e 
modificações que nele possam ou 
devam ser introduzidas; - redação 
original

XV - feriados municipais, nos ter-
mos da legislação federal;

XVi - regras de trânsito e 
multas aplicáveis ao caso, re-
gulando sua arrecadação; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XI.

XVii - alienação de bens da ad-
ministração direta, indireta e fun-
dacional, vedada esta, em qualquer 
hipótese, nos últimos três meses do 
mandato do prefeito.

XViii - fixação, mediante lei de 
sua iniciativa, dos subsídios do pre-
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feito, do Vice-prefeito e dos secretá-
rios Municipais, com observância do 
disposto no incisos V do art. 29 da 
constituição da república e no art. 
68 desta constituição. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 70 - compete privativamente 
à câmara Municipal:

i - receber o compromisso dos Ve-
readores, do prefeito e do Vice-pre-
feito e dar-lhes posse;

ii - dispor sobre sua organização, 
funcionamento e polícia, respeita-
das esta, a constituição da repú-
blica e a lei orgânica respectiva, 
criação e provimento dos cargos e 
funções de sua estrutura organiza-
cional, respeitadas as regras concer-
nentes a remuneração ou subsídio e 
limites de dispêndios com pessoal, 
expressas no art. �7, incisos X e Xi, 
e art. l69 da constituição da repú-
blica; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

ii - legislar sobre sua organização, 
funcionamento e polícia, respeita-
das esta e a constituição da repú-
blica, criação e provimento dos car-
gos de sua estrutura organizacional, 
respeitadas as regras concernentes a 
remuneração e limites de dispêndios 
com pessoal, expressas no art. �7, 
inciso Xi, e art.l69 da constituição 
da república; - redação original

iii - eleger sua Mesa e constituir 
suas comissões, nestas assegurando, 
tanto quanto possível , a represen-
tação dos partidos políticos que par-
ticipem da câmara;

iV   fixar, com observância do dis-
posto nos incisos V e Vi do art. 29 
da constituição da república e § 
7º do art. 68 desta constituição, o 
subsídio do prefeito, do Vice-pre-
feito, dos secretários Municipais e 
dos Vereadores, bem como a verba 
de representação do presidente da 
câmara Municipal; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iV - fixar, com observância do dis-
posto no inciso V do art. 29 da cons-
tituição da república e no art. 68 
desta constituição, a remuneração 
do prefeito, do Vice-prefeito e dos 
Vereadores, bem como a verba de 
representação do presidente da câ-
mara Municipal; - redação original

V - conceder licenças:
a) ao prefeito e ao Vice-prefeito, 

para se afastarem temporariamente 
dos respectivos cargos;

b) aos Vereadores, nos casos 
permitidos;

c) ao prefeito, para se ausentar 
do Município por tempo superior 
a quinze dias.

Vi - solicitar do prefeito ou do 
secretário Municipal informações 
sobre assuntos administrativos, so-
bre fatos sujeitos a sua fiscalização 
ou sobre fatos relacionados com 
matéria legislativa em tramitação, 
devendo essas informações serem 
apresentadas dentro de no máxi-
mo quinze dias úteis;

Vii   exercer, com o auxílio do 
tribunal de contas dos Municípios, 
o controle externo das contas do 
Município, observados os termos 
desta e da constituição da repú-
blica; - redação dada pela emenda 
Constitucional n° 36, de 22-06-04, 
d.o de 07-07-2004.

Vii - exercer, com o auxílio do tri-
bunal de contas dos Municípios, o 
controle externo das contas men-
sais e anuais do Município, obser-
vados os termos desta e da cons-
tituição da república; - redação 
original

Viii - requerer a intervenção 
estadual no Município, nos casos 
previstos no art. 61; - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Viii - provocar a representação 
dos organismos competentes, re-
querendo intervenção estadual no 
Município, quando inocorrer pres-
tação de contas pelo prefeito; - re-
dação original

iX - requisitar o numerário desti-
nado a suas despesas.

Art. 71. os Vereadores são in-
violáveis, no exercício do mandato 
e na circunscrição do Município, 
por suas opiniões, palavras e vo-
tos, aplicando-se-lhes as proibições 
e as incompatibilidades, no exercí-
cio da vereança, similares, no que 
couber, ao disposto na constitui-
ção da república para os membros 
do congresso nacional e nesta 
constituição para os membros da 
assembleia legislativa. - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 71.  os Vereadores são in-
violáveis, no exercício do mandato 
e na circunscrição do Município, 
por suas opiniões, palavras e votos, 
aplicando-se: - redação original

i - à inviolabilidade, as regras conti-
das nesta constituição para os deputa-
dos estaduais; - revogado pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5. , XII.

ii - as proibições e as incompati-
bilidades, no exercício da vereança, 
similares, no que couber, ao dis-
posto na constituição da república 
para os membros do congresso na-
cional e nesta constituição para os 
membros da assembleia legislativa; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XII.

iii - as regras pertinentes às licen-
ças e afastamentos, remunerados ou 
não, dos deputados, inclusive quanto 
ao afastamento para exercício de car-
gos em comissão do poder executivo. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XII.

parágrafo único.  a perda, extin-
ção, cassação ou suspensão de man-
dato de vereador dar-se-ão nos casos 
e na forma estabelecidos nesta cons-
tituição e na legislação federal.

art. 72.  a sessão legislativa or-
dinária da câmara será realizada 
de 15 de fevereiro a �0 de junho e 
de 1º de agosto a 15-12-cada ano. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XIII.

§ 1º - a fixação dos dias e horá-
rios para a realização das sessões 
ordinárias será regulada pela lei 
orgânica do Município e pelo re-
gimento da câmara, observado o 
mínimo de cinco sessões por mês. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XIII.

§ 2º - não poderá ser realiza-
da mais de uma sessão ordiná-
ria ou extraordinária por dia, 
nada impedindo que uma e ou-
tra se realizem no mesmo dia. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 31, de 18-12-2001, d.a de 
19-12-2001, art. 5. , XIII.

§ �º - a sessão legislativa extra-
ordinária será convocada com três 
dias de antecedência pelo prefei-
to, pelo presidente da câmara ou 
pela maioria dos vereadores, em 
caso de urgência ou interesse pú-
blico relevante, devendo nela ser 
tratada somente a matéria que 
tiver motivado a convocação. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XIII.
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seÇÃo iii 
do prefeito e do Vice-prefeito

Art. 73.  o poder executivo do 
Município é exercido pelo prefeito, 
auxiliado pelos secretários Munici-
pais. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

art. 7�.  o poder executivo do 
Município é exercido pelo prefeito. 
- redação original

§1º o prefeito e o Vice-prefeito 
serão eleitos pelo voto direto, uni-
versal e secreto, numa só chapa, em 
pleito simultâneo, no primeiro do-
mingo de outubro do ano anterior 
ao término do mandato dos que de-
vam suceder, dentre cidadãos maio-
res de vinte e um anos, no gozo 
dos direitos políticos, observadas as 
condições de elegibilidade previstas 
no art. 14 da constituição da repú-
blica, para um mandato de quatro 
anos, permitida a reeleição para um 
único período subsequente. - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 1º - o prefeito e o Vice-prefeito 
serão eleitos pelo voto direto, uni-
versal e secreto, numa só chapa, em 
pleito simultâneo, dentre cidadãos 
maiores de vinte e um anos, no 
gozo dos direitos políticos, obser-
vadas as condições de elegibilidade 
previstas no art. 14 da constituição 
da república, para um mandato de 
quatro anos, vedada a reeleição. - 
redação original

§ 2º - será considerado eleito pre-
feito o candidato que, registrado 
por partido político:

i - nos Municípios com menos 
de duzentos mil eleitores, obtiver 
maioria simples de votos, não com-
putados os em branco e os nulos;

ii - nos Municípios com mais de du-
zentos mil eleitores, obtiver maioria 
absoluta de votos, não computados 
os em branco e os nulos, observado 
o seguinte:

a) se nenhum candidato alcançar 
a maioria absoluta na primeira vota-
ção, far-se-á nova eleição no último 
domingo de outubro, concorrendo 
os dois candidatos mais votados e 
considerando-se eleito aquele que 
obtiver a maioria dos votos válidos; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

a) se nenhum candidato alcan-
çar a 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 conside-
rando-se eleito aquele que obtiver 
a maioria dos votos válidos; - reda-
ção original

b) se, antes da realização do 
segundo turno, ocorrer morte, 
desistência ou impedimento legal 
de candidato, convocar-se-á, den-
tre os remanescentes, o de maior 
votação;

c) se, na hipótese dos parágrafos 
anteriores, remanescer mais de um 
candidato com a mesma votação, 
qualificar-se-á o mais idoso.

§ �º - o prefeito e o Vice-pre-
feito tomarão posse no dia 1º de 
janeiro do ano subsequente ao da 
eleição, em sessão da câmara Mu-
nicipal, prestando o compromisso 
de manter, defender e cumprir a 
constituição da república, esta 
constituição e a lei orgânica do 
Município, observar as leis, pro-
mover o bem geral e sustentar a 
união, a integridade e o desenvol-
vimento do Município.

§ 4º - se, decorridos dez dias da 
data fixada para a posse e salvo 
motivo de força maior, o prefeito 
ou o Vice-prefeito não tiver assu-
mido o cargo, este será declarado 
vago pela câmara Municipal.

§ 5º - nos dez dias seguintes ao 
conhecimento do resultado das 
eleições municipais, o prefeito Mu-
nicipal designará uma comissão 
de transição de governo que será 
constituída por � (três) membros 
responsáveis pelo controle interno, 
finanças e administração, e � (três) 
membros indicados pelo candidato 
eleito ao cargo de prefeito Munici-
pal. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 44, de 10-11-2009.

Art. 74.  substituirá o pre-
feito, no caso de impedimento 
e suceder-lhe-á, no de vaga, o 
Vice-prefeito.

§1º o Vice-prefeito, além de ou-
tras atribuições que lhe forem con-
feridas nesta constituição e na lei 
orgânica do Município, auxiliará 
o prefeito, quando for convocado 
para missões especiais, e poderá, 
sem perda de mandato, aceitar e 
exercer cargo ou função de con-
fiança municipal, estadual ou fe-
deral. - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - o Vice-prefeito, além de 
outras atribuições que lhe forem 
conferidas nesta constituição e na 
lei orgânica do Município, auxi-
liará o prefeito, quando for con-
vocado para missões especiais, e 
poderá, sem perda de mandato e 
mediante autorização da câmara, 
aceitar e exercer cargo ou função 
de confiança municipal, estadual 
ou federal. - redação original

§ 2º - em caso de impedimento 
do prefeito e do Vice-prefeito, se-
rão chamados ao exercício do po-
der executivo, sucessivamente, o 
presidente e o Vice-presidente da 
câmara Municipal.

Art. 75.  Vagando os cargos 
de prefeito e Vice-prefeito, far-se-
á a eleição noventa dias depois de 
aberta a última vaga. - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 75.  Vagando os cargos de 
prefeito e Vice-prefeito, far-se-á 
a eleição noventa dias depois de 
aberta a última vaga, para com-
pletar o período dos antecessores. 
- redação original

§ 1º ocorrendo a vacância nos 
dois últimos anos do período de 
governo, a eleição para ambos os 
cargos será feita trinta dias depois 
de aberta a última vaga, pela câ-
mara Municipal, na forma da lei. - 
redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 1º - ocorrendo a vacância no 
terceiro ano do período de gover-
no, a eleição para ambos os cargos 
será feita trinta dias depois de 
aberta a última vaga, pela câmara 
Municipal, na forma da lei. - reda-
ção original

§ 2º - ocorrendo a vacância no 
último ano do período de governo, 
serão, sucessivamente, chamados, 
para exercer o cargo de prefeito, o 
presidente e o Vice-presidente da 
câmara. - Vide pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 7. , IV. 
- parágrafo julgado inconstitucio-
nal, pela adIN nº 3549-5   dou de 
20-11-2007.

§ �º em qualquer dos casos, os 
eleitos deverão completar o perí-
odo de seus antecessores. - acres-
cido pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.
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Art. 76.  perderá o mandato 
o prefeito que assumir outro cargo 
ou função na administração públi-
ca, ressalvada a posse em virtude 
de concurso público e observado o 
disposto no inciso ii do art. �8 da 
constituição da república, ou que 
se ausentar do Município, sem li-
cença da câmara Municipal, por 
período superior a quinze dias. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 76.  perderá o mandato o pre-
feito que assumir outro cargo ou fun-
ção na administração pública, ressal-
vada a posse em virtude de concurso 
público e observado o disposto nesta 
constituição, ou que se ausentar do 
Município, sem licença da câmara 
Municipal, por período superior a 
quinze dias. - redação original

Art. 77.  compete privativa-
mente ao prefeito:

i - exercer a direção superior da 
administração municipal;

ii - iniciar o processo legislativo 
na forma e nos casos previstos nesta 
constituição;

iii - sancionar, promulgar e fa-
zer publicar as leis, expedir decre-
tos e regulamentos para a sua fiel 
execução;

iV - vetar projetos de lei, total ou 
parcialmente;

V - dispor sobre a estruturação, 
atribuições e funcionamento dos 
órgãos da administração municipal;

Vi - prover os cargos e funções 
públicos municipais, na forma desta 
constituição e das leis;

Vii - celebrar convênios, consór-
cios, acordos, contratos e outros 
ajustes do interesse do Município; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

Vii - celebrar convênios, acordos, 
contratos e outros ajustes do interes-
se do Município; - redação original

Viii - enviar à câmara Municipal, 
observado o disposto nesta e na 
constituição da república, projetos 
de lei dispondo sobre:

a) plano plurianual;
b) diretrizes orçamentárias;
c) orçamento anual;
d) plano diretor;
iX - remeter mensagem à câmara 

Municipal por ocasião da abertura 
da sessão legislativa, expondo a si-
tuação do Município e solicitando as 
providências que julgar necessárias;

X - apresentar as contas ao tri-
bunal de contas dos Municípios, 
sendo os balancetes semestrais em 
até quarenta e cinco dias conta-
dos do encerramento do semestre 
e as contas anuais do Município, 
devidamente consolidadas, em até 
sessenta dias contados da aber-
tura da sessão legislativa, para 
sobre essas últimas, emissão do 
parecer prévio e posterior julga-
mento pela câmara Municipal; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 52, de 17-11-2015, d.a. 
de 18-11-2015.

X   apresentar as contas ao tri-
bunal de contas dos Municípios, 
sendo os balancetes mensais em até 
quarenta e cinco dias contados do 
encerramento do mês e as contas 
anuais do Município, devidamente 
consolidadas, em até sessenta dias 
contados da abertura da sessão le-
gislativa, para sobre essas últimas, 
emissão do parecer prévio e poste-
rior julgamento pela câmara Muni-
cipal; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 36, de 22-06-2004, 
d.o de 7-7-2004.

X - apresentar as contas ao tri-
bunal de contas dos Municípios, 
sendo os balancetes mensais em 
até quarenta e cinco dias contados 
do encerramento do mês e as con-
tas anuais até sessenta dias após a 
abertura da sessão legislativa, para 
o parecer prévio deste e posterior 
julgamento da câmara Municipal; 
- redação original

Xi - prestar contas da aplicação 
dos auxílios federais ou estaduais 
entregues ao Município, na forma 
da lei;

Xii - fazer a publicação dos balan-
cetes financeiros municipais e das 
prestações de contas da aplicação 
de auxílios federais ou estaduais re-
cebidos pelo Município, nos prazos 
e na forma determinados em lei;

Xiii   colocar, à disposição da câ-
mara, até o dia vinte de cada mês, 
o duodécimo de sua dotação orça-
mentária, nos termos da lei com-
plementar prevista no art. 165, § 
9º da constituição da república, 
sob pena de responsabilidade, con-
forme fixa o § 2º do art.68-a desta 
constituição; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

Xiii - colocar, à disposição da 
câmara, até o dia vinte de cada 
mês, o duodécimo de sua dota-
ção orçamentária, nos termos da 

lei complementar prevista no art. 
165, § 9º, da constituição da re-
pública; - redação original

XiV - praticar os atos que visem 
resguardar os interesses do Muni-
cípio, desde que não reservados à 
câmara Municipal.

XV - enviar à câmara Municipal 
cópia dos balancetes e dos docu-
mentos que os instruem, conco-
mitantemente com a remessa dos 
mesmos ao tribunal de contas 
dos Municípios, na forma prevista 
no inciso X deste artigo. - acres-
cido pela emenda Constitucio-
nal nº 09, de 14.12.1994, d.a. de 
19.12.1994.

parágrafo único.  a lei orgânica 
do Município especificará outras 
atribuições do prefeito municipal.

Art. 78.  são crimes de res-
ponsabilidade do prefeito os 
previstos no § 2º do art. 68-a, os 
definidos nesta constituição para 
o governador, e os estabelecidos 
em lei federal, aplicando-se, no 
que couber, ao processo de perda 
de mandato do prefeito e do Vice-
prefeito, as regras desta constitui-
ção para a do governador do esta-
do. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

Art. 78.  são crimes de res-
ponsabilidade do prefeito os pre-
vistos nesta constituição para o 
governador, e os definidos em lei 
federal, aplicando-se, no que cou-
ber, ao processo de perda de man-
dato do prefeito e do Vice-prefei-
to, as regras desta constituição 
para a do governador do estado. 
- redação original

seÇÃo iV 
da fiscaliZaÇÃo contábil, 
financeira, orÇaMentária, 
patriMonial e operacional

Art. 79.  observados os prin-
cípios e as normas desta e da 
constituição da república, no que 
se refere ao orçamento público, 
a fiscalização contábil, financei-
ra, orçamentária, patrimonial e 
operacional dos Municípios e das 
entidades de sua administração 
direta, indireta e fundacional será 
exercida mediante controle exter-
no da câmara Municipal e pelos 
sistemas de controle interno de 
cada poder, na forma da lei.
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§ 1o o controle externo a cargo da 
câmara Municipal será exercido com 
o auxílio do tribunal de contas dos 
Municípios, ao qual compete emi-
tir o parecer prévio sobre as contas 
anuais do Município, no prazo de 
sessenta dias contados a partir do 
recebimento das contas. - redação 
dada pela emenda Constitucional n° 
36, de 22-6-2004, d.o de 7-7-2004. 
- Vide lei ordinária nº 15.958, de 
18-01-2007, (lei orgânica do Tribu-
nal de Contas dos municípios)

§ 1º - o controle externo a cargo 
da câmara Municipal será exercido 
com o auxílio do tribunal de contas 
dos Municípios, que emitirá parecer 
prévio, no prazo de sessenta dias 
após a sua apresentação, sobre as 
contas mensais e anuais do Muni-
cípio. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 23, de 09-12-1998, 
d.o de 18-12-98.

§ 1º - o controle externo a cargo 
da câmara Municipal será exercido 
com o auxílio do tribunal de contas 
dos Municípios, que emitirá parcer 
prévio, no prazo de sessenta dias 
após a sua apresentação, sobre as 
contas mensais e anuais do muni-
cípio. - redação dada pela emenda 
Constitucional n° 21, de 04-11-1997, 
d.o. de 06-11-1997.

§ 1º - o controle externo a cargo 
da câmara Municipal será exercido 
com o auxílio do tribunal de con-
tas do estado, que emitirá parecer 
prévio, no prazo de sessenta dias 
de sua apresentação, sobre as con-
tas mensais e anuais do Município. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional n° 19, de 10-09-1997, d.a 
de 18-09-1997.

§ 1º - o controle externo a cargo 
da câmara Municipal será exercido 
com o auxílio do tribunal de contas 
dos Municípios, que emitirá parecer 
prévio, no prazo de sessenta dias 
de sua apresentação, sobre as con-
tas mensais e anuais do Município. 
- redação original

§ 2o somente por decisão de dois 
terços dos membros da câmara Mu-
nicipal deixará de prevalecer o pa-
recer prévio, emitido pelo tribunal 
de contas dos Municípios, sobre 
as contas anuais do prefeito. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional n° 36, de 22-06-2004, d.o de 
7-7-2004.

§ 2º - somente por decisão de dois 
terços dos membros da câmara Mu-
nicipal deixará de prevalecer o pa-
recer prévio emitido pelo tribunal 

de contas dos Municípios, sobre as 
contas do prefeito. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 23, 
de 09-12-1998, d.o de 18-12-98.

§ 2º - somente por decisão de dois 
terços dos membros da câmara Mu-
nicipal deixará de prevalecer o pa-
recer prévio emitido pelo tribunal 
de contas dos Municípios, sobre as 
contas do prefeito. - redação dada 
pela emenda Constitucional n° 21, 
de 04-11-1997, d.o. de 06-11-1997.

§ 2º - somente por decisão de 
dois terços dos membros da câmara 
Municipal deixará de prevalecer o 
parecer prévio emitido pelo tribu-
nal de contas do estado, sobre as 
contas do prefeito. - redação dada 
pela emenda Constitucional n° 19, 
de 10-09-1997, d.a de 18-09-1997.

§ 2º - somente por decisão de dois 
terços dos membros da câmara Mu-
nicipal deixará de prevalecer o pare-
cer prévio emitido pelo tribunal de 
contas dos Municípios, sobre as con-
tas do prefeito. - redação original

§ �º - as contas anuais dos Muni-
cípios ficarão no recinto da câmara 
Municipal durante sessenta dias, 
anualmente, à disposição de qual-
quer contribuinte, para exame e 
apreciação, o qual poderá questio-
nar-lhe a legitimidade, nos termos 
da lei.

§ 4º - a câmara Municipal não jul-
gará as contas, antes do parecer do 
tribunal de contas dos Municípios, 
nem antes de escoado o prazo para 
exame pelos contribuintes. - Vide 
pela emenda Constitucional nº 23, de 
09-12-1998, d.o de 18-12-98, art. 2.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional n° 21, de 04-11-1997, d.o. 
de 06-11-1997.

§ 4º - a câmara Municipal não 
julgará as contas, antes do parecer 
do tribunal de contas do estado, 
nem antes de escoado o prazo para 
exame pelos contribuintes. - reda-
ção dada pela emenda Constitu-
cional n° 19, de 10-09-1997, d.a de 
18-09-1997.

§ 4º a câmara Municipal não jul-
gará as contas, antes do parecer do 
tribunal de contas dos Municípios, 
nem antes de escoado o prazo para 
exame pelos contribuintes. - reda-
ção original

§ 5o as contas da câmara Muni-
cipal integram, obrigatoriamente, 
as contas anuais do Município. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional n° 36, de 22-06-2004, d.o de 
7-7-2004.

§ 5º - as contas da câmara Muni-
cipal integram, obrigatoriamente, 
as contas do Município. - redação 
original

§ 6o a fiscalização de que trata 
este artigo será realizada median-
te prestação de contas de gover-
no, de responsabilidade do chefe 
do poder executivo, ou de gestão, 
de responsabilidade dos ordena-
dores de despesa. - acrescido pela 
emenda Constitucional n° 36, de 
22-06-2004, d.o de 7-7-2004.

Art. 80.   o tribunal de con-
tas dos Municípios, integrado por 
sete conselheiros, tem sede na 
capital, quadro próprio de pes-
soal e jurisdição em todo o terri-
tório estadual, exercendo, no que 
couber, as atribuições previstas 
no art. 96 da constituição da re-
pública, sendo-lhe  asseguarada 
autonomia administrativa. - re-
dação dada pela emenda Consti-
tucional nº 23, de 09-12-1998, d.o 
de 18-12-1998.

art. 80   o tribunal de contas 
dos Municípios, integrado por 
sete conselheiros tem sede na ca-
pital, quadro próprio de pessoal 
e jurisdição em todo o território 
estadual, e exerce, no que couber, 
as atribuições previstas no art. 96 
da constituição da república, sen-
do-lhe assegurada autonomia ad-
ministrativa. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 21, de 
04-11-1997, d.o. de 06-11-1997.

art. 80. o tribunal de contas 
dos Municípios, integrado por 
sete conselheiros, tem sede na 
capital, quadro próprio de pesso-
al e jurisdição em todo o território 
estadual, e exerce, no que couber, 
as atribuições previstas no art. 
96 da constituição da república, 
sendo-lhe assegurada autonomia 
administrativa. - revogado pela 
emenda Constitucional nº 19, de 
10-09-1997, d.o de 18-9-97, art. 2.  
- redação original

§ 1º - os conselheiros do tribu-
nal de contas dos Municípios se-
rão nomeados dentre brasileiros 
que satisfaçam os seguintes requi-
sitos: - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 23, de 09-12-
1998, d.o de 18-12-1998.

§ 1º - os conselheiros do tribu-
nal de contas dos Municípios serão 
escolhidos: - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 21, de 
04-11-1997, d.o. de 06-11-1997.
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§ 1º - os conselheiros do tribu-
nal de contas dos Municípios se-
rão escolhidos: - revogado pela 
emenda Constitucional nº 19, de 
10-09-1997, d.o de 18-9-97, art. 2.  
- redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 8, de 17-08-1994, d.a. de 
19-08-1994.

parágrafo único   ao tribunal de 
contas dos Municípios, além de ou-
tras outorgadas por lei, são assegura-
das, em relação às contas municipais, 
as mesmas atribuições e prerrogati-
vas conferidas ao tribunal de contas 
do estado, aplicando-se as regras 
constantes dos arts. 26 e 28 desta 
constituição, exceto quanto à obri-
gação de publicação de pareceres. 
- redação original

i  - mais de trinta e cinco e menos 
de sessenta e cinco anos de idade; - 
redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 23, de 09-12-1998, d.o de 
18-12-1998.

i  -  quatro pela assembleia legis-
lativa; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 21, de 04-11-1997, 
d.o. de 06-11-1997.

i  -  quatro pela assembleia le-
gislativa; - revogado pela emenda 
Constitucional nº 19, de 10-09-1997, 
d.o de 18-9-97, art. 2.  - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 8, de 
17-08-1994, d.a. de 19-08-1994.

ii   idoneidade moral e reputação 
ilibada; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 23, de 09-12-1998, 
d.o de 18-12-1998.

ii -  três pelo governador, com 
aprovação da assembleia legislati-
va, de livre escolha o primeiro deles 
e contemplando as duas outras es-
colhas, alternadamente, auditores e 
membros do Ministério público jun-
to ao tribunal, por este indicados em 
listas tríplices segundo os critérios 
de antiguidade e merecimento.   re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 21, de 04-11-1997, d.o. de 
06-11-1997.

ii -  três pelo governador, com apro-
vação da assembleia legislativa, de 
livre escolha o primeiro deles e con-
templando as duas outras escolhas, 
alternadamente, auditores e mem-
bros do Ministério público junto ao 
tribunal, por este indicados em listas 
tríplices segundo  os critérios de anti-
guidade e merecimento - revogado 
pela emenda Constitucional nº 19, 
de 10-09-1997, d.o de 18-9-97, art. 2.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 8, de 17-08-1994, d.a. de 
19-08-1994.

iii   notórios conhecimentos jurí-
dicos contábeis, econômicos e finan-
ceiros ou de administração pública; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 23, de 09-12-1998, d.o de 
18-12-1998.

iV   mais de dez anos de exercício 
de função ou de efetiva atividade 
profissional que exija os conhe-
cimentos mencionados no inciso 
anterior. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 23, de 09-12-1998, 
d.o de 18-12-1998.

§ 2º - os conselheiros do tribu-
nal de contas dos Municípios serão 
escolhidos: - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 23, de 
09-12-1998, d.o de 18-12-1998.

§ 2º - iniciando-se a sequência 
com a primeira nomeação decreta-
da na vigência da presente consti-
tuição estadual, os conselheiros do 
tribunal de contas dos Municípios 
serão nomeados: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 21, 
de 04-11-1997, d.o. de 06-11-1997.

§ 2º - iniciando-se a sequência 
com a primeira nomeação decreta-
da na vigência da presente consti-
tuição estadual, os conselheiros do 
tribunal de contas dos Municípios 
serão nomeados: - revogado pela 
emenda Constitucional nº 19, de 
10-09-1997, d.o de 18-9-97, art. 2.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 8, de 17-08-1994, d.a. de 
19-08-1994.

i  -  quatro pela assembleia legis-
lativa; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 23, de 09-12-1998, 
d.o de 18-12-1998.

i  -  o primeiro e o segundo me-
diante escolhas da assembleia legis-
lativa; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 21, de 04-11-1997, 
d.o. de 06-11-1997.

i  -  o primeiro e o segundo me-
diante escolhas da assembleia le-
gislativa; - revogado pela emen-
da Constitucional nº 19, de 10-
09-1997, d.o de 18-9-97, art. 2.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 8, de 17-08-1994, d.a. de 
19-08-1994.

ii  -  três pelo governador do es-
tado, com aprovação da assembleia 
legislativa, sendo primeiro deles 
de livre escolha e contemplando 
as duas outras escolhas, alternada-
mente, auditores e membros do Mi-
nistério público junto ao tribunal, 
por este indicados em lista tríplice, 
segundo os critérios de antiguida-
de e merecimento. - redação dada 

pela emenda Constitucional nº 23, 
de 09-12-1998, d.o de 18-12-1998.

ii  -  o terceiro por livre escolha 
do governador, com aprovação da 
assembleia legislativa; - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 21, de 04-11-1997, d.o. de 
06-11-1997.

ii  -  o terceiro por livre escolha 
do governador, com aprovação da 
assembleia legislativa; - revogado 
pela emenda Constitucional nº 19, 
de 10-09-1997, d.o de 18-9-97, art. 2.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 8, de 17-08-1994, d.a. de 
19-08-1994.

iii   o quarto e o quinto mediante 
escolhas da assembleia legislativa; 
- Suprimido pela emenda Consti-
tucional nº 23, de 09-12-1998, d.o 
de 18-12-1998. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 21, de 
04-11-1997, d.o. de 06-11-1997.

iii - o quarto e o quinto me-
diante escolhas da assembleia le-
gislativa; - revogado pela emen-
da Constitucional nº 19, de 10-
09-1997, d.o de 18-9-97, art. 2.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 8, de 17-08-1994, d.a. de 
19-08-1994.

iV  - o sexto e o sétimo por esco-
lha do governador, com aprovação 
da assembleia legislativa, escolhido 
o sexto dentre auditores e o sétimo 
dentre membros do Ministério pú-
blico junto ao tribunal, por este in-
dicados em listas tríplices segundo 
os critérios de antiguidade e mere-
cimento. - Suprimido pela emenda 
Constitucional nº 23, de 09-12-1998, 
d.o de 18-12-1998. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 21, 
de 04-11-1997, d.o. de 06-11-1997.

iV -  o sexto e o sétimo por es-
colha do governador, com apro-
vação da assembleia legislativa, 
escolhido o sexto dentre auditores 
e o sétimo dentre dentre mem-
bros do Ministério público junto 
ao tribunal, por este indicados em 
listas tríplices  segundo os critérios 
de antiguidade e merecimento. 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 19, de 10-09-
1997, d.o de 18-9-97, art. 2.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 8, de 17-08-1994, d.a. de 
19-08-1994.

§ �º - iniciando-se a sequência 
com a primeira nomeação decreta-
da na vigência da presente consti-
tuição estadual, os conselheiros do 
tribunal de contas dos Municípios 
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serão nomeados: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 23, 
de 09-12-1998, d.o de 18-12-1998.

§ �º - ao tribunal de contas dos 
Municípios, além de outras outor-
gadas por lei, são asseguradas no 
que couber, em relação às  contas 
municipais, as mesmas atribuições 
e prerrogativas conferidas ao tribu-
nal de contas do estado, aplicando-
se as regras constantes dos arts. 26 e 
28 desta constituição, exceto quan-
to à obrigação de publicação de 
pareceres. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 21, de 04-11-1997, 
d.o. de 06-11-1997.

i  -  o primeiro e o segundo median-
te escolha da assembleia legislativa; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 23, de 09-12-1998, d.o de 
18-12-1998.

ii  - o terceiro por livre esco-
lha do governador, com apro-
vação da assembleia legislativa; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 23, de 09-12-1998, d.o de 
18-12-1998.

iii   o quarto e o quinto mediante 
escolha da assembleia legislativa; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 23, de 09-12-1998, d.o de 
18-12-1998.

iV   o sexto e o sétimo por esco-
lha do governador, com aprovação 
da assembleia legislativa, escolhi-
do o sexto dentre auditores e séti-
mo dentro membros do Ministério 
público junto ao tribunal, por este 
indicados em listra tríplice, segundo 
os critérios de antiguidade e mere-
cimento. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 23, de 09-12-1998, 
d.o de 18-12-1998.

§ 4º ao tribunal de contas dos 
Municípios, além de outras outor-
gadas por lei, são asseguradas, no 
que couber, em relação às contas 
municipais, as mesmas atribuições 
e prerrogativas conferidas ao tribu-
nal de contas do estado, inclusive 
quanto à obrigação de publicação 
de pareceres, aplicando-se-lhes 
as regras constantes do art. 26 e 
dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 28.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 4º - ao tribunal de contas dos 
Municípios, além de outras outorga-
das por lei, são asseguradas, no que 
couber em relação às contas muni-
cipais, as mesmas atribuições e prer-
rogativas conferidas ao tribunal de 
contas do estado, exceto quando 

à obrigação de publicação de pa-
receres, aplicando-se-lhes as regras 
constantes do art. 26 e dos §§ 4º, 5º, 
6º, 7º  do art. 28 desta constituição. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 23, de 09-12-1998, d.o de 
18-12-1998.

§ 5º após o cumprimento da se-
quência inicial prevista no § �º, as 
vagas serão preenchidas visando à 
manutenção da composição estabe-
lecida nos incisos i e ii do § 2º des-
te artigo. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

Art. 81. a comissão perma-
nente a que a câmara Municipal 
atribuir competência fiscalizadora, 
diante de indícios de despesas não 
autorizadas, ainda que sob a forma 
de investimentos não programa-
dos ou de subsídios não aprovados, 
solicitará à autoridade municipal 
responsável que, no prazo de cinco 
dias úteis, preste os esclarecimentos 
necessários.

§ 1º - esgotados o prazo de que 
trata este artigo e não prestados 
os esclarecimentos ou considera-
dos estes insuficientes, a comissão 
solicitará ao tribunal de contas dos 
Municípios pronunciamento con-
clusivo sobre a matéria, no prazo de 
quinze dias úteis. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 23, 
de 09-12-1998, d.o de 18-12-98.

§ 1º - não prestados os esclare-
cimentos ou considerados estes in-
suficientes, a comissão solicitara ao 
tribunal de contas dos Municípios 
pronunciamento conclusivo sobre 
a matéria, no prazo de quinze dias 
úteis. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 21, de 04-11-1997, 
d.o de 6-11-97

§ 1º - não prestados os esclare-
cimentos ou considerados estes 
insuficientes, a comissão solicitará 
ao tribunal de contas do estado 
pronunciamento conclusivo sobre 
a matéria, no prazo de quinze dias 
úteis. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 19, de 10-09-1997, 
d.o de 18-9-97, art. 1. 

§ 1º - não prestados os esclare-
cimentos ou considerados estes in-
suficientes, a comissão solicitará ao 
tribunal de contas dos Municípios 
pronunciamento conclusivo sobre 
a matéria, no prazo de quinze dias 
úteis. - redação original

§ 2º - se o tribunal considerar 
irregular a despesa e a comissão 

entender que o gasto possa causar 
dano irreparável ou grave lesão à 
economia pública, proporá sua sus-
tação ao plenário da câmara.

§ �º se a câmara Municipal e o 
poder executivo, no prazo de no-
venta dias, não efetivarem a medida 
prevista no § 2º, o tribunal decidirá 
a respeito. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

Art. 82. os poderes executivo e 
legislativo do Município manterão 
sistema de controle interno, com as 
finalidades e a forma do art. 29 des-
ta constituição, sendo constituído e 
designados os seus membros pelo 
chefe de cada poder.

capÍtulo ii 
da criaÇÃo, incorporaÇÃo, 

fusÃo e do desMeMbraMento 
de MunicÍpios 

- redaÇÃo dada pela eMenda 
constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010, art. 2. 

capÍtulo ii 
da criaÇÃo, fusÃo, 
desMeMbraMento, 

incorporaÇÃo 
e instalaÇÃo de MunicÍpio 
- Vide lei coMpleMentar nº 
0002, de 16-01-1990, d.o. de 
26.1.90, alterada pela lei 

coMpleMentar nº 4, de 17.7.90, 
d.o. de 24.7.90.

Art. 83. a criação, a incorpora-
ção, a fusão e o desmembramento 
de Municípios far-se-ão por lei esta-
dual, dentro do período determina-
do por lei complementar federal, e 
dependerão de consulta prévia, me-
diante plebiscito, às populações dos 
Municípios envolvidos, após divul-
gação dos estudos de Viabilidade 
Municipal, apresentados e publica-
dos na forma da lei. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 8�. lei complementar esta-
belecerá os critérios, requisitos e 
forma para criação, fusão, desmem-
bramento, incorporação e instala-
ção de Municípios e distritos, obser-
vadas as regras do § 4º, art. 18 da 
constituição da república. - reda-
ção original

parágrafo único. lei complemen-
tar estabelecerá os critérios, requi-
sitos e forma para criação, fusão, 
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desmembramento, incorporação 
e instalação de Municípios, bem 
como para o exercício, por estes, 
da competência prevista no art. 64, 
inciso Xiii. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

capÍtulo iii 
das QuestÕes urbanas

Art. 84. a política urbana a ser 
formulada pelos Municípios aten-
derá ao pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e a garan-
tia do bem-estar de seus habitantes. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 84. a política urbana a ser 
formulada pelos Municípios e pelo 
estado, no que couber, atenderá ao 
pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e a garantia do 
bem-estar de seus habitantes. - re-
dação original

Art. 85. o plano diretor, apro-
vado pela câmara Municipal, obri-
gatório para as cidades com mais 
de vinte mil habitantes, é o ins-
trumento básico da política de de-
senvolvimento e expansão urbana. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 85. o plano diretor, apro-
vado pela câmara Municipal, obri-
gatório para as áreas urbanas de 
mais de vinte mil habitantes, é o 
instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urba-
na. - redação original

§ 1º - a propriedade urbana cum-
pre a sua função social quando aten-
de às exigências do plano diretor, 
sua utilização respeita a legislação 
urbanística e não provoca danos ao 
patrimônio cultural e ambiental.

§ 2º - o plano diretor, elaborado 
por órgão técnico municipal, com a 
participação de entidades represen-
tativas da comunidade, abrangerá 
a totalidade do território do Muni-
cípio e deverá conter diretrizes de 
uso e ocupação do solo, zoneamen-
to, índices urbanísticos, áreas de 
interesse especial e social, diretrizes 
econômico-financeiras, administra-
tivas, de preservação da natureza e 
controle ambiental.

§ �º - na elaboração do plano 
diretor, devem ser consideradas as 
condições de riscos geológicos, bem 

como a localização das jazidas su-
pridoras de materiais de construção 
e a distribuição, volume e qualidade 
de águas superficiais e subterrâne-
as na área urbana e sua respectiva 
área de influência.

§ 4º - as áreas urbanas com popu-
lação inferior a vinte mil habitantes 
deverão elaborar diretrizes gerais 
de ocupação do território que ga-
rantam as funções sociais da cidade 
e da propriedade, definindo áreas 
preferenciais para urbanização, re-
gras de uso e ocupação do solo, es-
trutura e perímetro urbanos.

art. 86. para assegurar a função 
social da cidade e da propriedade, 
o poder público utilizará os seguin-
tes instrumentos: - revogado pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 5. , XIV.

i - tributários e financeiros: - re-
vogado pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XIV.

a) imposto predial e territorial 
urbano progressivo e diferen-
ciado por zonas ou outros crité-
rios de ocupação e uso do solo; 
 - revogada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XIV.

b) taxas e tarifas diferencia-
das por zonas, na conformidade 
dos serviços públicos oferecidos; 
 - revogada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XIV.

c) contribuição de melhoria; 
 - revogada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XIV.

d) incentivos e benefícios fiscais e 
financeiros;  - revogada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010, art. 5. , 
XIV.

e) fundos destinados ao desen-
volvimento urbano;  - revogada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 5. , XIV.

ii - institutos jurídicos, tais como: 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XIV.

a) discriminação de terras públicas; 
 - revogada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XIV.

b) edificação ou parcelamen-
to compulsório.  - revogada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 

09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 5. , XIV.

art. 86-a. É facultado ao poder 
público municipal, mediante lei es-
pecífica para área incluída no pla-
no diretor, exigir, nos termos da 
lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutiliza-
do ou não utilizado que promova 
seu adequado aproveitamento, sob 
pena, sucessivamente, de: - acresci-
do pela emenda Constitucional nº 
46, de 09-09-2010, d.a. de 09-09-
2010, art. 3. 

i - parcelamento ou edificação 
compulsórios; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 3. 

ii - imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana pro-
gressivo no tempo; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 3. 

iii - desapropriação com paga-
mento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente 
aprovada pelo senado federal, com 
prazo de resgate de até dez anos, 
em parcelas anuais, iguais e sucessi-
vas, assegurados o valor real da in-
denização e os juros legais. - acres-
cido pela emenda Constitucional nº 
46, de 09-09-2010, d.a. de 09-09-
2010, art. 3. 

Art. 87. no estabelecimento 
de normas sobre o desenvolvimen-
to urbano, serão observadas as se-
guintes diretrizes:

i - adequação das políticas de in-
vestimento, fiscal e financeira, aos 
objetivos desta constituição, espe-
cialmente quanto ao sistema viário, 
habitação e saneamento, garantida 
a recuperação, pelo poder público, 
dos investimentos de que resulte 
valorização de imóveis;

ii - urbanização, regularização 
fundiária e titulação das áreas fa-
veladas e de baixa renda, na forma 
da lei;

iii - preservação, proteção e recu-
peração do meio ambiente, urbano 
e cultural;

iV - criação de área de especial in-
teresse urbanístico, social, ambien-
tal, turístico e de utilização pública.

V   as áreas definidas em projetos 
de loteamento como áreas verdes 
ou institucionais não poderão ter 
sua destinação, fim e objetivos ori-
ginais alterados, exceto quando a 
alteração da destinação tiver como 
finalidade a regularização de imó-
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veis ocupados por organizações re-
ligiosas para suas atividades finalís-
ticas. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 56, de 25-04-2018.

 
parágrafo único. a exceção pre-

vista no inciso V deste artigo será 
permitida desde que a situação das 
áreas públicas objeto de alteração 
da destinação esteja consolidada 
até dezembro de 2016, e median-
te a devida compensação ao poder 
executivo Municipal, conforme dire-
trizes estabelecidas em lei municipal 
específica. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 56, de 25-04-2018.

Art. 88. lei municipal regulará 
o transporte coletivo de passageiros, 
de modo que a população tenha fa-
cilidade de locomoção, sendo obri-
gatório dotar os veículos, integran-
tes do sistema, de meios adequados 
a permitir o acesso das pessoas por-
tadoras de deficiência ou com mo-
bilidade reduzida. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 88. lei municipal regulará o 
transporte coletivo de passageiros, 
de modo que a população tenha fa-
cilidade de locomoção, sendo obri-
gatório dotar os veículos, integran-
tes do sistema, de meios adequados 
a facilitar o acesso de pessoas defi-
cientes. - redação original

Art. 89. compete aos Municí-
pios o planejamento, a administra-
ção e o exercício do poder de polí-
cia sobre o trânsito nas vias urbanas 
e nas estradas municipais, cabendo-
lhes a arrecadação das multas de-
correntes de infrações.

capÍtulo iV 
das regiÕes Metropolitanas, 
dos agloMerados urbanos e 

das MicrorregiÕes 
- redaÇÃo dada pela eMenda 
constitucional nº 46, de 09-09-

2010, d.a. de 09-09-2010.

capÍtulo iV 
das regiÕes Metropolitanas, 
dos agloMerados urbanos 

e das MicrorregiÕes 
- Vide lei coMpleMentar nº 27, 

de �0-12-1999.

Art. 90. o estado poderá criar, 
mediante lei complementar, regi-
ões Metropolitanas, Microrregiões 

e aglomerações urbanas, constituí-
das por agrupamento de Municípios 
limítrofes para integrar a organiza-
ção, o planejamento e a execução 
de funções públicas de interesse 
comum.

§ 1º - os Municípios que integra-
rem agrupamentos previstos neste 
artigo não perderão sua autonomia 
política, financeira e administrativa.

§ 2º - para os fins deste artigo, 
consideram-se funções públicas de 
interesse comum:

i - transportes e sistema viário;
ii - segurança pública;
iii - saneamento básico;
iV - ocupação e uso do solo, 

abertura e conservação de estradas 
vicinais;

V - aproveitamento dos rercursos 
hídricos;

Vi - distribuição de gás 
canalizado;

Vii - cartografia e informações 
básicas;

Viii - aperfeiçoamento adminis-
trativo e solução de problemas jurí-
dicos comuns;

iX - outras, definidas em lei 
complementar.

§ �º - as diretrizes do planeja-
mento das funções de interesse co-
mum serão objeto do plano diretor 
metropolitano, microrregional ou 
aglomerado.

Art. 91. para a instituição de re-
gião Metropolitana ou aglomerado 
urbano, bem como para a inclusão 
e exclusão de Municípios em ambos, 
serão considerados, dentre outros, 
os seguintes fatores: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 91. para a instituição de re-
gião Metropolitana ou aglomerado 
urbano serão considerados, dentre 
outros, os seguintes fatores: - reda-
ção original

i - população e crescimento demo-
gráfico, com projeção quinquenal;

ii - grau de conurbação e fluxos 
migratórios;

iii - atividade econômica, perspec-
tivas de desenvolvimento e fatores 
da polarização;

iV - deficiência dos serviços públi-
cos, em um ou mais Municípios, com 
implicação no desenvolvimento da 
região.

§ 1º - a gestão do interesse metro-
politano ou aglomerado caberá ao 
estado e aos Municípios da região, 
na forma de lei complementar.

§ 2º - a instituição de aglomera-
do urbano requer população míni-
ma de cem mil habitantes, em dois 
ou mais Municípios.

tÍtulo iii  
da adMinistraÇÃo pÚblica

capÍtulo i 
da organiZaÇÃo 
adMinistratiVa

Art. 92. a administração públi-
ca direta e indireta de qualquer dos 
poderes do estado e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legali-
dade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, razoabilida-
de, proporcionalidade e motivação 
e, também, ao seguinte: - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 92. a administração pública 
direta, autárquica e fundacional e a 
indireta do estado e dos Municípios 
obedecerão aos princípios de legali-
dade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e: - redação original

i - os cargos, empregos e funções 
públicas são acessíveis aos brasilei-
ros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como 
aos estrangeiros, na forma da lei; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

i - os cargos, empregos e funções 
públicas são acessíveis aos brasilei-
ros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei; - redação 
original

ii - a investidura em cargo ou em-
prego público depende de aprova-
ção prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a comple-
xidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comis-
são declarado em lei de livre nome-
ação e exoneração; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010. 
- regulamentado pela lei nº 19.587, 
de 10-01-2017, art. 1. 

ii - a investidura em cargo ou em-
prego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; - redação original
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iii - o prazo de validade do concur-
so público será de até dois anos, pror-
rogável uma vez, por igual período;

iV - durante o prazo improrrogá-
vel previsto no edital de convoca-
ção, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e 
títulos será convocado com priori-
dade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na car-
reira; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

iV - durante o prazo de validade, 
o candidato aprovado em concurso 
público de provas e títulos será con-
vocado com prioridade sobre novos 
concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira; - redação 
original

V - é assegurada a promoção, por 
antiguidade ou merecimento, de 
servidores investidos em cargos e 
empregos públicos, na forma da lei;

Vi   as funções de confiança, exer-
cidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem pre-
enchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-
se apenas às funções de direção, 
chefia e assessoramento; - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Vi - os cargos em comissão e as 
funções de confiança serão exerci-
dos, preferencialmente, por servi-
dores ocupantes de cargos de car-
reira técnica ou profissional, nos 
casos e condições previstos em lei; 
- redação original

Vii - é garantido ao servidor pú-
blico civil o direito à livre associação 
sindical;

Viii - o direito de greve será 
exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei federal específica; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

Viii - o direito de greve será exerci-
do nos termos e nos limites definidos 
em lei federal; - redação original

iX - a lei reservará percentual dos 
cargos e empregos públicos para as 
pessoas com deficiência e definirá 
os critérios de sua admissão, ob-
servado, em relação aos cargos em 
comissão, o percentual mínimo de 
1% (um por cento); - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 55, 
de 21-09-2017, art. 1. 

iX - a lei reservará percentual dos 
cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admis-
são; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

iX - a lei reservará percentual 
dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas deficientes e defi-
nirá os critérios de sua admissão; 
- regulamentado pela lei nº 14715, 
de 04-02-2004. - redação original

X   a lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado 
para atender à necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público; 
-redação dada pela a emenda Cons-
titucional nº 34, de 10-06-2003.

X   a lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determi-
nado para atender a necessidade 
temporária de excepcional inte-
resse público, cabendo ao poder 
executivo fixar a sua duração, li-
mitada ao prazo de 2 (dois) anos, 
dentro do qual será permitida a 
recontratação na mesma ou em 
outra função; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 27, de 
06-06-2001. d.a. de 07-06-2001). 
- Vide lei ordinária nº 13196, de 
29-12-1997, d.o. de 31-12-97 e lei 
ordinária nº 13664, de 27-07-2000 
(d.o. de 01-8-2000)

X - a lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determi-
nado para atender à necessidade 
temporária de excepcional interes-
se público, que não poderá exceder 
ao prazo de um ano, vedada a re-
contratação na mesma ou em outra 
função; - redação original

Xi   a remuneração dos servidores 
públicos e o subsídio de que trata 
o § 4º do art. �9 da constituição da 
república, somente poderão ser fi-
xados ou alterados por lei específi-
ca, observada a iniciativa privativa 
em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data 
e sem distinção de índices; - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Xi - a revisão da remunera-
ção dos servidores públicos, sem 
distinção de índices entre servi-
dores públicos civis e militares, 
far-se-á sempre na mesma data; 
- Vide lei ordinária n° 14698, de 19-
01-2004. - redação original

Xii   a remuneração e o subsídio 
dos ocupantes de cargos, funções e 

empregos públicos da administra-
ção pública direta, autárquica e fun-
dacional, dos membros de qualquer 
dos poderes do estado, dos detento-
res de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, 
pensões ou outra espécie remunera-
tória, percebidos cumulativamente 
ou não, incluídas as vantagens pes-
soais ou de qualquer outra nature-
za, não poderão exceder o subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros 
do supremo tribunal federal, apli-
cando-se como limite, no âmbito 
dos poderes executivo, legislativo 
e judiciário, inclusive do Ministério 
público e dos tribunais de contas, 
o subsídio mensal, em espécie, dos 
desembargadores do tribunal de 
justiça, limitado a noventa inteiros 
e vinte e cinco centésimos por cen-
to do subsídio mensal dos Ministros 
do supremo tribunal federal, não 
se aplicando este limite único aos 
subsídios dos deputados estaduais, 
conforme ressalvado na parte final 
do § 12 do art. �7 da constituição 
da republica; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 42, de 16-
09-2008, d.a. de 19-09-2008.

Xii - a lei fixará o limite máximo e 
a relação de valores entre a maior e 
a menor remuneração dos servido-
res públicos, observados, como limi-
tes máximos e no âmbito dos respec-
tivos poderes, os valores percebidos 
como remuneração, em espécie, a 
qualquer título, por membros da as-
sembleia, secretários de estado e de-
sembargadores, e, nos Municípios, 
os valores percebidos como remu-
neração, em espécie, pelo prefeito; 
- Inciso XII regulamentado pela lei 
nº 11793, de 03-09-1992, d.o. de 10-
09-1992. - redação original

Xiii - os vencimentos dos cargos 
do poder legislativo e do poder ju-
diciário não poderão ser superiores 
aos pagos pelo poder executivo;

XiV - é vedada a vinculação ou 
equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias, para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço 
público; - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

XiV - é vedada a vinculação ou 
equiparação de vencimentos, para 
o efeito de remuneração de pessoal 
do serviço público, ressalvado o dis-
posto no inciso anterior, nos §§ 1º e 
2º do art. 94, no art. 95, §§ 2º e �º 
e no art. 100, § 10, desta constitui-
ção; - redação original
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XV - os acréscimos pecuniários 
percebidos por servidor público não 
serão computados nem acumulados, 
para fins de concessão de acréscimos 
ulteriores; - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

XV - os acréscimos pecuniários per-
cebidos por servidor público não serão 
computados nem acumulados, para 
fins de concessão de acréscimos ulte-
riores, sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento; - redação original

XVi - é vedado ao estado, através 
de suas autarquias, sociedades de 
economia mista, empresas públicas, 
fundações públicas e demais enti-
dades sob seu controle direto ou 
indireto, reter ou apropriar-se dos 
honorários de sucumbência em de-
trimento dos advogados contratados 
sob o regime do direito do traba-
lho, que estiverem no efetivo exer-
cício de suas atividades funcionais; 
- revogado pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 09-
09-2010, art. 5. , XV.

XVii - os vencimentos e os subsídios 
dos ocupantes de cargos e empregos 
públicos são irredutíveis, ressalvado 
o disposto nos incisos Xii e XV deste 
artigo e nos arts. �9, §4º, 150, inci-
so ii, 15�, inciso iii, 15�, §2.º, inciso i 
da constituição da república; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

XVii - os vencimentos dos servido-
res públicos, civis e militares, são irre-
dutíveis e a remuneração observará o 
que dispõem os incisos Xii e Xiii deste 
artigo; - redação original

XViii - é vedada a acumulação re-
munerada de cargos públicos, exceto, 
quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso 
o disposto no inciso Xii: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

XViii - é vedada a acumulação re-
munerada de cargos públicos, exceto 
quando houver compatibilidade de 
horários: - redação original

a) a de dois cargos de professor; 
- redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

a) a de dois cargos de professor; - 
redação original

b) a de um cargo de professor com 
outro, técnico ou científico; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

b) a de um cargo de professor com 
outro técnico ou científico; - redação 
original

c) a de dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saú-
de, com profissões regulamentadas; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

c) a de dois cargos privativos de 
médico; - redação original

XiX - a proibição de acumular 
estende-se a empregos e funções 
e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias, 
e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

XiX - a proibição de acumular 
estende-se a empregos e funções e 
abrange autarquias, empresas pú-
blicas, sociedades de economia mis-
ta e fundações instituídas e manti-
das pelo poder público; - redação 
original

XX - a administração fazendária 
e seus servidores fiscais terão, den-
tro de suas áreas de competência 
e jurisdição, precedência sobre os 
demais setores administrativos, na 
forma da lei;

XXi - ressalvados os casos espe-
cificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações se-
rão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que es-
tabeleçam obrigações de pagamen-
to, mantidas as condições efetivas 
da proposta, nos termos da lei, o 
qual somente permitirá as exigên-
cias de qualificação técnica e econô-
mica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações, sendo 
que, nas alienações, obedecer-se-á, 
preferencialmente, à modalidade 
de leilão público.

XXii   somente por lei específica 
poderá ser criada autarquia e au-
torizada a instituição de empresa 
pública, de sociedade de economia 
mista e de fundação, cabendo à lei 
complementar, neste último caso, 
definir as áreas de sua atuação; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

XXiii   depende de autorização 
legislativa, em cada caso, a cria-
ção de subsidiárias das entidades 

mencionadas no inciso XXii, as-
sim como a participação de qual-
quer delas em empresa privada; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

XXiV   as administrações tributá-
rias do estado e dos Municípios, ati-
vidades essenciais ao seu funciona-
mento, exercidas por servidores de 
carreiras específicas, terão recursos 
prioritários para a realização de suas 
atividades e atuarão de forma inte-
grada, inclusive com o compartilha-
mento de cadastros e de informações 
fiscais, na forma da lei ou convênio; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

XXV   lei estadual poderá esta-
belecer a relação entre a maior e a 
menor remuneração dos servidores 
públicos, obedecido, em qualquer 
caso, o disposto no inciso Xii des-
te artigo. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 1º a publicidade de atos, pro-
gramas, obras, serviços e campa-
nhas dos órgãos e entidades da 
administração pública deverá ter 
caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbo-
los ou imagens que caracterizem, 
mesmo indiretamente, promoção 
pessoal de autoridades ou servi-
ços públicos, sendo que: - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 1º - a publicidade de atos, 
programas, obras, serviços e cam-
panhas dos órgãos e entidades da 
administração pública deverá ter 
caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela não po-
dendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem, mesmo 
indiretamente, promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públi-
cos. - redação original

i - o executivo publicará, mensal-
mente, o demonstrativo das des-
pesas realizadas com propaganda 
e publicidade sob qualquer título, 
discriminando beneficiário, valor e 
finalidade;

ii   o demonstrativo a que se refe-
re o inciso i compreende a adminis-
tração pública direta e indireta do 
estado. - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.
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ii - o demonstrativo a que se re-
fere o inciso anterior compreende, 
inclusive, as entidades da admi-
nistração indireta e as fundações 
instituídas e mantidas pelo estado. 
- redação original

§ 2º a não-observância do dis-
posto nos incisos ii, iii e iV, do ca-
put, implicará a nulidade do ato e 
a punição da autoridade respon-
sável, nos termos da lei. - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 2º - a não observância do dis-
posto nos incisos ii, iii e iV, do ca-
put, implicará a nulidade do ato e 
punição da autoridade responsá-
vel. - redação original

§ �º a lei disciplinará as formas 
de participação do usuário na ad-
ministração pública direta e indire-
ta, regulando especialmente: - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ �º - as reclamações relativas à 
prestação de serviços públicos se-
rão disciplinadas em lei. - redação 
original

i   as reclamações relativas à pres-
tação dos serviços públicos em ge-
ral, asseguradas a manutenção de 
serviços de atendimento ao usuário 
e a avaliação periódica, externa e 
interna, da qualidade dos serviços; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

ii   o acesso dos usuários a regis-
tros administrativos e a informa-
ções sobre atos de governo, obser-
vado o disposto no art. 5. , X e XX-
XIII, da Constituição da república; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

iii   a disciplina da representa-
ção contra o exercício negligente 
ou abusivo de cargo, emprego ou 
função na administração pública. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 4º os atos de improbidade ad-
ministrativa importarão a suspen-
são dos direitos políticos, a perda 
da função pública, a indisponibili-
dade dos bens e o ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação pre-
vistas em lei, sem prejuízo da ação 
penal cabível. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 4º - os atos da improbidade ad-
ministrativa importarão perda da 
função pública, indisponibilidade 
dos bens e ressarcimento ao erário, 
na forma e gradação previstas em 
lei, sem prejuízo da ação penal ca-
bível. - redação original

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

§ 6º as pessoas jurídicas de direi-
to público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa. - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 6º - as pessoas jurídicas de direi-
to público e as de direito privado, 
prestadoras de serviços públicos, 
responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa. - redação 
original

§ 7º - a administração implanta-
rá, progressivamente, o sistema de 
informatização em todas as suas 
unidades.

§ 8º - É vedado aos chefes e demais 
membros dos poderes executivo, 
legislativo e judiciário, aos agentes 
políticos, aos funcionários, servido-
res e empregados públicos, civis e 
militares, ativos e inativos, inclusive 
pensionistas, no âmbito da adminis-
tração estadual, direta e indireta, 
perceber, mensalmente, remunera-
ção, provento ou pensão, a qualquer 
título, em quantia superior à perce-
bida pelo governador do estado. 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5. , XV. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 20, de 10-09-1997, d.a. de 
12-09-1997. eficácia suspensa por 
liminar concedida na adIN 1674-5, 
d.J. de 28.11.97, liminar Cassada 
por decisão do STF na adIN ante-
riormente mencionada.

i - excluem-se do limite esta-
belecido neste parágrafo o dé-
cimo terceiro salário, a remune-
ração de férias e a retribuição 
devida em razão de acumulação 

legítima de cargos ou funções 
públicas e mandatos eletivos. 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5. , XV. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 20, de 10-09-1997, d.a. 
de 12-09-1997. eficácia suspensa 
por liminar concedida na adIN 
1674-5, d.J. de 28.11.97, liminar 
Cassada por decisão do STF na 
adIN anteriormente mencionada.

ii - toda remuneração que es-
tiver sendo percebida além do li-
mite estipulado neste artigo será 
reduzida ao valor ali estipulado. 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5. , XV. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 20, de 10-09-1997, d.a. 
de 12-09-1997. eficácia suspensa 
por liminar concedida na adIN 
1674-5, d.J. de 28.11.97, liminar 
Cassada por decisão do STF na 
adIN anteriormente mencionada. 
- Vide Inciso XI do art. 37. e XV do 
art. 48.   da Constituição Federal.

§ 9º a lei disporá sobre os requi-
sitos e as restrições ao ocupante 
de cargo ou emprego da adminis-
tração direta e indireta que possi-
bilite o acesso a informações privi-
legiadas. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 10. a autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira dos ór-
gãos e entidades da administra-
ção direta e indireta poderá ser 
ampliada mediante contrato, a ser 
firmado entre seus administrado-
res e o poder público, que tenha 
por objeto a fixação de metas de 
desempenho para o órgão ou en-
tidade, cabendo à lei dispor sobre: 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

i   o prazo de duração do contrato; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

ii   os controles e critérios 
de avaliação de desempe-
nho, direitos, obrigações e res-
ponsabilidade dos dirigentes; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

iii   a remuneração do pessoal. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.
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§ 11. o disposto no inciso Xii 
aplica-se às empresas públicas e 
às sociedades de economia mista, 
e suas subsidiárias, que receberem 
recursos do estado, para pagamen-
to de despesas de pessoal ou de 
custeio em geral. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 12. É vedada a percepção si-
multânea de proventos de aposen-
tadoria decorrentes do art. 40 ou 
dos arts. 42 e 142 da constituição 
da república, com a remuneração 
de cargo, emprego ou função pú-
blica, ressalvados os cargos acumu-
láveis na forma desta constituição 
e da constituição da república, os 
cargos eletivos e os cargos em co-
missão declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração. - acres-
cido pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 1�. não serão computadas, 
para efeito dos limites remunera-
tórios de que trata o inciso Xii do 
“caput” deste artigo, as parcelas 
de caráter indenizatório previstas 
em lei. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 92-a. a representação judi-
cial, a consultoria e o assessoramen-
to jurídicos das autarquias e funda-
ções estaduais serão exercidos por 
procuradores autárquicos organi-
zados em carreira, na forma da lei. 
- dispositivo declarado in-
constitucional pela adI/5215 
(8620189-94 .2015.1 .00 .0000) . 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 50, de 11-12-2014, d.o. 
de 22-12-2014.

Art. 93. ao servidor da admi-
nistração direta e indireta, de qual-
quer dos poderes do estado ou dos 
Municípios, no exercício de manda-
to eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições: - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 9�. ao servidor da adminis-
tração direta, autárquica e funda-
cional, ou indireta, de qualquer dos 
poderes do estado ou dos Municí-
pios, em exercício de mandato ele-
tivo, aplicam-se as seguintes dispo-
sições: - redação original

i - tratando-se de mandato fe-
deral, estadual ou distrital, ficará 
afastado de seu cargo, emprego ou 
função;

ii - investido no mandato de prefei-
to, será afastado do cargo, emprego 
ou função, sendo-lhe facultado optar 
pela sua remuneração;

iii - investido no mandato de verea-
dor, havendo compatibilidade de ho-
rários, perceberá as vantagens de seu 
cargo, emprego ou função, sem preju-
ízo da remuneração do cargo eletivo, 
e, não havendo, será aplicada a norma 
do inciso anterior;

iV - exigido o afastamento para o 
exercício do mandato, seu tempo de 
serviço será contado para todos os 
efeitos legais, exceto para promoção 
por merecimento;

V - na hipótese de ser segurado de 
regime próprio de previdência social, 
permanecerá filiado a este regime, 
no ente federativo de origem. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 65, de 21-12-2019, d.o. de 
30-12-2019.

V - para efeito de benefício previ-
denciário, no caso de afastamento, os 
valores serão determinados como se 
no exercício estivesse.

CapíT ulo II 
dos serVidores pÚblicos 

- redação dada pela emeNda 
CoNSTITuCIoNal Nº 46, de 09-09-

2010, d.a. de 09-09-2010, arT. 2. , III.

Capí Tulo II 
do serVidor pÚblico 
- redação orIgINal

seÇÃo i 
dos serVidores pÚblicos ciVis 

- eXcluÍdo pela eMenda 
constitucional nº 46, de 09-09-

2010, d.a. de 09-09-2010, art. 2. , iii. 
- Vide lei ordinária nº 10460, 

de 22-02-1988, d.o de 29-02-1988, 
(estatuto dos funcionários 
pÚblicos ciVis do estado de 

goiás e de suas autarQuias).

Art. 94. o estado e os Municípios 
instituirão, no âmbito de sua compe-
tência, conselho de política de admi-
nistração e remuneração de pessoal, 
integrado por servidores designados 
pelos respectivos poderes. - redação 
dada pela emenda Constitucional nº 
25, de 27-12-1999, d.a. de 27-12-1999.

art. 94 - o estado e os Municípios 
instituirão, no âmbito de sua compe-
tência, regime jurídico único e planos 
de carreira para os servidores da admi-
nistração pública direta, autárquica e 
fundacional. - redação original

§ 1º - a fixação dos padrões de 
vencimentos e dos demais compo-
nentes do sistema remuneratório 
observará: - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 25, de 
27-12-1999, d.a. de 27-12-1999.

§ 1º - fica assegurada, aos servi-
dores da administração centraliza-
da, isonomia de vencimentos para 
cargos de atribuições iguais ou asse-
melhados do mesmo poder ou entre 
servidores dos poderes executivo, 
legislativo e judiciário, ressalvadas 
as vantagens de caráter individual e 
as relativas à natureza ou ao local 
de trabalho. - redação original

i - a natureza, o grau de responsa-
bilidade e a complexidade dos car-
gos componentes de cada carreira; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 25, de 27-12-1999, d.a. de 
27-12-1999.

ii   os requisitos para a investidura; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 25, de 27-12-1999, d.a. de 
27-12-1999.

iii   as peculiaridades dos cargos. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 25, de 27-12-1999, d.a. de 
27-12-1999.

§ 2º - o estado manterá escolas de 
governo para a formação e o aper-
feiçoamento dos servidores públi-
cos, constituindo-se a participação 
nos cursos um dos requisitos para 
a promoção na carreira, podendo, 
para tanto, firmar convênios ou 
contratos com a união, o distrito 
federal, outros estados e com Muni-
cípios. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 25, de 27-12-1999, 
d.a. de 27-12-1999.

§ 2º - para os efeitos do § 1º, 
consideram-se assemelhados os 
cargos integrantes das carreiras a 
que se referem os arts. 1�5 e 241 
da constituição da república e o 
art. 179 desta constituição, apli-
cando-se-lhes, quanto à remune-
ração, as regras dos arts. �7, 150 e 
15� da constituição da república. 
- Suspensa liminarmente a eficácia 
deste parágrafo pela adIN nº 372-
1. aguardando o julgamento de 
mérito. d.J. de 09.01.90. - redação 
original

§ �º o membro de poder, o de-
tentor de mandato eletivo, e os 
secretários estaduais e Municipais 
serão remunerados exclusivamente 
por subsídio fixado em parcela úni-
ca, vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prê-
mio, verba de representação ou ou-
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tra espécie remuneratória, obede-
cido, em qualquer caso, o disposto 
no art. 92, Xi e Xii. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 4º a remuneração dos procura-
dores do estado e dos delegados da 
polícia civil será por subsídio, con-
forme o § �.  - acrescido pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 5º os poderes executivo, le-
gislativo e judiciário publicarão 
anualmente os valores do subsídio 
e da remuneração dos cargos e em-
pregos públicos. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 6º lei do estado e dos Muni-
cípios disciplinará a aplicação de 
recursos orçamentários provenien-
tes da economia com despesas cor-
rentes em cada órgão, autarquia e 
fundação, para aplicação no desen-
volvimento de programas de quali-
dade e produtividade, treinamento 
e desenvolvimento, modernização, 
reaparelhamento e racionalização 
do serviço público, inclusive sob a 
forma de adicional ou prêmio de 
produtividade. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 7º a remuneração dos servido-
res públicos organizados em carreira 
poderá ser fixada nos termos do § �.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Art. 95. são direitos dos ser-
vidores públicos do estado, além 
de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 95. são direitos dos servido-
res públicos civis do estado, além de 
outros que visem à melhoria de sua 
condição social: - redação original

i - percepção de vencimento bási-
co nunca inferior ao salário mínimo 
fixado em lei, nos termos do art. 7.  
da constituição da república, mes-
mo para os que percebem remune-
ração variável;

ii - irredutibilidade dos venci-
mentos, proventos ou subsídios, 
observado o inc. XVii, do art. 92; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

ii - irredutibilidade dos vencimentos 
ou dos proventos; - redação original

iii - décimo terceiro salário com 
base na remuneração integral ou 
no valor da aposentadoria;

iV - remuneração do trabalho no-
turno superior à do diurno;

V - salário-família, nos termos da 
constituição da república; - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

V - salário-família para os seus de-
pendentes; - redação original

Vi - duração do trabalho normal 
não superior a oito horas diárias e a 
quarenta e quatro semanais;

Vii - repouso semanal remu-
nerado, preferencialmente aos 
domingos;

Viii - remuneração do serviço 
extraordinário superior, no míni-
mo, em cinquenta por cento à do 
normal;

iX - gozo de férias anuais remu-
neradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que a remuneração nor-
mal do mês;

X - licença à gestante, sem preju-
ízo do cargo ou do emprego e da 
remuneração ou subsídio, com a 
duração de 120 (cento e vinte) dias; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

X - licença à gestante, sem preju-
ízo do emprego e da remuneração, 
com a duração de cento e vinte dias; 
- redação original

Xi - licença-paternidade, sem pre-
juízo do cargo e da remuneração 
ou subsídio, com a duração de 20 
(vinte) dias;  - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 65, de 
21-12-2019, d.o. de 30-12-2019.

Xi - licença-paternidade, nos ter-
mos da constituição da república;

Xii - intervalo diário de uma hora 
para amamentação do filho de até 
12 (doze) meses de idade, que po-
derá ser fracionado em 2 (dois) pe-
ríodos de �0 (trinta) minutos cada; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019.

Xii - intervalo de trinta minutos 
para amamentação do filho de até 
seis meses de idade, a cada três ho-
ras ininterruptas de trabalho;

Xiii - licença maternidade e pater-
nidade no caso de adoção de crian-
ça, na forma da lei;

XiV - proteção do mercado de 
trabalho para a mulher, mediante a 
oferta de creches e incentivos espe-
cíficos, nos termos da lei;

XV - redução dos riscos inerentes 
ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança;

XVi - aposentadoria;
XVii - adicional de remuneração 

para as atividades penosas, insalu-
bres ou perigosas, na forma da lei; 
- Vide lei nº 19.573, de 29-12-2016.

XViii - proibição de diferença de 
remuneração, de exercício de fun-
ções e de critério de admissão por 
motivos de sexo, idade, cor ou es-
tado civil;

XiX - gratificação adicional, 
por quinquênio de serviço públi-
co, incorporável para efeito de 
cálculo de proventos ou pensões; 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 65, art. 6. , I, de 
21-12-2019, d.o. de 30-12-2019. 
- Inciso regulamentado pela lei or-
dinária nº 11.240, de 13-06-1990, 
d.a. de 15-06-1990.

XX - eleito vereador, não poderá 
ser transferido do Município onde 
exerce suas funções, a partir da 
diplomação;

XXi - reciclagem com cursos de 
formação e profissionalização sem 
discriminação de sexo em qualquer 
área ou setor.

§ 1º - o estado pagará auxí-
lio especial a seus servidores que 
tenham filhos excepcionais, ma-
triculados em instituição especia-
lizada para receber tratamento, 
na forma e valor fixados em lei. 
- revogado pela emenda Consti-
tucional nº 65, art. 6. , I, de 21-12-
2019, d.o. de 30-12-2019.

§ 2º - a fixação dos vencimentos 
dos servidores policiais civis e da 
assembleia legislativa obedecerá 
a um escalonamento vertical, com 
percentuais a serem fixados, respec-
tivamente, em lei e em resolução. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XVI.

§ �º - aplicam-se aos servi-
dores públicos civis as normas 
do art 7º, inciso XXiX, alínea  a 
, da constituição da república. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XVI.

Art. 96. É obrigatória a quita-
ção da folha de pagamento do pes-
soal ativo e inativo da administra-
ção direta, autárquica e fundacio-
nal do estado até o dia 10 do mês 
posterior ao vencido, sob pena de 
se proceder à atualização monetá-
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ria da mesma. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 96. É obrigatória a quitação 
da folha de pagamento do pesso-
al ativo e inativo da administração 
direta, autárquica e fundacional 
do estado até o dia 10 do mês ven-
cido, sob pena de se proceder à 
atualização monetária da mesma. 
- artigo 96 regulamentado pela 
lei ordinária nº 11.128, de 02-03-
1990, d.o. de 05-03-1990. - redação 
original.

§ 1º - para a atualização da re-
muneração em atraso, usar-se-ão 
os índices oficiais de correção da 
moeda.

§ 2º - a importância apurada, na 
forma deste artigo, será paga junta-
mente com a remuneração do mês 
subsequente.

Art. 97. o regime próprio de 
previdência social dos servidores 
titulares de cargos efetivos do es-
tado e dos Municípios terá caráter 
contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente 
federativo, de servidores ativos, 
de aposentados e de pensionistas, 
observados critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial. - 
redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019. 

art. 97. aos servidores titulares de 
cargos efetivos do estado e dos Mu-
nicípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo 
e solidário, mediante contribuição 
do respectivo ente público, dos ser-
vidores ativos e inativos e dos pen-
sionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial e o disposto neste artigo. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 97. o servidor será aposenta-
do: - redação original

i - por invalidez permanen-
te, sendo os proventos integrais, 
quando decorrente de acidente 
em serviço, moléstia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, especificada em lei, e 
proporcionais nos demais casos; 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010. - redação original

ii - compulsoriamente, aos seten-
ta anos de idade, com proventos 

proporcionais ao tempo de serviço; 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010. - redação original

iii - voluntariamente: - Suprimido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010. 
- redação original

a) aos trinta e cinco anos de ser-
viço, se homem, e aos trinta, se 
mulher, com proventos integrais; 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010. - redação original

b) aos trinta anos de efetivo exer-
cício em funções de magistério, se 
professor, e, aos vinte e cinco, se 
professora, com proventos integrais; 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010. - redação original

c) aos trinta anos de servi-
ço, se homem, e, aos vinte e 
cinco, se mulher, com proven-
tos proporcionais a esse tempo; 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010. - redação original

d) aos sessenta e cinco anos de 
idade, se homem, e, aos sessen-
ta, se mulher, com proventos pro-
porcionais ao tempo de serviço. 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010. - redação original

§ 1º o servidor abrangido por re-
gime próprio de previdência social 
será aposentado: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 65, 
de 21-12-2019, d.o. de 30-12-2019. 

§ 1º o servidor, abrangido pelo 
regime de previdência de que trata 
este artigo será aposentado, calcu-
lados os seus proventos a partir dos 
valores fixados na forma dos §§ �º 
e 17: - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - lei complementar poderá 
estabelecer exceções ao disposto no 
inciso iii, alíneas  a  e  c  deste artigo, 
no caso de exercício de atividades 
consideradas penosas, insalubres ou 
perigosas. - redação original

i - por incapacidade permanente 
para o trabalho, no cargo em que 
estiver investido, quando insusce-
tível de readaptação, hipótese em 
que será obrigatória a realização 
de avaliações periódicas para ve-
rificação da continuidade das con-
dições que ensejaram a concessão 
da aposentadoria, na forma de 
lei do respectivo ente federativo;  

- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019.

i - por invalidez permanente, sen-
do os proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, exceto se 
decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou, ainda que 
na inatividade, doença grave, conta-
giosa ou incurável, na forma da lei; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii - compulsoriamente, com pro-
ventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, aos 70 (setenta) anos 
de idade, ou aos 75 (setenta e cin-
co) anos de idade, na forma de lei 
complementar; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 65, de 21-
12-2019, d.o. de 30-12-2019.

ii - compulsoriamente, aos 
70 (setenta) anos de ida-
de, com proventos proporcio-
nais ao tempo de contribuição; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii - voluntariamente, aos sessenta 
e dois anos de idade, se mulher, e 
aos sessenta e cinco anos de idade, 
se homem, observados o tempo de 
contribuição e os demais requisitos 
estabelecidos em lei complementar.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019.

iii - voluntariamente, desde que 
cumprido tempo mínimo de 10 (dez) 
anos de efetivo exercício no serviço 
público e cinco anos no cargo efeti-
vo em que se dará a aposentadoria, 
observadas as seguintes condições: 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

a) 60 (sessenta) anos de idade 
e �5 (trinta e cinco) de contribui-
ção, se homem, e 55 (cinquenta 
e cinco) anos de idade e �0 (trin-
ta) de contribuição, se mulher; 
 - revogada pela emenda Cons-
titucional nº 65, art. 6. , II de 
21-12-2019, d.o. de 30-12-2019. 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

b) 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade, se homem, e 60 (sessenta) 
anos de idade, se mulher, com pro-
ventos proporcionais ao tempo de 
contribuição.  - revogada pela emen-
da Constitucional nº 65, art. 6. , II 
de 21-12-2019, d.o. de 30-12-2019. 
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- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 2º os proventos de aposenta-
doria não poderão ser inferiores ao 
valor mínimo a que se refere o § 2º 
do art. 201 da constituição federal 
ou superiores ao limite máximo es-
tabelecido para o regime geral de 
previdência social, observado o dis-
posto nos §§ 14 a 16 deste artigo.  
- redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. de 
30-12-2019.

§ 2° os proventos de aposentado-
ria e as pensões, por ocasião de sua 
concessão, não poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor, 
no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de re-
ferência para a concessão da pensão. 
- redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 2º - a lei disporá sobre a aposen-
tadoria em cargos ou empregos tem-
porários. - redação original

§ �º no âmbito do estado, as re-
gras de cálculo e reajustamento 
dos benefícios de aposentadoria e 
pensão por morte serão as mesmas 
aplicáveis aos servidores da união e 
seus respectivos dependentes.  - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 65, de 21-12-2019, d.o. de 
30-12-2019.

§ �° para o cálculo dos proventos 
de aposentadoria, por ocasião da 
sua concessão, serão consideradas as 
remunerações utilizadas como base 
para as contribuições do servidor aos 
regimes de previdência de que tratam 
este artigo e a constituição da repú-
blica, na forma da lei. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º - o tempo de serviço público 
federal, estadual ou municipal e o 
da atividade privada serão compu-
tados integralmente para os efeitos 
de aposentadoria e disponibilidade. 
- a expressão  e disponibilidade  
foi declarada inconstitucional pela 
adIN nº 680-1, d.J. de 10-05-1996. 
- redação original

§ 4º É vedada a adoção de re-
quisitos ou critérios diferenciados 
para concessão de benefícios em 
regime próprio de previdência so-
cial, ressalvado o disposto nos §§ 
4°-a, 4°-b, 4°-c, 4º-d, 4º-e e 5°.  
- redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. de 
30-12-2019.

§ 4º É vedada a adoção de requi-
sitos e critérios diferenciados para 
a concessão de aposentadoria aos 
abrangidos pelo regime de que trata 
este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os 
casos de servidores: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 4º - os proventos da aposen-
tadoria serão revistos, na mesma 
proporção e na mesma data, sem-
pre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, sendo 
também estendidos aos inativos 
quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes da transforma-
ção ou reclassificação do cargo ou 
função em que se deu a aposenta-
doria. - redação original

i   portadores de deficiência; 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 65, art. 6. , III, de 
21-12-2019, d.o. de 30-12-2019. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii   que exerçam atividades de risco; 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 65, art. 6. , III, de 
21-12-2019, d.o. de 30-12-2019. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii   cujas atividades sejam exercidas 
sob condições especiais que prejudi-
quem a saúde ou a integridade física. 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 65, art. 6. , III, de 
21-12-2019, d.o. de 30-12-2019. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 4º-a no âmbito do estado, a 
aposentadoria de servidores com 
deficiência, previamente subme-
tidos à avaliação biopsicossocial, 
realizada por equipe multiprofissio-
nal e interdisciplinar, observará os 
requisitos e critérios estabelecidos 
por lei complementar federal, que 
estabelecerá idade e tempo de con-
tribuição diferenciados. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 65, 
de 21-12-2019, d.o. de 30-12-2019.

§ 4º-b a lei complementar fede-
ral estabelecerá idade e tempo de 
contribuição diferenciados para 
aposentadoria de ocupantes dos 
cargos estaduais de agente peni-
tenciário, de agente socioeduca-
tivo ou de policial civil do órgão 

de que trata o inciso i do art. 121.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 65, de 21-12-2019, d.o. de 
30-12-2019.

§ 4º-c os ocupantes dos cargos 
estaduais de agente penitenciário, 
de agente socioeducativo e de po-
licial civil do órgão de que trata 
o inciso i do art. 121 desta consti-
tuição, que tenham ingressado na 
respectiva carreira até a data da pu-
blicação da emenda constitucional 
federal nº 10�, de 12 de novembro 
de 2019, poderão se aposentar na 
forma do art. 5.  da referida emen-
da. - acrescido pela emenda Consti-
tucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019.

§ 4º-d os ocupantes dos cargos 
estaduais de agente penitenciário, 
de agente socioeducativo e de po-
licial civil do órgão de que trata 
o inciso i do art. 121 desta consti-
tuição, que tenham ingressado na 
respectiva carreira após a data da 
publicação da emenda constitu-
cional federal nº 10�, de 12 de no-
vembro de 2019, poderão se apo-
sentar na forma do art. 10, § 2º, 
inciso i e § 4º da referida emenda, 
até que entre em vigor lei federal. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019.

§ 4º-e os requisitos e critérios 
para aposentadoria de servidores 
estaduais cujas atividades sejam 
exercidas com efetiva exposição a 
agentes nocivos químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à saúde, ou 
associação destes agentes, vedados 
a caracterização por categoria pro-
fissional ou ocupação e o enqua-
dramento por periculosidade, serão 
estabelecidos em lei complementar 
federal, contemplando idade e tem-
po de contribuição diferenciados. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 65, de 21-12-2019, d.o. de 
30-12-2019. 

§ 5º de acordo com o disposto 
em lei complementar federal, os 
ocupantes do cargo estadual de 
professor terão idade mínima redu-
zida em 5 (cinco) anos em relação 
às idades decorrentes da aplicação 
do disposto no inciso iii do § 1º, 
desde que comprovem tempo de 
efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e 
no ensino fundamental e médio.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019.



c
o

n
st

it
u

iÇ
Ã

o
 d

o
 

e
st

a
d

o
 d

e
 g

o
iá

sVade meCum 2021  |  CoNSTITuIção do eSTado de goIÁS

177

§ 5º os requisitos de idade e de 
tempo de contribuição serão redu-
zidos em cinco anos, em relação ao 
disposto no § 1°, iii,  a , para o pro-
fessor que comprove exclusivamen-
te tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e 
médio. - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 5º - o benefício da pensão por 
morte corresponderá à totalidade 
da remuneração ou à dos proventos 
do servidor falecido, compreenden-
do inclusive a gratificação adicional 
por tempo de serviço, observado 
o disposto no parágrafo anterior. 
- redação original

§ 6º ressalvadas as aposenta-
dorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma desta cons-
tituição, é vedada a percepção 
de mais de uma aposentadoria à 
conta de regime próprio de previ-
dência social, aplicando-se outras 
vedações, regras e condições para 
a acumulação de benefícios pre-
videnciários estabelecidas no re-
gime geral de previdência social.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019.

§ 6º ressalvadas as aposentado-
rias decorrentes dos cargos acumu-
láveis na forma desta constituição, 
é vedada a percepção de mais de 
uma aposentadoria à conta do re-
gime de previdência previsto neste 
artigo. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 6º - É assegurado ao servidor 
aposentado ou que venha a se 
aposentar, e que perceba até dois 
salários mínimos, não beneficiado 
pelo art. 180 desta constituição, o 
direito de ter incorporado aos 
seus proventos um adicional de 
vinte por cento sobre os mesmos, 
desde que conte pelo menos vin-
te anos de efetivo serviço público. 
- o  art. 18. 0  foi revogado pela 
emenda Constitucional nº 10, de 
04-04-1995, d.a de 17-12-1997. 
- redação original

§ 7º observado o disposto no § 
2º do art. 201 da constituição fe-
deral quando se tratar da única 
fonte de renda formal auferida 
pelo dependente, o benefício de 
pensão por morte será concedido 
nos termos de lei do estado e dos 
Municípios, a qual tratará de forma 

diferenciada a hipótese de morte 
dos servidores referidos no § 4º-b 
decorrente de agressão sofrida no 
exercício ou em razão da função.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019.

§ 7° lei disporá sobre a concessão 
do benefício de pensão por morte, 
que será igual: - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 7º - satisfeitas as exigências 
do inciso iii, alíneas  a  e  b , do ca-
put deste artigo, decorridos seis 
(06) meses do requerimento de 
aposentadoria, sem que a mesma 
tenha sido decretada, o servidor 
fica, automaticamente, dispensado 
de suas funções, sem prejuízo de 
sua remuneração. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 
22, de 10.12.97, d.a. de 17.12.97. 
- redação original

§ 7º - satisfeitas as exigências 
do caput deste artigo e decorridos 
seis (06) meses do requerimento de 
aposentadoria, sem que a mesma 
tenha sido decretada, o servidor 
fica, automaticamente, dispensa-
do de suas funções, sem prejuízo 
da sua remuneração. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 10, 
de 04-04-1995, d.a. de 05-04-1995 
- redação original

i   ao valor da totalidade dos pro-
ventos do servidor falecido, até o 
limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previ-
dência social de que trata o art. 201 
da constituição da república, acres-
centado de 70% (setenta por cento) 
da parcela excedente a este limite, 
caso aposentado à data do óbito; ou 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 65, art. 6. , IV, de 
21-12-2019, d.o. de 30-12-2019. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii   ao valor da totalidade da re-
muneração ou subsídio do servidor 
no cargo efetivo em que se deu o 
falecimento, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social 
de que trata o art. 201 da consti-
tuição da república, acrescenta-
do de 70% (setenta por cento) da 
parcela excedente a este limite, 
caso em atividade à data do óbito. 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 65, art. 6. , IV, de 
21-12-2019, d.o. de 30-12-2019. 

- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 8° É assegurado o reajusta-
mento dos benefícios para preser-
var-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, conforme critérios es-
tabelecidos em lei. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 8º - as aposentadorias e pen-
sões serão custeadas com recursos 
provenientes do estado e das con-
tribuições dos servidores, na forma 
da lei, que não poderão ultrapassar 
os percentuais estabelecidos pela 
união para o funcionalismo fede-
ral. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 13, de 09-04-1996, d.a. 
de 18-04-1996. Vide lei nº 12872, de 
16-05-1996, d.o. de 17-05-1996.

§ 9º o tempo de contribuição 
federal, distrital, estadual ou mu-
nicipal será contado para fins de 
aposentadoria, observado o dispos-
to nos §§ 9º e § 9º-a do art. 201 da 
constituição federal, e o tempo de 
serviço correspondente será con-
tado para fins de disponibilidade. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019.

§ 9° o tempo de contribuição fe-
deral, estadual ou municipal será 
contado para efeito de aposenta-
doria e o tempo de serviço corres-
pondente para efeito de disponi-
bilidade. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 10. a lei não poderá estabele-
cer qualquer forma de contagem 
de tempo de contribuição fictício. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 11. aplica-se o limite fixado no 
art. 92, Xii, à soma total dos pro-
ventos de inatividade, inclusive 
quando decorrentes da acumula-
ção de cargos ou empregos públi-
cos, bem como de outras ativida-
des sujeitas a contribuição para o 
regime geral de previdência social, 
e ao montante resultante da adi-
ção de proventos de inatividade 
com remuneração ou subsídio de 
cargo acumulável na forma desta 
constituição, cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomea-
ção e exoneração, e de cargo eleti-
vo. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.
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§ 12. além do disposto neste ar-
tigo, serão observados, no regime 
próprio de previdência social dos es-
tados e dos Municípios, no que cou-
ber, os requisitos e critérios fixados 
para o regime geral de previdência 
social. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 65, de 21-12-2019, 
d.o. de 30-12-2019.

§ 12. além do disposto neste arti-
go, o regime de previdência dos ser-
vidores públicos titulares de cargo 
efetivo observará, no que couber, 
os requisitos e critérios fixados para 
o regime geral de previdência so-
cial. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 1�. aplica-se ao agente público 
ocupante, exclusivamente, de car-
go em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração, 
de outro cargo temporário, inclu-
sive aos detentores de mandato 
eletivo, ou de emprego público, o 
regime geral de previdência social.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019.

§ 1�. ao servidor ocupante, exclu-
sivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração bem como de outro 
cargo temporário ou de emprego 
público, aplica-se o regime geral de 
previdência social. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 14. o estado e os Municípios 
instituirão, por lei de iniciativa do 
respectivo poder executivo, regime 
de previdência complementar para 
servidores públicos ocupantes de 
cargo efetivo, observado o limite 
máximo dos benefícios do regime 
geral de previdência social para o 
valor das aposentadorias e das pen-
sões em regime próprio de previ-
dência social, ressalvado o disposto 
no § 16. - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 65, de 21-12-
2019, d.o. de 30-12-2019.

§ 14. o estado e os Municípios, 
desde que instituam regime de 
previdência complementar para os 
respectivos servidores titulares de 
cargo efetivo, poderão fixar, para o 
valor das aposentadorias e pensões 
a serem concedidas pelo regime de 
que trata este artigo, o limite máxi-
mo estabelecido para os benefícios 
do regime geral de previdência so-
cial de que trata o art. 201 da cons-
tituição da república. - acrescido 

pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 15. o regime de previdência 
complementar de que trata o § 14 
oferecerá plano de benefícios so-
mente na modalidade contribui-
ção definida, observará o disposto 
no art. 202 da constituição federal 
e será efetivado por intermédio 
de entidade fechada de previdên-
cia complementar ou de entidade 
aberta de previdência complemen-
tar. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 65, de 21-12-2019, 
d.o. de 30-12-2019.

§ 15. o regime de previdência 
complementar do estado e dos Mu-
nicípios será instituído por lei de ini-
ciativa do respectivo poder executi-
vo, observado o disposto no art. 202 
e seus parágrafos da constituição 
da república, no que couber, por 
intermédio de entidades fechadas 
de previdência complementar, de 
natureza pública, que oferecerão 
aos respectivos participantes pla-
nos de benefícios somente na mo-
dalidade de contribuição definida. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 16. somente mediante sua pré-
via e expressa opção, o disposto nos 
§§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao 
servidor que tiver ingressado no 
serviço público até a data da publi-
cação do ato de instituição do cor-
respondente regime de previdência 
complementar, sendo-lhe garanti-
do o direito ao benefício especial, 
nos termos da lei. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 65, 
de 21-12-2019, d.o. de 30-12-2019.

§ 16. somente mediante sua pré-
via e expressa opção, o disposto nos 
§§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao 
servidor que tiver ingressado no 
serviço público até a data da publi-
cação do ato de instituição do cor-
respondente regime de previdência 
complementar. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 17. todos os valores de remune-
ração considerados para o cálculo 
do benefício previsto no § �º serão 
devidamente atualizados, na for-
ma da lei. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 18. incidirá contribuição sobre 
os proventos de aposentadoria e 
pensões concedidas pelo regime de 
que trata este artigo que superem 

o limite máximo estabelecido para 
os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o 
art. 201 da constituição da repúbli-
ca, com percentual igual ao estabe-
lecido para os servidores titulares 
de cargos efetivos. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 19. observados critérios a 
serem estabelecidos em lei do 
estado e dos Municípios, o servi-
dor titular de cargo efetivo que 
tenha completado as exigências 
para a aposentadoria voluntá-
ria e que opte por permanecer 
em atividade poderá fazer jus a 
um abono de permanência equi-
valente, no máximo, ao valor da 
sua contribuição previdenciária 
ordinária, até completar a idade 
para aposentadoria compulsória.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 65, de 21-12-2019, 
d.o. de 30-12-2019.

§ 19. o servidor de que trata 
este artigo que tenha completado 
as exigências para aposentadoria 
voluntária estabelecidas no §1º, iii,  
a , e que opte por permanecer em 
atividade fará jus a um abono de 
permanência equivalente ao valor 
da sua contribuição previdenciária 
até completar as exigências para 
aposentadoria compulsória con-
tidas no § 1º, ii. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 20. fica vedada a existência 
de mais de um regime próprio de 
previdência social e de mais de um 
órgão ou entidade gestora deste 
regime no estado e nos Municí-
pios, abrangidos todos os poderes, 
os órgãos e as entidades autárqui-
cas e fundacionais, que serão res-
ponsáveis pelo seu financiamento, 
observados os critérios, os parâme-
tros e a natureza jurídica defini-
dos em lei complementar federal.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 65, de 21-12-2019, 
d.o. de 30-12-2019.

§ 20. fica vedada a existência 
de mais de um regime próprio de 
previdência social para os servido-
res titulares de cargos efetivos, e 
de mais de uma unidade gestora 
do respectivo regime no estado, 
ressalvado para os militares, nos 
termos do disposto no § 9º do 
art. 100. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.
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§ 21. a contribuição prevista no 
§ 18 deste artigo incidirá apenas 
sobre as parcelas de proventos de 
aposentadoria e de pensão que 
superem o dobro do limite máxi-
mo estabelecido para os benefícios 
do regime de previdência social 
de que trata o art. 201 da cons-
tituição da república, quando o 
beneficiário, na forma da lei, for 
portador de doença incapacitante. 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 65, art. 5. , V, de 
21-12-2019, d.o. de 30-12-2019. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 97-a. o tempo de contribui-
ção e os demais requisitos para a 
concessão de aposentadoria por in-
capacidade permanente para o tra-
balho, aposentadoria compulsória, 
aposentadoria voluntária, pensão 
por morte e as regras de transição 
dos servidores públicos estaduais e 
seus beneficiários serão os mesmos 
aplicados pela união para seus ser-
vidores e respectivos dependentes. 
- acrescido  pela emenda Constitu-
cional nº 65, de 21-12-2019, d.o. de 
30-12-2019. 

§ 1º o disposto no caput inclui 
regras e demais requisitos para os 
servidores com direito a tratamento 
diferenciado previstos no art. 97, §§ 
4°-a, 4°-b, 4°-c, 4º-d, 4º-e e 5° desta 
constituição estadual. - acrescido  
pela emenda Constitucional nº 65, 
de 21-12-2019, d.o. de 30-12-2019.  

§ 2º o disposto no caput aplica-
se para as regras e demais requisi-
tos de acumulação de benefícios. 
- acrescido  pela emenda Constitu-
cional nº 65, de 21-12-2019, d.o. de 
30-12-2019. 

art. 98- o servidor que satisfi-
zer as exigências do art. 97 desta 
constituição será aposentado com 
o vencimento ou salário do car-
go ou emprego efetivo, acrescido 
das vantagens previstas em lei ou 
resolução, fazendo jus, ainda, à 
gratificação de função ou de repre-
sentação percebida em qualquer 
época, durante, no mínimo, cinco 
anos consecutivos ou dez intercala-
dos, mesmo que, ao aposentar-se, 
já estiver fora daquele exercício. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 10, de 04-04-1995, d.a. de 
05-04-1995, art. 1. 

§ 1º - para a incorporação da gra-
tificação de função ou de represen-
tação a que se refere este artigo, 

quando o servidor houver exercido 
mais de um cargo ou função, ser-
lhe-á atribuída, se assim o preferir 
o interessado, a de maior valor, 
desde que a tenha percebido por 
período não inferior a seis meses 
e, nos demais casos, atribuir-se-á 
a do cargo ou função ou a gratifi-
cação imediatamente inferior, ou, 
ainda, a que estiver sendo perce-
bida na data da aposentadoria. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 10, de 04-04-1995, d.a. de 
05-04-1995, art. 1. 

§ 2º - no caso de extinção, pos-
terior à aposentadoria, da van-
tagem pela qual o servidor haja 
manifestado preferência, quan-
do do ingresso na inatividade, 
aplicar-se-á, no que couber, o 
disposto no parágrafo anterior. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 10, de 04-04-1995, d.a. de 
05-04-1995, art. 1. 

§ �º - as vantagens previstas 
nos parágrafos anteriores serão 
reajustadas, na mesma propor-
ção, sempre que forem majora-
das para o servidor em atividade. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 10, de 04-04-1995, d.a. de 
05-04-1995, art. 1. 

§ 4º - satisfeitas as exigências 
do caput deste artigo e decorri-
dos seis meses do requerimento 
de sua aposentadoria, sem que 
a mesma tenha sido decretada, 
o servidor fica, automaticamen-
te, dispensado de suas funções 
sem prejuízo de sua remuneração. 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 10, de 04-04-1995, 
d.a. de 05-04-1995, art. 1.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 6, de 17-08-1994, d.a. de 
19-08-1994

Art. 99. são estáveis após três 
anos de efetivo exercício os ser-
vidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de 
concurso público. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 99. são estáveis, após dois 
anos de efetivo exercício, os servi-
dores nomeados em virtude de con-
curso público. - redação original

§ 1º o servidor público estável só 
perderá o cargo: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º- o servidor público estável só 
perderá o cargo em virtude de sen-

tença judicial transitada em julgado 
ou processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa. 
- redação original

i   em virtude de sentença ju-
dicial transitada em julgado; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii   mediante processo ad-
ministrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii   mediante procedimento de 
avaliação periódica de desempenho, 
na forma de lei complementar, as-
segurada ampla defesa. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 2º invalidada por sentença ju-
dicial a demissão do servidor está-
vel, será ele reintegrado, e o even-
tual ocupante da vaga, se estável, 
reconduzido ao cargo de origem, 
sem direito a indenização, aprovei-
tado em outro cargo ou posto em 
disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 2º- invalidada por sentença judi-
cial a demissão do servidor estável, 
ele será reintegrado e o eventual 
ocupante da vaga será reconduzido 
ao cargo de origem, sem direito à 
indenização, ou aproveitado em 
outro cargo ou posto em disponibi-
lidade. - redação original

§ �º extinto o cargo ou declara-
da a sua desnecessidade, o servidor 
estável ficará em disponibilidade, 
com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço, até seu adequa-
do aproveitamento em outro cargo. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ �º- extinto o cargo ou declara-
da sua desnecessidade, o servidor 
estável ficará em disponibilidade 
remunerada, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 
- redação original

§ 4º como condição para a aquisi-
ção da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho 
por comissão instituída para essa 
finalidade. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.
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capÍtulo iii 
dos Militares 

- redaÇÃo dada pela eMenda 
constitucional nº 46, de 09-09-

2010, d.a. de 09-09-2010, art. 2. , iV.

seÇÃo ii 
dos serVidores pÚblicos 

Militares - redaÇÃo original

Art. 100. os membros da po-
lícia Militar e do corpo de bom-
beiros Militar, instituições organi-
zadas com base na hierarquia e na 
disciplina, são militares estaduais, 
regidos por estatutos próprios. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 100. os integrantes da polí-
cia Militar e do corpo de bombeiros 
Militar são servidores militares es-
taduais, regidos por estatutos pró-
prios. - redação original

§ 1º - as patentes, conferidas pelo 
governador, na forma da lei, com 
prerrogativas, direitos e deveres a 
elas inerentes, são asseguradas em 
plenitude aos oficiais da ativa, da 
reserva ou aos reformados, sendo-
lhes privativos os títulos, postos e 
uniformes militares.

§ 2º o militar em atividade que 
tomar posse em cargo ou emprego 
público civil permanente será trans-
ferido para a reserva, nos termos 
da lei. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - o militar em atividade que 
aceitar cargo público civil perma-
nente será transferido para a reser-
va. - redação original

§ �º o militar da ativa que, de 
acordo com a lei, tomar posse em 
cargo, emprego ou função pública 
civil temporária, não eletiva, ainda 
que da administração indireta, fica-
rá agregado ao respectivo quadro e 
somente poderá, enquanto perma-
necer nessa situação, ser promovido 
por antiguidade, contando-se-lhe 
o tempo de serviço apenas para 
aquela promoção e transferência 
para a reserva, sendo depois de dois 
anos de afastamento, contínuos ou 
não, transferido para a reserva, nos 
termos da lei. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º - o militar da ativa que acei-
tar cargo, emprego ou função pú-
blica temporária, não eletiva, ainda 

que da administração indireta, fica-
rá agregado ao respectivo quadro e 
somente poderá, enquanto perma-
necer nessa situação, ser promovido 
por antiguidade, contando-se-lhe 
o tempo de serviço apenas para 
aquela promoção e transferência 
para a reserva, sendo depois de dois 
anos de afastamento, contínuos ou 
não, transferido para a inatividade. 
- redação original

§ 4º - ao militar são proibidas a 
sindicalização e a greve e, enquan-
to em efetivo serviço, a filiação a 
partido político.

§ 5º o oficial só perderá o posto 
e a patente se for julgado indigno 
do oficialato ou com ele incompa-
tível, por decisão de tribunal militar 
de caráter permanente, em tempo 
de paz, ou de tribunal especial, em 
tempo de guerra. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 5º - o oficial da polícia Militar 
ou do corpo de bombeiros Militar 
só perderá o posto e a patente, se 
for julgado indigno do oficialato ou 
com ele incompatível, por decisão da 
justiça Militar. - redação original

§ 6º o oficial condenado na 
justiça comum ou militar a pena 
privativa de liberdade superior a 
dois anos, por sentença transita-
da em julgado, será submetido 
ao julgamento previsto no § 5.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 6º - o oficial condenado na jus-
tiça comum ou militar à pena pri-
vativa de liberdade superior a dois 
anos, por sentença transitada em 
julgado, será submetido ao julga-
mento previsto no parágrafo ante-
rior. - redação original

§ 7º - as praças, com mais de dois 
anos, após a conclusão de curso de 
formação, com aproveitamento, 
não perderão graduação, nem se-
rão excluídas da corporação, senão 
mediante comprovação de falta 
grave, apurada em conselho de dis-
ciplina e homologação prévia pelo 
conselho de justiça Militar.

§ 8º É vedada a instituição de me-
canismos que imponham quaisquer 
restrições à admissão e ascensão da 
mulher nas carreiras policial Militar 
e de bombeiro Militar por motivos 
de estado civil, gestacional ou cor-
relatos. - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 8º - É vedada a instituição de 
mecanismos que imponham quais-
quer restrições à admissão e à as-
censão da mulher na carreira poli-
cial Militar por motivos de estado 
civil, gestacional ou correlatos. 
- redação original

§ 9º aplicam-se aos militares, 
além do que vier a ser fixado em 
lei, as disposições dos arts. 14, § 8.º; 
40, § 9.º; e 142, §§ 2.º e �º da cons-
tituição da república; e o disposto 
no § 9º do art. 97 e os preceitos dos 
incisos i, ii, iii, V, iX, X, Xi, XiV e XV 
do art. 95, todos desta constituição. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 9º - aplicam-se aos servidores de 
que trata este artigo e seus pensio-
nistas o disposto nos §§ 4º, 5º e 8º do 
art. 97 e os preceitos dos incisos i, ii, 
iii, V, iX, X, Xi, XiV, XV, XViii e XiX e 
o § �º do art. 95, desta constituição. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 13, de 09-04-1996, d.a. 
de 18-04-1996.

§ 9º - aplicam-se aos servidores de 
que trata este artigo e a seus pen-
sionistas o disposto nos §§ 4º e 5º do 
art. 97 e os preceitos dos incisos i, ii, 
iii, V, iX, X, Xi, XiV, XV, XViii e XiX, e 
o § �º do artigo 95 desta constitui-
ção. - redação original

§ 10 - aplica-se ao servidor públi-
co militar o princípio da isonomia 
de vencimento correspondente à re-
muneração, em espécie, a qualquer 
título, percebida pelos secretários 
de estado, tomando-se como base a 
remuneração do comandante-geral 
da polícia Militar e do comandante-
geral do corpo de bombeiros Mili-
tar, que têm  status  de secretário de 
estado, adotando-se para os demais 
postos e graduações, tabela de esca-
lonamento Vertical definida em lei. 
- Vide pela emenda Constitucional 
nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 09-09-
2010, art. 7. , V. - Suspensa a eficácia 
deste parágrafo pela adIN nº 464-6, 
d.J. de 2.5.91. - redação original

§ 11. a lei estabelecerá os limites 
de idade, a estabilidade e outras 
condições de transferência do mi-
litar para a inatividade. - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 11 - a lei estabelecerá os limi-
tes de idade, a estabilidade e ou-
tras condições de transferência do 
servidor militar para a inatividade. 
- redação original
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§ 12. o militar da ativa fará jus à 
promoção ao posto ou graduação 
imediatamente superior, nas seguin-
tes condições: - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 12 - o servidor militar da ati-
va fará jus à promoção ao posto 
ou graduação imediatamente su-
perior, nas seguintes condições: 
- redação original

i - contar pelo menos �0 (trinta) 
anos de serviço, se homem e 25 (vin-
te e cinco) anos de serviço, se mulher. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 48, de 04-07-2012, d.o. 
de 15-08-2012.

i - contar, pelo menos, trinta anos 
de serviço;

ii - a promoção prevista neste pa-
rágrafo independe de vaga, de in-
terstício ou de habilitação em cursos 
e, ainda, de que inexista, no quadro 
ao qual pertença o servidor, posto ou 
graduação superior à sua;

iii - os subtenentes, para os efeitos 
deste parágrafo, serão promovidos a 
segundo tenente;

iV - as regras deste parágra-
fo não se aplicam aos coronéis. 
  Vide lei ordinária nº 11347, de 12-
11-1990, d.o. de 12-11-1990.

§ 1�. para a obtenção do benefício 
de que trata o § 12, o militar requere-
rá simultaneamente a transferência 
para a inatividade. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1� - para obtenção do benefício 
do parágrafo anterior, o servidor 
militar requererá, simultaneamente, 
a transferência para a inatividade. 
- redação original

§ 14. aos pensionistas dos milita-
res aplica-se o que for fixado em lei 
estadual específica. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

tÍtulo iV  
da tributaÇÃo, das finanÇas e 

do orÇaMento

capÍtulo i 
do sisteMa tributário

seÇÃo i 
dos princÍpios gerais

Art. 101. o estado e os Muni-
cípios poderão instituir os seguintes 
tributos:

i - impostos;
ii - taxas, em razão do exercício 

do poder de polícia ou pela utiliza-
ção, efetiva ou potencial, de servi-
ços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos 
à sua disposição;

iii - contribuição de melhoria de-
corrente de obras públicas.

§ 1º - sempre que possível, os im-
postos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, sendo 
facultado à administração tribu-
tária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, iden-
tificar, respeitados os direitos indi-
viduais e nos termos da lei, o patri-
mônio, os rendimentos e as ativida-
des econômicas do contribuinte.

§ 2º as taxas não poderão ter 
base de cálculo própria de impos-
tos. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - para cobrança de taxas, não 
se poderá tomar como base de cálcu-
lo a que tenha servido para incidên-
cia dos impostos. - redação original

§ �º aplicam-se ao estado e aos 
Municípios as disposições da lei 
complementar federal que: - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ �º - aplicam-se aos estados e 
aos Municípios as disposições da 
lei complementar federal que: 
- redação original

i - regulem conflitos de compe-
tência, em matéria tributária, entre 
a união, os estados, o distrito fede-
ral e os Municípios;

ii - regulem as limitações consti-
tucionais ao poder de tributar;

iii - estabeleçam normas gerais 
em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas 
espécies, bem como, em relação 
aos impostos discriminados nesta 
constituição, a dos respectivos fa-
tos geradores, bases de cálculo e 
contribuintes; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

a) definição de tributos e de suas 
espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta cons-
tituição, dos respectivos fatos gera-
dores, bases de cálculo e contribuin-
tes; - redação original

b) obrigação, lançamento, crédito, 
prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tribu-
tário ao ato cooperativo praticado 
pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento dife-
renciado e favorecido para as mi-
croempresas e para as empresas de 
pequeno porte, inclusive regimes 
especiais ou simplificados, nos ter-
mos da constituição da república. 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 4º o estado e os Municípios 
instituirão, por meio de lei, con-
tribuições para custeio de regi-
me próprio de previdência social, 
cobradas dos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas, que 
poderão ter alíquotas de acor-
do com o valor da base de contri-
buição ou do benefício recebido.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 65, de 21-12-2019, d.o. 
de 30-12-2019.

§ 4º o estado e os Municípios 
poderão instituir contribuição, co-
brada de seus servidores, para o 
custeio, em benefício destes, do 
regime previdenciário de que tra-
ta o art. 97, cuja alíquota não será 
inferior à da contribuição dos servi-
dores titulares de cargos efetivos da 
união. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 4º - o estado e os Municípios 
poderão instituir contribuição, co-
brada de seus servidores, para o 
custeio, em benefício desses, de sis-
temas de previdência e assistência 
social. - redação original

§ 4º-a a contribuição ordinária 
dos aposentados e pensionistas 
do estado e dos Municípios incidi-
rá sobre o valor dos proventos de 
aposentadoria e de pensões que 
superem o salário mínimo, quan-
do houver déficit atuarial no rpps. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 65, de 21-12-2019, d.o. de 
30-12-2019.

§ 5º na hipótese de a lei comple-
mentar de que trata o § �º, inciso 
iii,  d , também instituir um regime 
único de arrecadação dos impostos 
e contribuições da união, dos esta-
dos, do distrito federal e dos Muni-
cípios, observar-se-á que:   acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

i   será opcional para o contribuinte; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.
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ii   poderão ser estabelecidas con-
dições de enquadramento diferen-
ciadas por estado;  - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iii   o recolhimento será unifica-
do e centralizado e a distribuição 
da parcela de recursos pertencen-
tes aos respectivos entes federados 
será imediata, vedada qualquer 
retenção ou condicionamento; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV   a arrecadação, a fiscalização 
e a cobrança poderão ser compar-
tilhadas pelos entes federados, 
adotado cadastro nacional único 
de contribuintes. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 6° o estado poderá firmar 
convênios com seus municípios, 
incumbindo estes de prestar in-
formações e coligir dados, em es-
pecial os relacionados com o trân-
sito de mercadorias ou produtos, 
com vistas a resguardar o efeti-
vo ingresso de tributos estaduais 
nos quais tenham participação.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 61, de 11-09-2019, d.o. de 
25-09-2019.

§ 7° o estado enviará mensal-
mente aos seus municípios rela-
tórios discriminando as operações 
realizadas com cartões de crédito 
e débito ocorridas em seus respec-
tivos territórios, para fins de fisca-
lização e recolhimento do imposto 
sobre serviços de Qualquer nature-
za, nos termos do disposto no art. 
199 do código tributário nacional.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 61, de 11-09-2019, d.o. de 
25-09-2019.

§ 8° os relatórios previstos no § 7° 
deste artigo deverão explicitar, para 
cada administradora de cartões, os 
valores das operações discriminadas 
e a razão social dos tomadores cre-
ditados. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 61, de 11-09-2019, 
d.o. de 25-09-2019.

 

seÇÃo ii 
das liMitaÇÕes ao poder de 

tributar

Art. 102. sem prejuízo de ou-
tras garantias asseguradas ao con-
tribuinte, é vedado ao estado e aos 
Municípios:

i - exigir ou aumentar tributo sem 
lei que o estabeleça;

ii - instituir tratamento desigual 
entre os contribuintes que se encon-
trem em situação equivalente, proi-
bida qualquer distinção em razão 
de ocupação profissional ou função 
por eles exercida, independente-
mente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos;

iii - cobrar tributos:
a) - em relação a fatos geradores 

ocorridos antes do início da vigên-
cia da lei que os houver instituído 
ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro 
em que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou aumentou, obser-
vadas as exceções previstas no art. 
150, §1º da constituição da repú-
blica; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

b) - no mesmo exercício finan-
ceiro em que haja sido publicada 
a lei que os instituiu ou aumentou; 
- redação original

c) antes de decorridos noventa 
dias da data em que haja sido publi-
cada a lei que os instituiu ou aumen-
tou, observado o disposto na alínea  
b  e as exceções previstas no art. 150, 
§1º da constituição da república; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV - utilizar tributo com efeito de 
confisco;

V - estabelecer limitações ao trá-
fego de pessoas ou bens, por meio 
de tributos interestaduais ou inter-
municipais, ressalvada a cobrança 
de pedágio pela utilização de vias 
conservadas pelo poder público;

Vi - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços 

da união, dos estados, do distrito 
federal ou dos Municípios;

b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços 

dos partidos políticos, inclusive de 
suas fundações, das entidades sin-
dicais dos trabalhadores, das insti-
tuições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos 
os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o 
papel destinado a sua impressão.

Vii - estabelecer diferença tribu-
tária entre bens e serviços de qual-
quer natureza, em razão de sua 
procedência ou destino.

§ 1º - a vedação do inciso Vi, alí-
nea  a , deste artigo é extensiva às 

autarquias e às fundações instituí-
das e mantidas pelo poder público, 
no que se refere ao patrimônio, à 
renda e aos serviços, vinculados a 
suas finalidades essenciais ou às de-
las decorrentes.

§ 2º - as vedações do inciso Vi, 
alínea  a , deste artigo, e do pará-
grafo anterior não se aplicam ao 
patrimônio, à renda e aos serviços 
relacionados com exploração de 
atividades econômicas regidas pe-
las normas aplicáveis a empreendi-
mentos privados, ou em que haja 
contraprestação ou pagamento de 
preços ou tarifas pelo usuário, nem 
exonera o promitente comprador 
da obrigação de pagar imposto re-
lativamente ao bem imóvel.

§ �º - as vedações expressas no in-
ciso Vi, alíneas  b  e  c , deste artigo, 
compreendem somente o patrimô-
nio, a renda e os serviços relacio-
nados com as finalidades essenciais 
das entidades nelas mencionadas.

§ 4º - a lei determinará medidas 
para que os consumidores sejam es-
clarecidos acerca dos impostos inci-
dentes sobre mercadorias e serviços.

§ 5º Qualquer subsídio ou isen-
ção, redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativas a im-
postos, taxas ou contribuições, só 
poderá ser concedido mediante lei 
específica, estadual ou municipal, 
que regule exclusivamente as maté-
rias acima enumeradas ou o corres-
pondente tributo ou contribuição, 
sem prejuízo do disposto no artigo 
104, § 2º, inciso X, alínea  g . - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 5º - Qualquer anistia ou remissão 
que envolva matéria tributária ou 
previdenciária só poderá ser conce-
dida através de lei específica estadu-
al ou municipal. - redação original

§ 6º a lei poderá atribuir a sujei-
to passivo de obrigação tributária a 
condição de responsável pelo paga-
mento de impostos ou contribuição, 
cujo fato gerador deva ocorrer pos-
teriormente, assegurada a imediata 
e preferencial restituição da quan-
tia paga, caso não se realize o fato 
gerador presumido. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 6º - o estado e os Municípios, 
visando ao desenvolvimento regio-
nal, municipal ou setorial, poderão 
instituir isenções, incentivos e be-
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nefícios fiscais de tributos estadu-
ais ou municipais, dentro de suas 
respectivas esferas de competência, 
devidos por pessoas físicas ou jurídi-
cas, observado, quanto ao imposto 
previsto no art. 104, inciso i, alínea  
b , desta constituição, o disposto no 
§ 2º, inciso X, alínea  g , do mesmo 
artigo. - redação original

Art. 103. É vedado ao estado 
conceder isenções de tributos da 
competência dos municípios e insti-
tuir tributo que não seja uniforme 
em todo o seu território ou que im-
plique distinção ou preferência em 
relação a um Município, em detri-
mento de outro, admitida a conces-
são de incentivos fiscais destinados 
a promover o equilíbrio do desen-
volvimento sócio-econômico entre 
as diferentes regiões do estado. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 10�. É vedado ao estado ins-
tituir tributo que não seja uniforme 
em todo o seu território ou que im-
plique distinção ou preferência em 
relação a um Município, em detri-
mento de outro e, ainda, conceder 
isenções de tributos da competência 
dos Municípios. - redação original

seÇÃo iii 
dos iMpostos do estado

Art. 104. compete ao estado 
instituir impostos sobre: - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 104. compete ao estado ins-
tituir: - redação original

i - transmissão  causa mortis  e 
doação, de quaisquer bens ou di-
reitos; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

i - imposto sobre: - redação original
a) transmissão  causa mortis  e do-

ação de quaisquer bens ou direitos; 
- Suprimida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

b) operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interesta-
dual e intermunicipal e de comuni-
cação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior; 
- Suprimida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

c) propriedade de veículos auto-
motores; - Suprimida pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

ii - operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interesta-
dual e intermunicipal e de comuni-
cação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

ii - adicional de até cinco por cen-
to do que for pago à união por pes-
soas físicas ou jurídicas domiciliadas 
no seu território, a título do imposto 
previsto no artigo 15�, inciso iii, da 
constituição da república, incidente 
sobre lucros, ganhos e rendimentos 
de capital. - redação original

iii - propriedade de veículos auto-
motores. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 1º o imposto previsto no inciso i: 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 1º - o imposto previsto no 
inciso i, alínea  a , deste artigo: 
- redação original

i - relativamente a bens imóveis e 
respectivos direitos, compete ao es-
tado, quando neste situar-se o bem; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

i - relativamente a bens imóveis 
e respectivos direitos, competirá ao 
estado, quando no seu território se 
situar o bem, ainda que, na hipótese 
de transmissão causa mortis, esta re-
sulte de sucessão aberta no exterior; 
- redação original

ii - relativamente a bens móveis, 
títulos e créditos, compete ao es-
tado, quando neste estiver sendo 
processado o inventário ou arrola-
mento, ou tiver domicílio o doador; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

ii - relativamente a bens móveis, tí-
tulos e créditos, competirá ao estado, 
se no seu território se processar o in-
ventário ou arrolamento, ou tiver do-
micílio o doador; - redação original

iii   poderá ser instituído pelo es-
tado, na conformidade de lei com-
plementar federal, quando: - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii - terá alíquota estabelecida em 
lei estadual e não excederá aos li-
mites fixados pelo senado federal; 
- redação original

a) o doador tiver domici-
lio ou residência no exterior; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

b) o  de cujus  possuía bens, era re-
sidente ou domiciliado ou teve o seu 
inventário processado no exterior; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV - terá suas alíquotas máximas 
fixadas pelo senado federal. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV - será instituído pelo estado na 
conformidade de lei complementar 
federal, nas seguintes hipóteses: 
- redação original

a) se o doador tiver domicí-
lio ou residência no exterior; 
- Suprimida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

b) se o  de cujus  possuía bens, era 
residente ou domiciliado ou teve seu 
inventário processado no exterior. 
- Suprimida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 2º o imposto previsto no inciso 
ii, atenderá ao seguinte: - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 2º - o imposto previsto no inciso 
i, alínea  b  deste artigo, atenderá 
ao seguinte: - redação original

i - será não-cumulativo, compen-
sando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de servi-
ços com o montante cobrado nas 
anteriores pelo próprio estado, por 
outro ou pelo distrito federal; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

i - será não-cumulativo, com-
pensando-se o que for devido, em 
cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de 
serviços, com o montante cobrado 
nas anteriores por este, por outro 
estado ou pelo distrito federal; 
- redação original

ii - a isenção ou não incidência, 
salvo determinação em contrário 
da legislação:
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a) não implicará crédito para 
compensação com o montante de-
vido nas operações ou prestações 
seguintes;

b) acarretará a anulação do crédi-
to relativo às operações anteriores;

iii   poderá ser seletivo, em fun-
ção da essencialidade das mercado-
rias e dos serviços; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iii - poderá ser seletivo em função 
da essencialidade das mercadorias e 
dos serviços; - redação original

iV - terá as alíquotas aplicáveis 
às operações e prestações interes-
taduais e de exportação estabele-
cidas por resolução do senado, nos 
termos do art. 155, § 2º, inciso iV 
da constituição da república; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV - terá as alíquotas aplicáveis 
às operações e prestações interes-
taduais e de exportação, estabe-
lecidas por resolução do senado, 
nos termos do art. 155, § 2º, inciso 
iV, da constituição da república; 
- redação original

V - terá as alíquotas aplicáveis às 
operações internas fixadas por lei 
estadual, observando-se os limites 
mínimo e máximo estabelecidos em 
resolução do senado, nos termos do 
art. 155, § 2º, inciso V da constitui-
ção da república; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

V - terá as alíquotas aplicáveis às 
operações internas fixadas por lei 
estadual, observando-se os limites, 
mínimo e máximo, quando estabe-
lecidos em resolução do senado, 
nos termos do art. 155, § 2º, inciso 
V, da constituição da república; 
- redação original

Vi - em relação às operações e 
prestações que destinem bens e 
serviços a consumidor final localiza-
do em outro estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quan-
do o destinatário for contribuinte 
do imposto;

b) a alíquota interna, quando o des-
tinatário não for contribuinte dele;

Vii - incidirá também:
a) sobre a entrada de bem ou 

mercadoria importados do exterior 
por pessoa física ou jurídica, ainda 
que não seja contribuinte habitual 
do imposto, qualquer que seja a sua 
finalidade, assim como sobre o ser-
viço prestado no exterior, cabendo 

o imposto ao estado, quando nele 
estiver situado o domicílio ou o es-
tabelecimento do destinatário da 
mercadoria, bem ou serviço; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

a) sobre a entrada de mercado-
ria importada do exterior, ainda 
quando se tratar de bem desti-
nado a consumo ou ativo fixo do 
estabelecimento, assim como so-
bre serviço prestado no exterior; 
- redação original

b) sobre o valor total da opera-
ção, quando mercadorias forem 
fornecidas com serviços não com-
preendidos na competência tributá-
ria dos Municípios;

Viii - não incidirá sobre: - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Viii - não incidirá: - redação original
a) operações que destinem mer-

cadorias para o exterior, nem sobre 
serviços prestados a destinatários 
no exterior, assegurada a manu-
tenção e o aproveitamento do 
montante do imposto cobrado nas 
operações e prestações anteriores; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

a) sobre operações que destinem 
ao exterior produtos industrializa-
dos, excluídos os semi-elaborados, 
definidos em lei complementar fe-
deral; - redação original

b) operações que destinem a ou-
tros estados petróleo, inclusive lu-
brificantes, combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados, e energia 
elétrica; - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

b) sobre operações que destinem 
a outros estados petróleo, inclusive 
lubrificantes, combustíveis líquidos 
e gasosos dele derivados, e energia 
elétrica; - redação original

c) o ouro, nas hipóteses definidas 
no art. 15�, § 5º da constituição 
da república; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

c) sobre o ouro, nas hipóte-
ses definidas no art. 15�, § 5º, 
da constituição da república; 
- redação original

d) sobre obras de arte, quando 
comercializadas pelo próprio autor 
ou na primeira venda por interme-
diário especializado.  - revogada 

pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 5. , XVII.

e) nas prestações de serviço de 
comunicação nas modalidades de 
radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens de recepção livre e gratuita; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iX - não compreenderá, em sua 
base de cálculo, o montante do im-
posto sobre produtos industrializa-
dos, quando a operação, realizada 
entre contribuintes e relativa a pro-
duto destinado à industrialização 
ou à comercialização, configure 
fato gerador dos dois impostos;

X - observar-se-á lei complemen-
tar federal que: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

X - observar-se-á a lei complemen-
tar federal que: - redação original

a) definir seus contribuintes; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

a) defina seus contribuintes; 
- redação original

b) dispor sobre substituição tri-
butária; - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

b) disponha sobre substituição 
tributária; - redação original

c) disciplinar o regime de com-
pensação do imposto; - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

c) discipline o regime de compensa-
ção do imposto; - redação original

d) fixar, para efeito de sua co-
brança e definição do estabele-
cimento responsável, o local das 
operações relativas à circulação 
das mercadorias e das prestações 
de serviços; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

d) fixe, para efeito de sua cobran-
ça e definição do estabelecimento 
responsável, o local das operações 
relativas à circulação das mercado-
rias e das prestações de serviços; 
- redação original

e) excluir da incidência do impos-
to, nas exportações para o exterior, 
serviços e outros produtos além dos 
mencionados no inciso Viii, alínea  
a ; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.
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e) exclua da incidência do im-
posto, nas exportações para o ex-
terior, serviços e outros produtos 
além dos mencionados no inciso 
Viii, alínea  a ; - redação original

f) prever casos de manutenção 
de crédito, relativamente à remes-
sa para outro estado e exportação 
para o exterior, de serviços e de 
mercadorias; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

f) preveja casos de manutenção 
de crédito, relativamente à remes-
sa para outro estado e exportação 
para o exterior, de serviços e de 
mercadorias; - redação original

g) regular a forma de concessão 
e revogação de isenções, incenti-
vos e benefícios fiscais, mediante 
deliberação dos estados e do dis-
trito federal; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

g) regule a forma de concessão e 
revogação de isenções, incentivos 
e benefícios fiscais, mediante deli-
beração dos estados e do distrito 
federal. - redação original

h) definir os combustíveis e lu-
brificantes sobre os quais o impos-
to incidirá uma única vez, qual-
quer que seja a sua finalidade, 
hipótese em que não se aplicará o 
disposto no inciso Viii, alínea  b ; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

i) fixar a base de cálculo, de 
modo que o montante do im-
posto a integre, também na 
importação do exterior de 
bem, mercadoria ou serviço. 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ �º À exceção do imposto de 
que trata o inciso ii do caput deste 
artigo e observado o que dispõe o 
§ �º do art. 155 da constituição da 
república, nenhum outro imposto 
poderá incidir sobre operações re-
lativas a energia elétrica, serviços 
de telecomunicações, derivados 
de petróleo, combustíveis e mine-
rais do país. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º - À exceção dos impostos de 
que tratam o inciso i, alínea  b , do 
caput deste artigo e o inciso iii do 
anterior, nenhum outro tributo, 
de competência do estado ou dos 
Municípios, incidirá sobre opera-

ções relativas a energia elétrica, 
combustíveis líquidos e gasosos, 
lubrificantes e minerais do país. 
- redação original

§ 4º na hipótese de operações 
e prestações interestaduais que 
destinem bens e serviços a con-
sumidor final contribuinte do im-
posto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transpor-
te interestadual e intermunicipal 
e de comunicação localizado no 
estado de goiás, a este caberá o 
imposto correspondente à dife-
rença entre a alíquota interna e a 
interestadual. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 4º - na hipótese de operações 
e prestações interestaduais que 
destinem bens e serviços a consu-
midor final localizado no território 
goiano, ao estado de goiás caberá 
o imposto correspondente à dife-
rença entre a alíquota interna e a 
interestadual. - redação original

§ 5º - as alíquotas internas, nas 
operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de 
serviços, não poderão ser inferio-
res às previstas para as operações 
interestaduais, salvo deliberação 
em contrário dos estados e do dis-
trito federal, nos termos do § 2º, 
inciso X, alínea  g , deste artigo.

§ 6º na hipótese do inciso X, alí-
nea  h , observar-se-á o seguinte: 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 6º - o imposto previsto no 
art. 105, inciso iii, não exclui a in-
cidência do imposto de que tra-
ta o inciso i, alínea  b , deste ar-
tigo, sobre a mesma operação. 
- redação original

i - nas operações com os lubrifi-
cantes e combustíveis derivados de 
petróleo, o imposto caberá ao esta-
do, quando nele ocorrer o consumo; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

ii - nas operações interestadu-
ais, entre contribuintes, com gás 
natural e seus derivados, e lubri-
ficantes e combustíveis não inclu-
ídos no inciso i deste parágrafo, 
o imposto será repartido entre os 
estados de origem e de destino, 
mantendo-se a mesma proporcio-
nalidade que ocorre nas opera-
ções com as demais mercadorias; 

- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii - nas operações interestadu-
ais com gás natural e seus deriva-
dos, e lubrificantes e combustíveis 
não incluídos no inciso i deste pa-
rágrafo, destinadas a não contri-
buinte, o imposto caberá ao esta-
do, quando este for o de origem; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV - as alíquotas do imposto serão 
definidas mediante deliberação dos 
estados e distrito federal, nos ter-
mos do § 2º, inciso X, alínea  g , ob-
servando-se o seguinte: - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

a) serão uniformes em todo 
o território nacional, podendo 
ser diferenciadas por produto; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

b) poderão ser específicas, por 
unidade de medida adotada, ou  
ad valorem , incidindo sobre o valor 
da operação ou sobre o preço que 
o produto ou seu similar alcançaria 
em uma venda em condições de li-
vre concorrência; - acrescida pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

c) poderão ser reduzidas e restabe-
lecidas, não se lhes aplicando o dis-
posto no art. 102, inciso iii, alínea  b ; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 7º as regras necessárias à apli-
cação do disposto no § 6º, inclusive 
as relativas à apuração e à destina-
ção do imposto, serão estabelecidas 
mediante deliberação dos estados e 
do distrito federal, nos termos do § 
2º, inciso X, alínea  g . - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 8º o imposto previsto inciso iii 
do caput deste artigo: - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

i   terá alíquotas mínimas fi-
xadas pelo senado federal; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii   poderá ter alíquotas dife-
renciadas em função do tipo e da 
utilização. - acrescido pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.
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seÇÃo iV 
dos iMpostos dos MunicÍpios

Art. 105. compete aos Municí-
pios instituir imposto sobre:

i - propriedade predial e territo-
rial urbana;

ii - transmissão  inter vivos , a qual-
quer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão físi-
ca, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos e sua aquisição;

iii - vendas a varejo de combustíveis 
líquidos e gasosos, exceto óleo diesel; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XVIII.

iV   serviços de qualquer natureza 
não compreendidos no art. 104, in-
ciso ii, definidos em lei complemen-
tar federal. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iV - serviços de qualquer natureza 
não compreendidos no art. 104, in-
ciso i, alínea  b , desta constituição, 
definidos em lei complementar fe-
deral. - redação original

§ 1º sem prejuízo da progressi-
vidade no tempo a que se refere 
o art. 86-a, o imposto previsto no 
inciso i poderá: - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - o imposto de que trata o 
inciso i poderá ser progressivo, nos 
termos de lei municipal, de forma a 
assegurar o cumprimento da função 
social da propriedade . - redação 
original

i   ser progressivo em razão do 
valor do imóvel; e - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

ii   ter alíquotas diferentes de 
acordo com a localização e o uso 
do imóvel. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - o imposto de que trata o 
inciso ii:

i - não incide sobre a transmissão 
de bens ou direitos incorporados ao 
patrimônio de pessoa jurídica em 
realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos de-
correntes de fusão, incorporação, 
cisão ou extinção de pessoa jurídica, 
salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a 
compra e venda desses bens ou di-
reitos, locação de bens imóveis ou 
arrendamento mercantil;

ii - compete ao Município da situ-
ação do bem.

§ �º em relação ao imposto pre-
visto no inciso iV do  caput  deste 
artigo, cabe à lei complementar fe-
deral: - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ �º - os Municípios obedecerão 
ao disposto em lei complementar 
federal que fixe as alíquotas máxi-
mas dos impostos previstos nos in-
cisos iii e iV do caput deste artigo 
e exclua da incidência do imposto 
previsto no inciso iV exportações de 
serviços para o exterior. - redação 
original

i - fixar as suas alíquotas máximas 
e mínimas; - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

ii - excluir da sua incidência expor-
tações de serviços para o exterior; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii   regular a forma e as condições 
como isenções, incentivos e benefí-
cios fiscais serão concedidos e re-
vogados. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 4º em relação ao imposto so-
bre propriedade territorial rural, 
nos termos do art. 15�, § 4º, iii da 
constituição da república, será fis-
calizado e cobrado pelos Municí-
pios que assim optarem, na forma 
da lei federal, desde que não impli-
que redução do imposto ou qual-
quer outra forma de renúncia fiscal. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 105-a. os Municípios pode-
rão instituir contribuição, na forma 
das respectivas leis, para o custeio 
dos serviços de iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, i e 
iii da constituição da república, po-
dendo ser efetuada a sua cobrança 
na fatura de consumo de energia 
elétrica. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

seÇÃo V 
da repartiÇÃo das receitas 

tributárias

Art. 106. pertencem ao estado:
i - o produto da arrecadação 

do imposto da união sobre ren-
da e proventos de qualquer na-

tureza, incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos, a qualquer 
título, por ele, suas autarquias e 
pelas fundações que instituir e 
mantiver;

ii - vinte por cento do produto 
da arrecadação do imposto que a 
união instituir, nos termos do art. 
154, inciso i, da constituição da 
república;

iii   sua cota no fundo de parti-
cipação dos estados e do distrito 
federal, nos termos do art. 159, in-
ciso i, alínea  a  e seu § 1º da cons-
tituição da república. - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii - sua cota no fundo de parti-
cipação dos estados e do distrito 
federal, nos termos do art. 159, in-
ciso i, alínea  a , da constituição da 
república; - redação original

iV - trinta por cento da arrecada-
ção do imposto a que se refere o 
inciso i do § 5º do art. 15� da cons-
tituição da república, quando for 
o estado o de origem; - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV - trinta por cento da arreca-
dação, no estado, do imposto a 
que se refere o art. 15�, inciso V 
e § 5º, da constituição da repúbli-
ca, incidente sobre o ouro, quan-
do definido em lei como ativo fi-
nanceiro ou instrumento cambial; 
- redação original

V   sua cota de participação pro-
porcional ao valor de suas expor-
tações, no produto de arrecadação 
do imposto sobre produtos indus-
trializados, nos termos do art. 159, 
inciso ii e seu § 2º da constituição 
da república; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

V - sua cota de participação pro-
porcional ao valor de suas expor-
tações, no produto de arrecadação 
do imposto sobre produtos indus-
trializados, nos termos do art. 159, 
inciso ii, da constituição da repú-
blica. - redação original

Vi   sua cota de participação na 
distribuição do produto da arre-
cadação da contribuição de inter-
venção no domínio econômico, 
conforme disposições constantes 
do art. 159, inciso iii da constitui-
ção da república. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.
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Art. 107. pertencem aos 
Municípios:

i - o produto da arrecadação do 
imposto da união sobre renda e 
proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre rendi-
mentos pagos a qualquer título, por 
eles, suas autarquias e pelas funda-
ções que instituírem e mantiverem;

ii   50% (cinquenta por cento) do 
produto de arrecadação do impos-
to da união sobre a propriedade 
territorial rural, relativamente aos 
imóveis situados em cada um deles, 
cabendo a totalidade, na hipótese 
da opção a que se refere o art. 105, 
§ 4º; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

ii - cinquenta por cento do pro-
duto da arrecadação do imposto 
da união sobre a propriedade ter-
ritorial rural, relativamente aos 
imóveis situados em cada um deles; 
- redação original

iii - cinquenta por cento do pro-
duto da arrecadação do imposto 
estadual sobre a propriedade de ve-
ículos automotores licenciados no 
território de cada um deles;

iV - vinte e cinco por cento do 
produto da arrecadação do imposto 
do estado sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre 
prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de 
comunicação;

V   sua quota no fundo de par-
ticipação dos Municípios, de que 
trata o art. 159, inciso i, alíneas  b  
e  d  da constituição da república, 
na forma estabelecida em lei com-
plementar federal; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

V - sua cota no fundo de partici-
pação dos Municípios, de que trata 
o art. 159, inciso i, alínea  b , da 
constituição da república, na for-
ma estabelecida em lei complemen-
tar federal; - redação original

Vi - 25% (vinte e cinco por cento) 
dos recursos que o estado receber, 
nos termos do §�º do art. 159 da 
constituição da república; - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Vi - vinte e cinco por cento dos 
recursos que o estado receber, nos 
termos do inciso V do artigo an-
terior, observados os critérios es-
tabelecidos no § 1º deste artigo. 
- redação original

Vii   70% (setenta por cento) da 
arrecadação do imposto a que se 
refere o art. 15�, § 5º, inciso ii da 
constituição da república, quan-
do for o Município de origem; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Viii   sua cota de participação na 
distribuição do produto da arreca-
dação da contribuição de que trata 
o inciso Vi do art. 106, na forma da 
lei a que se refere o art. 159, inci-
so iii da constituição da república. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 1º - as parcelas de receita per-
tencentes aos Municípios, mencio-
nadas nos incisos iV e Vi deste ar-
tigo, serão creditadas conforme os 
seguintes critérios:

i - 85% (oitenta e cinco por cen-
to), na proporção do valor adi-
cionado nas operações relativas 
à circulação de mercadorias e nas 
prestações de serviços, realizadas 
em seus territórios; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 40, 
de 30-05-2007.

i - noventa por cento na propor-
ção do valor adicionado nas opera-
ções relativas à circulação de merca-
dorias e nas prestações de serviços, 
realizadas em seus territórios;

ii - dez por cento, distribuído 
em quotas iguais entre todos os 
Municípios.

iii - 5% (cinco por cento), distribu-
ídos na proporção do cumprimento 
de exigências estabelecidas em lei 
estadual específica, relacionadas 
com a fiscalização, defesa, recupera-
ção e preservação do meio ambien-
te. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 40, de 30-05-2007,d.
o. de 06-06-2007 - Suplemento. 
- regulamentado pela lei Comple-
mentar nº 90, de 22-12-2011, d.o. 
de 22-12-2011 - Suplemento.

§ 2º - a lei assegurará aos Muni-
cípios o direito de audiência e de 
recurso nos atos de fixação dos ín-
dices de que trata o § 1º, inciso i, 
deste artigo.

§ �º - o saldo depositado na conta 
de participação dos Municípios no 
imposto sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre 
a prestação de serviços de transpor-
te interestadual e intermunicipal 
e de comunicação, a ser entregue 
na quinzena seguinte, deverá ser 
aplicado no mercado financeiro, 

em operações de curto prazo e em 
estabelecimento oficial de crédito, 
sendo o resultado da aplicação in-
corporado ao principal para repasse 
aos Municípios.

§ 4º - ao arrecadar o imposto 
sobre a propriedade de veículos 
automotores, em guias emitidas se-
paradamente conforme a sua desti-
nação, a rede bancária encarregada 
repassará, no primeiro dia útil sub-
sequente ao efetivo recolhimento, 
cinquenta por cento ao estado e 
cinquenta por cento ao Município 
onde o veículo for licenciado, de-
vendo prestar contas, no prazo de 
dez dias, ao estado e ao Município 
titular do respectivo crédito tribu-
tário. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 3, de 20-11-1991, 
d.a. de 10-12-1991.

§ 4º - ao arrecadar o imposto 
sobre a propriedade de veículos 
automotores, a rede bancária en-
carregada repassará, no primeiro 
dia útil subsequente ao do efetivo 
recolhimento, cinquenta por cento 
ao estado e cinquenta por cento ao 
Município onde o veículo for licen-
ciado, devendo prestar contas, no 
prazo de dez dias, ao estado e ao 
Município titular do respectivo cré-
dito tributário. - redação original

§ 5º É vedada ao estado a reten-
ção ou qualquer restrição à entrega 
e ao emprego dos recursos atribu-
ídos aos Municípios, neles compre-
endidos adicionais e acréscimos re-
lativos a impostos. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 5º - É vedado ao estado a re-
tenção ou qualquer restrição à en-
trega e ao emprego dos recursos 
atribuídos aos Municípios, neles 
compreendidos adicionais e acrésci-
mos relativos a impostos. - redação 
original

§ 6º a vedação de que trata o §5º 
deste artigo não impede o estado 
de condicionar a entrega de recur-
sos: - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

i   ao pagamento de seus crédi-
tos, inclusive de suas autarquias; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii   ao cumprimento do disposto 
no art. 198, § 2º, inciso iii da cons-
tituição da república. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.
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Art. 108. o estado e os Municí-
pios divulgarão, até o último dia do 
mês subsequente ao da arrecada-
ção, os montantes de cada um dos 
tributos arrecadados, bem como os 
recursos recebidos, os valores de 
origem tributária entregues e a en-
tregar, e a expressão numérica dos 
critérios de rateio, sendo os dados 
divulgados pelo estado discrimina-
dos por Município.

capÍtulo ii 
das finanÇas pÚblicas

seÇÃo i 
norMas gerais

Art. 109. lei complementar 
estadual regulará finanças públicas, 
observados os princípios estabele-
cidos na constituição da repúbli-
ca e em lei complementar federal. 
- Vide lei Complementar nº 112, de 
18-09-2014.

parágrafo único.  as disponibili-
dades de caixa do estado, dos Muni-
cípios e dos órgãos ou entidades do 
poder público e de suas empresas 
serão depositadas em instituições 
financeiras oficiais, ressalvados os 
casos previstos em lei.

seÇÃo ii 
dos orÇaMentos

Art. 110. leis de iniciativa do 
poder executivo estabelecerão o 
plano plurianual, as diretrizes orça-
mentárias e os orçamentos anuais.

§ 1º a lei que instituir o plano 
plurianual estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objeti-
vos e metas da administração esta-
dual para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração 
continuada. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - a lei que instituir o plano 
plurianual estabelecerá, de for-
ma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administra-
ção estadual para as despesas de 
capital e outros delas decorren-
tes e para as relativas aos pro-
gramas de duração continuada. 
- Vide lei ordinária nº 13570, de 28-
12-1999. - redação original

§ 2º - a lei de diretrizes orçamen-
tárias compreenderá as metas e 
prioridades da administração públi-

ca estadual, incluindo as despesas 
de capital para o exercício finan-
ceiro subsequente, orientará a ela-
boração da lei orçamentária anual, 
disporá sobre as alterações na le-
gislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento.

§ �º - o poder executivo publicará, 
até trinta dias após o encerramento 
de cada bimestre, relatório resumi-
do da execução orçamentária.

§ 4º - os planos e programas es-
taduais, regionais e setoriais, pre-
vistos nesta constituição, serão 
elaborados em concordância com o 
plano plurianual e apreciados pela 
assembleia.

§ 5º - a lei orçamentária anual 
compreenderá:

i - o orçamento fiscal referente 
aos poderes do estado, seus fun-
dos, órgãos e entidades da admi-
nistração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas 
pelo poder público, assegurando 
dotações, a serem repassadas men-
salmente, em duodécimos: - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

i - o orçamento fiscal referente 
aos poderes do estado, seus fundos, 
órgãos e entidades da administra-
ção direta, autárquica, fundacional 
e indireta, assegurando dotações, a 
serem repassadas mensalmente, em 
duodécimos: - redação original

a) ao poder legislativo, não me-
nos que cinco por cento de sua re-
ceita tributária líquida; - redação 
dada pela emenda Constitucional 
nº 2, de 20-11-1991, d.a. de 10-12-
1991. Suspensa sua eficácia pela 
adIN nº 659-2. d.J. de 11-09-1992.

a) ao poder legislativo, não menos 
que três por cento de sua receita tri-
butária líquida; - redação original

b) ao poder judiciário, não menos 
que cinco por cento de sua receita 
tributária líquida;

c) ao Ministério público e aos tri-
bunais de contas do estado e dos 
Municípios, dotações específicas; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 18, de 28-08-1997, d.a. 
de 29-08-1997.

c) ao Ministério público, aos tri-
bunais de contas do estado e dos 
Municípios e à procuradoria geral 
de contas, dotações específicas; 
- redação original

ii  o orçamento de investimen-
to das empresas em que o estado, 

direta ou indiretamente, detenha 
a maioria do capital social com di-
reito a voto; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

ii - o orçamento de investimen-
to das empresas em que o estado, 
direta ou indiretamente, dete-
nha a maioria do capital votante; 
- redação original

iii - o orçamento da seguridade so-
cial, abrangendo todas as entidades e 
os órgãos a ela vinculados, da adminis-
tração direta ou indireta, bem como 
os fundos e as fundações instituídos e 
mantidos pelo poder público.

§ 6º o projeto de lei orçamentária 
será acompanhado de demonstrati-
vo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrentes 
de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 6º - o projeto de lei orçamentá-
ria será acompanhado de demons-
trativo regionalizado do efeito, so-
bre as receitas e despesas decorren-
tes de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia. 
- redação original

§ 7º os orçamentos previstos no § 
5º, incisos i e ii deste artigo, compa-
tibilizados com o plano plurianual, 
terão entre suas funções a de redu-
zir desigualdades inter-regionais, 
segundo critério populacional. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 7º - os orçamentos previstos no § 
5º, incisos i e ii, compatibilizados com 
o plano plurianual, terão dentre suas 
funções, a de reduzir desigualdades 
interregionais, segundo critério po-
pulacional. - redação original

§ 8º - a lei orçamentária anual 
não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da 
despesa, não se incluindo na proibi-
ção a autorização para abertura de 
créditos suplementares e contrata-
ção de operações de crédito, ainda 
que por antecipação de receita, nos 
termos da lei.

§ 9º cabe à lei complementar es-
tadual, em conformidade com as 
normas gerais de âmbito nacional: 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.
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§ 9º - cabe à lei complementar es-
tadual dispor sobre exercício finan-
ceiro, vigência, prazos, elaboração 
e organização do plano plurianual, 
lei de diretrizes orçamentárias, lei 
orçamentária anual e estabelecer 
normas de gestão financeira e pa-
trimonial da administração direta e 
indireta, bem como condições para 
a instituição e funcionamento de 
fundo. - redação original

i - dispor sobre exercício finan-
ceiro, vigência, elaboração e or-
ganização do plano plurianual, 
da lei de diretrizes orçamentá-
rias e da lei orçamentária anual; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii - estabelecer normas de gestão 
financeira e patrimonial da adminis-
tração direta e indireta; - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iii - estabelecer condições para 
instituição e funcionamento de fun-
do. - acrescido pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

iV - dispor sobre critérios para a 
execução equitativa, além de proce-
dimentos que serão adotados quan-
do houver impedimentos legais e 
técnicos, cumprimento de restos a 
pagar e limitação das programações 
de caráter obrigatório, para a reali-
zação do disposto no § 10 do art. 
111. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 57, de 02-10-2018.

art. 110-a. os projetos das leis 
orçamentárias serão encaminhados 
à assembleia legislativa, pelo go-
vernador do estado, e devolvidos 
para sanção, nos seguintes prazos: 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 110-a   o projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias será enca-
minhado à assembleia legislativa 
até o dia �0 de abril do exercício 
financeiro anterior ao da sua vigên-
cia, devendo ser aprovado até o en-
cerramento do primeiro período da 
sessão legislativa. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 28, de 
29-06-2001, d.o. de 31-08-2001.

i - o projeto do plano plurianual 
será enviado até �1 de agosto e de-
volvido até 15 de dezembro do pri-
meiro ano do mandato do governa-
dor. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 51, de 24-05-2015, 
d.a. de 28-05-2015.

i o projeto do plano plurianual 
será enviado até �1 de agosto e de-
volvido até 15 de dezembro do pri-
meiro ano do mandato do governa-
dor, salvo no caso de sua reeleição, 
quando o prazo de envio para a 
assembleia esgotará em �0 de abril; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias será enviado até �0 
de abril e devolvido até �0-06-cada 
exercício; - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

iii o projeto da lei orçamentária 
anual será enviado até �0 de se-
tembro e devolvido até 15-12-cada 
exercício. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

Art. 111. os projetos de lei 
relativos ao plano plurianual, às 
diretrizes orçamentárias, ao orça-
mento anual e aos créditos adicio-
nais serão elaborados pelo poder 
executivo e apreciados pela as-
sembleia legislativa, na forma de 
seu regimento e da lei complemen-
tar a que se refere o art. 110, § 9.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 111. os projetos de lei relati-
vos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual 
e aos créditos adicionais serão ela-
borados pelo executivo e apreciados 
pela assembleia com obediência à 
lei complementar a que se refere o 
art. 110. - redação original

§ 1º caberá a uma comissão per-
manente da assembleia legislativa: 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 1º - caberá a uma comissão 
permanente da assembleia exami-
nar e emitir parecer sobre planos 
e programas estaduais, regionais e 
setoriais previstos nesta constitui-
ção e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem 
prejuízo das demais comissões da 
assembleia. - redação original

i - examinar e emitir parecer 
sobre os projetos referidos neste 
artigo e sobre as contas apresenta-
das anualmente pelo governador; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii - examinar e emitir parecer 
sobre os planos e programas esta-
duais previstos nesta constituição 
e exercer o acompanhamento e 
a fiscalização orçamentária, sem 
prejuízo da atuação das demais co-
missões da assembleia. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 2º as emendas serão apresen-
tadas na comissão que, sobre elas, 
emitirá parecer, e serão apreciadas 
pelo plenário na forma do seu regi-
mento interno e da lei complemen-
tar a que se refere o art. 110, § 9.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - as emendas serão apresen-
tadas na comissão que, sobre elas, 
emitirá parecer, e serão apreciadas, 
na forma regimental, pelo plenário. 
- redação original

§ �º - as emendas ao projeto de 
lei do orçamento anual ou aos pro-
jetos que o modifiquem somente 
podem ser aprovadas caso:

i - sejam compatíveis com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

i - sejam compatíveis com o plano 
plurianual e com as diretrizes orça-
mentárias; - redação original

ii - indiquem os recursos neces-
sários, admitidos apenas os prove-
nientes de anulação de despesa, 
excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus 
encargos;

b) serviços da dívida;
c) transferências tributárias cons-

titucionais para Municípios; ou 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

c) transferências tributárias 
constitucionais para Municípios; 
- redação original

iii - sejam relacionadas com:
a) a correção de erros ou omis-

sões; ou - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

a) a correção de erros ou omis-
sões; - redação original

b) os dispositivos do texto do 
projeto de lei.

§ 4º - as emendas ao projeto 
de lei de diretrizes orçamentárias 
não poderão ser aprovadas quan-
do incompatíveis com o plano 
plurianual.
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§ 5º - o governador poderá enviar 
mensagem à assembleia para pro-
por modificações nos projetos a que 
se refere este artigo, enquanto não 
iniciada a votação, na comissão, da 
parte cuja alteração é proposta.

§ 6º - aplicam-se aos projetos 
mencionados neste artigo, no que 
não contrariar o disposto nesta se-
ção, as demais normas relativas ao 
processo legislativo.

§ 7º - os recursos que, em decor-
rência de veto, emenda ou rejeição 
do projeto de lei orçamentária anual, 
ficarem sem despesas corresponden-
tes, poderão ser utilizados, conforme 
o caso, mediante créditos especiais 
ou suplementares, com prévia e es-
pecífica autorização legislativa.

§ 8º as emendas individuais ao 
projeto de lei orçamentária serão 
aprovadas nos seguintes limites, 
calculados sobre a receita corrente 
líquida prevista no projeto encami-
nhado pelo poder executivo: - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 58, de 05-12-2018. 

§ 8º as emendas individuais ao 
projeto de lei orçamentária serão 
aprovadas no limite de 1,2% (um 
inteiro e dois décimos por cento) 
da receita corrente líquida previs-
ta no projeto encaminhado pelo 
poder executivo, sendo que, deste 
percentual, 70% (setenta por cen-
to) será destinado a ações e serviços 
públicos referentes às vinculações 
constitucionais. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 57, de 
02-10-2018.

 i para o exercício de 2019, 0,5% 
(zero vírgula cinco por cento), sen-
do a totalidade deste valor des-
tinado à saúde; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 58, de 
05-12-2018.

 ii para o exercício de 2020, 0,7% 
(zero vírgula sete por cento), sendo 
a totalidade deste valor destinado 
à saúde e à educação; - redação 
dada pela emenda Constitucional 
nº 59, de 02-05-2019.

ii para o exercício de 2020, 0,6% 
(zero vírgula seis por cento), sen-
do a totalidade deste valor des-
tinado à saúde; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 58, de 
05-12-2018. 

iii para o exercício de 2021, 0,9% 
(zero vírgula nove por cento), sendo 
70% (setenta por cento) deste va-
lor destinado à saúde e à educação;  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 59, de 02-05-2019.

iii para o exercício de 2021, 0,7% 
(zero vírgula sete por cento), sendo 
a totalidade deste valor destinado 
a ações e serviços públicos referen-
tes às vinculações constitucionais; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 58, de 05-12-2018. 

iV para o exercício de 2022 e 
seguintes, 1,2% (um vírgula dois 
por cento), sendo 70% (seten-
ta por cento) deste valor des-
tinado à saúde e à educação.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 59, de 02-05-2019.

iV para o exercício de 2022 e se-
guintes, 0,8% (zero vírgula oito por 
cento), sendo a totalidade deste va-
lor destinado a ações e serviços pú-
blicos referentes às vinculações cons-
titucionais. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 58, de 05-12-2018. 

§ 9º a execução do montante 
destinado a ações e serviços públi-
cos referentes às vinculações consti-
tucionais prevista no § 8°, inclusive 
custeio, será computada para fins 
do cumprimento das vinculações 
constitucionais a que se referirem, 
vedada a destinação para pagamen-
to de pessoal ou encargos sociais. - 
acrescido pela emenda Constitucio-
nal nº 57, de 02-10-2018. 

§ 10. É obrigatória a execução or-
çamentária e financeira das progra-
mações a que se refere o § 8° deste 
artigo, em montante corresponden-
te aos respectivos percentuais, por 
respectivo exercício, da receita cor-
rente líquida realizada no exercício 
anterior, conforme os critérios para 
a execução equitativa da programa-
ção definidos na lei complementar 
prevista no § 9° do art. 110. - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 58, de 05-12-2018.

§ 10. É obrigatória a execução 
orçamentária e financeira das pro-
gramações a que se refere o § 8° 
deste artigo, em montante corres-
pondente a 1,2% (um inteiro e dois 
décimos por cento) da receita cor-
rente líquida realizada no exercício 
anterior, conforme os critérios para 
a execução equitativa da programa-
ção definidos na lei complementar 
prevista no § 9° do art. 110. - acres-
cido pela emenda Constitucional nº 
57, de 02-10-2018.

§ 11. a execução orçamentá-
ria obrigatória de que trata o §10 
será realizada durante o respectivo 
exercício financeiro. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 58, 
de 05-12-2018.

§ 11. a execução orçamentária obri-
gatória de que trata o § 10 será reali-
zada no primeiro semestre do exercício 
financeiro. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 57, de 02-10-2018.

§ 12. as programações orçamen-
tárias previstas no § 8º deste artigo 
serão de execução obrigatória inde-
pendentemente de análise técnica. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 63, de 04-12-2019.

§ 12. as programações orçamen-
tárias previstas no § 8º deste artigo 
serão de execução obrigatória inde-
pendentemente de análise técnica. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 63, de 04-12-2019. 

§ 12. as programações orçamen-
tárias previstas no § 8° deste artigo 
não serão de execução obrigató-
ria nos casos dos impedimentos 
de ordem técnica. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 57, de 
02-10-2018.

§ 1�. no caso de impedimento de 
ordem técnica, no empenho de des-
pesa que integre a programação, 
na forma do § 10 deste artigo, se-
rão adotadas as seguintes medidas: 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 63, de 04-12-2019, art. 5.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 57, de 02-10-2018.

i - até 120 (cento e vinte) dias 
após a publicação da lei orçamen-
tária, o poder executivo, o poder 
legislativo, o poder judiciário, o 
Ministério público e a defensoria 
pública enviarão ao poder legislati-
vo as justificativas do impedimento; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 63, de 04-12-2019, art. 5.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 57, de 02-10-2018.

ii - até �0 (trinta) dias após o 
término do prazo previsto no in-
ciso i, o poder legislativo indica-
rá ao poder executivo o remane-
jamento da programação cujo 
impedimento seja insuperável; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 63, de 04-12-2019, art. 5.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 57, de 02-10-2018.

iii - até �0 de setembro ou até 
�0 (trinta) dias após o prazo pre-
visto no inciso ii, o poder executivo 
encaminhará projeto de lei sobre o 
remanejamento da programação 
cujo impedimento seja insuperável; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 63, de 04-12-2019, art. 5.  
- acrescido pela emenda Constitucio-
nal nº 57, de 02-10-2018.
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iV - se, até 20 de novembro ou 
até �0 (trinta) dias após o térmi-
no do prazo previsto no inciso iii, 
a assembleia legislativa não deli-
berar sobre o projeto, o remane-
jamento será implementado por 
ato do poder executivo, nos ter-
mos previstos na lei orçamentária. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 63, de 04-12-2019, art. 5.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 57, de 02-10-2018.

§ 14. após o prazo previsto 
no inciso iV do § 1�, as progra-
mações orçamentárias previstas 
no § 10 não serão de execução 
obrigatória nos casos dos impe-
dimentos justificados na notifi-
cação prevista no inciso i do § 1�. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 63, de 04-12-2019, art. 5.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 57, de 02-10-2018.

§ 15. os restos a pagar poderão 
ser considerados para fins de cum-
primento da execução financeira 
prevista no § 10 deste artigo, até 
o limite de 0,6% (seis décimos por 
cento) da receita corrente líqui-
da realizada no exercício anterior. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 59, de 02-05-2019, art. 3.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 57, de 02-10-2018.

§ 16. se for verificado que a rees-
timativa da receita e da despesa po-
derá resultar no não cumprimento 
da meta de resultado fiscal estabe-
lecida na lei de diretrizes orçamen-
tárias, o montante previsto no § 10 
deste artigo poderá ser reduzido 
em até a mesma proporção da li-
mitação incidente sobre o conjunto 
das despesas discricionárias. - acres-
cido pela emenda Constitucional nº 
57, de 02-10-2018.

§ 17. considera-se equitativa a 
execução das programações de cará-
ter obrigatório que atenda de forma 
igualitária e impessoal às emendas 
apresentadas, independentemente 
da autoria. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 57, de 02-10-2018. 

§ 18. Quando a transferência 
obrigatória do estado para a execu-
ção da programação prevista no §10 
deste artigo for destinada aos mu-
nicípios, independerá da adimplên-
cia do ente federativo destinatário. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 59, de 02-05-2019. 

§ 19. a execução orçamentária e 
financeira das programações a que 
se refere o § 8° deste artigo será 

computada para fins de cumpri-
mento dos percentuais mínimos de 
vinculações constitucionais. - acres-
cido pela emenda Constitucional nº 
59, de 02-05-2019.

Art. 112. são vedados:
i - o início de programas ou pro-

jetos não incluídos na lei orçamen-
tária anual;

ii - a realização de despesas ou a 
assunção de obrigações diretas que 
excedam os créditos orçamentários 
ou adicionais;

iii - a realização de operações de 
créditos que excedam o montante 
das despesas de capital, ressalvadas 
as autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com 
finalidade precisa, aprovados pelo 
legislativo por maioria absoluta;

iV - a vinculação de receita de im-
postos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação com os Municípios, 
a destinação de recursos para as 
ações e serviços públicos de saúde, 
para manutenção e desenvolvimen-
to do ensino e para realização de 
atividades da administração tribu-
tária, como determinado, respecti-
vamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 
e �7, XXii da constituição da repú-
blica, e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipa-
ção de receita, previstas no art. 165, 
§ 8º, e no art. 167, §4º da constitui-
ção da república; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iV - a vinculação de receita de im-
postos a órgãos, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição da receita 
tributária aos Municípios, a destina-
ção de recursos para manutenção e 
desenvolvimento do ensino, a pres-
tação de garantias às operações de 
crédito por antecipação de receita, 
além da destinação de recursos para 
ciência e tecnologia e para forma-
ção do fundo de desenvolvimento 
econômico; - redação original

V a abertura de crédito suple-
mentar ou especial sem prévia au-
torização legislativa e sem indica-
ção dos recursos correspondentes; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

V - a abertura de crédito suple-
mentar ou especial sem prévia au-
torização legislativa e sem indica-
ção dos recursos correspondentes; 
- redação original

Vi - a transposição, o remaneja-
mento ou a transferência de recur-
sos de uma categoria de progra-
mação para outra ou de um órgão 
para outro, sem prévia autorização 
legislativa;

Vii - a concessão ou utilização de 
créditos ilimitados;

Viii - a utilização, sem autorização 
legislativa específica, de recursos 
dos orçamentos fiscal e da seguri-
dade social para suprir necessidade 
ou cobrir déficit de empresas, fun-
dações e fundos, inclusive dos men-
cionados nesta constituição;

iX - a instituição de fundos de 
qualquer natureza, sem prévia au-
torização legislativa, bem como de 
fundos sem destinação específica 
ou destinados apenas ao atendi-
mento de despesas genericamente 
consideradas em razão do valor; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

iX - a instituição de fundos de qual-
quer natureza, sem prévia autoriza-
ção legislativa. - redação original

X - a transferência voluntária de 
recursos e a concessão de emprés-
timos, inclusive por antecipação 
de receita, pelo governo estadu-
al e suas instituições financeiras, 
para pagamento de despesas com 
pessoal ativo, inativo e pensionis-
ta, do estado e dos Municípios; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Xi a utilização dos recursos pro-
venientes das contribuições sociais 
de que trata o §4º do art. 101 para 
a realização de despesas distintas 
do pagamento de benefícios pre-
videnciários de seus segurados; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Xii a concessão de subvenções 
sociais ou auxílios do poder públi-
co, inclusive por meio de convênio, 
a entidades de natureza privada e 
a pessoas físicas, ressalvadas, me-
diante lei específica, que mencione 
o nome da entidade beneficiária e 
o valor do repasse: - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

a) quanto às pessoas jurídicas de 
direito privado, aquelas destinadas 
a organizações sociais ou organiza-
ções da sociedade civil de interes-
se público, e a entidades sem fins 
lucrativos declaradas de utilidade 
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pública, no âmbito estadual, cujas 
atividades sejam de natureza conti-
nuada e que atuem nas áreas de as-
sistência social (filantrópica e comu-
nitária), saúde, cultura, educação, 
obedecidos os incisos i e ii do §�º do 
art. 158, turismo ou esporte ama-
dor, nos termos dos arts. 165 e 166; 
- acrescida pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

b) quanto às pessoas físicas, aque-
las que tenham critério de generali-
dade e que não identifiquem nomi-
nalmente o beneficiário. - acrescida 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - nenhum investimento cuja 
execução ultrapasse um exercí-
cio financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plu-
rianual, ou sem lei que autorize 
a inclusão, sob pena de crime de 
responsabilidade.

§ 2º - os créditos especiais e extra-
ordinários terão vigência no exercício 
financeiro em que forem autoriza-
dos, salvo se o ato de autorização for 
promulgado nos últimos quatro me-
ses daquele exercício, caso em que, 
reabertos nos limites de seus saldos, 
serão incorporados ao orçamento do 
exercício financeiro subsequente.

§ �º - a abertura de crédito ex-
traordinário somente será admitida 
para atender a despesas imprevisí-
veis e urgentes, como as decorren-
tes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o 
disposto nesta constituição.

Art. 112-A. os recursos corres-
pondentes às dotações orçamentá-
rias, compreendidos os créditos su-
plementares e especiais, destinados 
aos órgãos dos poderes legislativo 
e judiciário, do Ministério público 
e da defensoria pública, ser-lhes-
ão entregues até o dia 20 de cada 
mês, em duodécimos, na forma da 
lei complementar a que se refere 
o art. 165, § 9º da constituição da 
república. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

Art. 113. a despesa com pes-
soal ativo e inativo do estado e dos 
Municípios não poderá exceder os 
limites globais estabelecidos em lei 
complementar federal. - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 11�. a despesa com pesso-
al ativo e inativo do estado e dos 
Municípios não poderá exceder os 
limites estabelecidos em lei comple-
mentar. - redação original

§ 1º a concessão de qualquer 
vantagem ou aumento de remune-
ração ou subsídio, a criação de car-
gos, empregos e funções ou altera-
ção de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título, pelos ór-
gãos e entidades da administração 
direta ou indireta, inclusive funda-
ções instituídas e mantidas pelo po-
der público, só poderão ser feitas: 
- renumerado pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

parágrafo único.  a concessão de 
qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos ou 
alteração de estrutura de carreiras, 
bem como a admissão de pessoal, a 
qualquer título, pelos órgãos e enti-
dades da administração direta, au-
tárquica e fundacional, só poderão 
ser feitas se houver prévia dotação 
orçamentária suficiente para aten-
der às projeções de despesa com 
pessoal e aos acréscimos dela de-
correntes e autorização específica 
na lei de diretrizes orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e 
as sociedades de economia mista. 
- redação original

i - se houver prévia dotação or-
çamentária suficiente para atender 
às projeções de despesa de pessoal 
e aos acréscimos dela decorrentes; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii - se houver autorização espe-
cífica na lei de diretrizes orçamen-
tárias, ressalvadas as empresas pú-
blicas e as sociedades de economia 
mista. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 2º decorrido o prazo estabele-
cido na lei complementar referida 
neste artigo para a adaptação aos 
parâmetros ali previstos, serão ime-
diatamente suspensos os repasses 
de verbas estaduais aos Municípios 
que não observarem os referidos 
limites. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ �º para o cumprimento dos limi-
tes estabelecidos com base neste ar-
tigo, durante o prazo fixado na lei 
complementar referida no  caput , o 

estado e os Municípios adotarão as 
seguintes providências: - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

i - redução em pelo menos 
20% (vinte por cento) das des-
pesas com cargos em comis-
são e funções de confiança; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii - exoneração dos servidores não 
estáveis. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 4º se as medidas adotadas com 
base no § �º não forem suficientes 
para assegurar o cumprimento da 
determinação da lei complementar 
referida neste artigo, o servidor es-
tável poderá perder o cargo, desde 
que ato normativo motivado de 
cada um dos poderes especifique 
a atividade funcional, o órgão ou 
unidade administrativa objeto da 
redução de pessoal. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 5º o servidor que perder o car-
go na forma do § 4º fará jus a inde-
nização correspondente a um mês 
de remuneração por ano de serviço. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 6º o cargo objeto da redução 
prevista nos §§ �º e 4º será conside-
rado extinto, vedada a criação de 
cargo, emprego ou função com atri-
buições iguais ou assemelhadas pelo 
prazo de quatro anos. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 7º lei federal disporá sobre as 
normas gerais a serem obedecidas 
na efetivação do disposto no § 4.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 8° na verificação do atendimen-
to pelo estado dos limites globais 
estabelecidos na lei complementar 
federal, mencionado no caput deste 
artigo, não serão computadas as des-
pesas com pensionistas e os valores re-
ferentes ao imposto de renda retidos 
na fonte dos servidores públicos esta-
duais, com vigência inicial para o perí-
odo de apuração do relatório de ges-
tão fiscal do 2° Quadrimestre de 2017. 
- Suspenso Cautelarmente pela adI-
6129. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 55, de 21-09-2017, 
art. 4. 
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§ 8° na verificação do atendimen-
to pelo estado dos limites globais 
estabelecidos na lei complemen-
tar federal, mencionado no caput 
deste artigo, não serão compu-
tadas as despesas com os pensio-
nistas e os valores referentes ao 
imposto de renda retidos na fonte 
dos servidores públicos estaduais. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, art. 2. , 
d.o. de 02-06-2017 - Suplemento.

tÍtulo V  
da justiÇa e da defesa da 

sociedade

capÍtulo i 
do MinistÉrio pÚblico 

- Vide lei Complementar nº 25, 
de 06-07-1998, d.o 07-07-1998, que 
institui a lei orgânica do ministé-
rio público do estado de goiás e lei 
nº 13162, de 05-11-1997, d.o. de 
13-11-1997, que dispõe sobre a sua 
estrutura organizacional.

Art. 114. 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 indivisi-
bilidade e a independência funcional. 
- renumerado pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

parágrafo único.  são princípios 
institucionais do Ministério público 
a unidade, a indivisibilidade e a in-
dependência funcional. - redação 
original

§ 2° o Ministério público elabo-
rará sua proposta orçamentária 
dentro dos limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias e na 
lei complementar federal a que se 
refere o art. 169 da constituição da 
república. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ �º se o Ministério público não 
encaminhar a respectiva proposta 
orçamentária dentro do prazo es-
tabelecido na lei de diretrizes orça-
mentárias, o poder executivo consi-
derará, para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual, os va-
lores aprovados na lei orçamentária 

vigente, ajustados de acordo com os 
limites estipulados na forma do § 2.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 4º se a proposta orçamentária 
de que trata este artigo for encami-
nhada em desacordo com os limites 
estipulados na forma do § 2º, o po-
der executivo procederá aos ajustes 
necessários para fins de consolida-
ção da proposta orçamentária anu-
al. - acrescido pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 5º durante a execução orçamen-
tária do exercício, não poderá haver 
a realização de despesas ou a assun-
ção de obrigações que extrapolem 
os limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias, exceto se 
previamente autorizadas, mediante 
a abertura de créditos suplemen-
tares ou especiais. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

Art. 115. ao Ministério públi-
co é assegurada autonomia fun-
cional e administrativa, podendo, 
observado o disposto no art. 169 da 
constituição da república, propor 
ao poder legislativo a criação e ex-
tinção de seus cargos e serviços au-
xiliares, provendo-os por concurso 
público de provas ou de provas e tí-
tulos, a política remuneratória e os 
planos de carreira. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 115. ao Ministério público é as-
segurada autonomia administrativa e 
funcional, cabendo-lhe, na forma de 
lei complementar: - redação original

i - propor à assembleia legislati-
va a organização de sua secretaria 
e dos serviços auxiliares, a criação e 
extinção de seus cargos, bem como 
a fixação dos vencimentos de seus 
membros e servidores; - revogado 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 5. , XIX.

ii - prover, mediante concurso 
público de provas ou de provas e 
títulos, os cargos da carreira e dos 
serviços auxiliares, organizados em 
quadro próprio, praticar atos de 
gestão e exercer os atos de provi-
mento derivado, decidindo sobre 
a situação do pessoal da carreira; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XIX.

iii - compor os órgãos de sua 
administração superior e elaborar 
seu regimento interno; - revogado 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 5. , XIX.

iV - exercer outras competências 
dela decorrentes; - revogado pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 5. , XIX.

V - elaborar sua proposta orça-
mentária dentro dos limites da lei 
de diretrizes orçamentárias, subme-
tendo-a ao chefe do executivo para 
remessa à assembleia legislativa. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XIX.

Art. 116. lei complementar, 
de iniciativa privativa do procura-
dor-geral de justiça, estabelecerá a 
organização, atribuições e estatuto 
do Ministério público, observados 
os princípios constantes do art. 128, 
§ 5º da constituição da república e 
os seguintes: - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 116 - lei complementar, cuja 
iniciativa é facultada ao procura-
dor-geral de justiça, estabelecerá a 
organização, atribuições e estatuto 
do Ministério público, observados 
os princípios constantes do art. 128, 
§ 5º, da constituição da república e 
os seguintes: - redação original

i   ingresso na carreira mediante 
concurso público de provas e títu-
los, assegurada a participação da 
ordem dos advogados do brasil em 
sua realização, exigindo-se do ba-
charel em direito, no mínimo, três 
anos de atividade jurídica e obser-
vando-se, nas nomeações, a ordem 
de classificação; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

i - ingresso na carreira mediante 
concurso público de provas e títulos 
assegurada a participação da or-
dem dos advogados do brasil e do 
instituto dos advogados de goiás 
em sua realização e observada, nas 
nomeações, a ordem de classifica-
ção; - redação original

ii - promoção voluntária, por anti-
guidade e merecimento, alternada-
mente, de uma para outra entrância 
e de entrância mais elevada para o 
cargo de procurador de justiça, ob-
servando-se o disposto no art. 9�, in-
ciso ii, da constituição da república;
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iii subsídio fixado com diferença 
não superior a dez por cento de 
uma para outra das categorias da 
carreira, observado o disposto no 
art. 94, § �º; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iii - vencimentos fixados com di-
ferença não superior a dez por cen-
to de uma para outra das categorias 
da carreira, garantindo-se, ao pro-
curador de justiça, o valor máximo 
que for estabelecido com a aplica-
ção do art. 5� desta constituição; 
- a expressão  garantindo-se, 
ao procurador de Justiça, o va-
lor máximo que for estabelecido 
com a aplicação do art. 53 desta 
Constituição  foi suspensa pela 
adIN nº 372-1, d.J. de 09-11-1990. 
- Vide lei ordinária nº 11354, de 29-
11-1990. art. 2.  - redação original

iV aposentadoria e pensão por 
morte, segundo o disposto no art. 
40 da constituição da república; - 
redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

iV - aposentadoria com proventos 
integrais, sendo compulsória por in-
validez ou aos setenta anos de ida-
de, e facultativa aos trinta anos de 
serviço, após cinco anos de exercício 
efetivo no Ministério público, apli-
cando-se o disposto no art. 40, § 4º, 
da constituição da república e na 
lei; - redação original

V - pensão integral por morte, 
reajustável sempre que forem ele-
vados os vencimentos e proventos 
dos membros ativos e inativos e na 
mesma base;

Vi - elaboração de lista tríplice 
dentre integrantes da carreira para 
escolha do procurador-geral de jus-
tiça, pelo governador do estado, 
para mandato de dois anos, permi-
tida uma recondução;

Vii - procedimentos administrati-
vos de sua competência.

Art. 117. são funções institu-
cionais do Ministério público:

i - promover privativamente a 
ação penal pública na forma da lei;

ii - zelar pelo efetivo respeito dos 
poderes públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos asse-
gurados nesta e na constituição da 
república, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia;

iii - promover o inquérito civil e 
a ação civil pública, para proteção 
do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interes-
ses difusos e coletivos;

iV - promover a ação de incons-
titucionalidade ou representa-
ção para fins de intervenção do 
estado, nos casos previstos nesta 
constituição;

V - expedir notificações nos pro-
cedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando infor-
mações e documentos para instruí-
los, na forma da lei complementar 
respectiva;

Vi - exercer o controle externo da 
atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no arti-
go anterior;

Vii - requisitar diligências investi-
gatórias e a instauração de inquéri-
to policial, indicados os fundamen-
tos jurídicos de suas manifestações 
processuais;

Viii - exercer outras funções que 
lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade, 
sendo-lhe vedada a representação 
judicial e a consultoria jurídica de 
entidades públicas;

iX zelar pelo efetivo cumprimen-
to da lei complementar federal a 
que se refere o art. 169 da consti-
tuição da república, pelo estado e 
pelos Municípios, promovendo as 
ações cabíveis, cíveis e criminais. - 
redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

iX - defender judicialmente os 
direitos e interesses das populações 
indígenas. - redação original

§ 1º - a legitimação do Ministé-
rio público para ações civis previs-
tas neste artigo não impede a de 
terceiros, nas mesmas hipóteses, 
segundo o disposto na constituição 
da república e na lei.

§ 2º as funções de Ministério pú-
blico só podem ser exercidas por in-
tegrantes da carreira, que deverão 
residir na comarca da respectiva 
lotação, salvo autorização do chefe 
da instituição. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - os cargos do Ministé-
rio público são assemelhados aos 
da Magistratura estadual, suas 
funções só podem ser exerci-
das por integrantes da carreira, 
que deverão, obrigatoriamen-
te, residir na respectiva comarca. 
- Suspensa a eficácia deste parágra-
fo pela adIN nº 372-1. d.J. de 09-11-
1990. - redação original

§ �º na proteção de patrimônio 
público estadual e social, do meio 
ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos, o Ministério pú-
blico investigará representação ou 
ocorrência formuladas por associa-
ções profissionais, sindicatos, enti-
dades da sociedade civil e cidadão e 
promoverá a ação cível ou criminal 
cabível. - redação dada pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º - na proteção de patrimônio 
público estadual e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difu-
sos e coletivos, o Ministério público 
investigará representação e notícia-
crime formuladas por associações 
profissionais, sindicatos e entidades 
da sociedade civil e promoverá a 
ação cabível. - redação original

§ 4º - além das funções previstas 
nesta e na constituição da repúbli-
ca, cabe ainda ao Ministério públi-
co, nos termos de sua lei comple-
mentar, exercer a fiscalização dos 
estabelecimentos prisionais e dos 
que abriguem idosos, menores, in-
capazes ou deficientes.

§ 5º a distribuição de processos 
no Ministério público será imediata. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

capÍtulo ii 
da procuradoria geral do 

estado 
 

- Vide lei Complementar nº 58, de 
04-07-2006.

Art. 118. À procuradoria-geral 
do estado, instituição de natureza 
permanente e essencial à justiça, 
incumbe a representação judicial 
e a consultoria jurídica do estado. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 118   a procuradoria geral 
do estado, incumbida da represen-
tação judicial do estado, integra-
da pelos procuradores do estado e 
quadro próprio de pessoal para seus 
serviços auxiliares tem por chefe o 
procurador-geral, nomeado pelo 
governador. - redação original

§ 1º a chefia da procuradoria-ge-
ral do estado compete ao procura-
dor-geral do estado, nomeado pelo 
governador, em comissão, entre os 
procuradores do estado estáveis, 
tendo prerrogativas e representa-



c
o

n
st

it
u

iÇ
Ã

o
 d

o
 

e
st

a
d

o
 d

e
 g

o
iá

sVade meCum 2021  |  CoNSTITuIção do eSTado de goIÁS

195

ção de secretário de estado. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 1º - os procuradores do estado 
oficiarão nos atos e procedimentos 
administrativos no que diz respeito 
ao controle interno da legalidade 
dos atos do poder executivo e pro-
moverão a defesa dos interesses legí-
timos deste, incluídos os de natureza 
financeiro-orçamentária, sem pre-
juízo das atribuições do Ministério 
público e da procuradoria geral de 
contas. - renumerado pela emenda 
Constitucional nº 0017, de 30-06-
1997, d.a. de 04-07-1997.

parágrafo único   os procuradores 
do estado oficiarão nos atos e pro-
cedimentos administrativos no que 
diz respeito ao controle interno da 
legalidade dos atos do poder execu-
tivo e promoverão a defesa dos in-
teresses legítimos deste, incluídos os 
de natureza financeiro-orçamentá-
ria, sem prejuízo das atribuições do 
Ministério público e da procuradoria 
geral de contas. - redação original

§ 2º os procuradores do estado 
oficiarão nos atos e procedimentos 
administrativos do poder executivo 
e promoverão a defesa dos interes-
ses legítimos deste, incluídos os de 
natureza financeiro-orçamentária, 
sem prejuízo das atribuições do Mi-
nistério público e da procuradoria 
geral de contas. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - na execução da dívida ativa 
de natureza tributária, a represen-
tação do estado cabe à procuradoria 
da fazenda. - arguida inconstitucio-
nalidade pela adI 1679-2, decisão 
final publicada no dJ de 21-11-2003. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 17, de 30-06-1997, d.a. de 
04-07-1997. - redação original

§ �º os procuradores do estado 
serão remunerados por subsídio, 
na forma disposta no art. �9, § 4º 
da constituição da república. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ �º - o órgão previsto no pará-
grafo anterior: - arguida incons-
titucionalidade pela adI 1679-2, 
decisão final publicada no dJ de 21-
11-2003. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 17, de 30-06-1997, 
d.a. de 04-07-1997.

i - será integrado por quadro pró-
prio de procuradores da fazenda 

estadual, organizados em carreira, 
na qual o ingresso dependerá de 
concurso público de provas e títulos; 
- arguida inconstitucionalidade pela 
adI 1679-2, decisão final publicada 
no dJ de 21-11-2003. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 17, 
de 30-06-1997, d.a. de 04-07-1997. 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii - será dirigido por um procu-
rador-chefe, de livre nomeação 
do governador do estado, dentre 
brasileiros e bacharéis em direito, 
maiores de vinte e um anos, de 
notável saber jurídico-tributário; 
- arguida inconstitucionalidade pela 
adI 1679-2, decisão final publicada 
no dJ de 21-11-2003. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 17, 
de 30-06-1997, d.a. de 04-07-1997. 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii - subordina-se ao titular da secre-
taria da fazenda, integrando a estru-
tura desta; - arguida inconstituciona-
lidade pela adI 1679-2, decisão final 
publicada no dJ de 21-11-2003. - acres-
cido pela emenda Constitucional nº 
17, de 30-06-1997, d.a. de 04-07-1997. 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV - será instituído e terá sua com-
petência fixada em lei que, também, 
regulará sua organização e funcio-
namento, bem como as atribuições, 
direitos e deveres de seus procurado-
res. - arguida inconstitucionalidade 
pela adI 1679-2, decisão final publi-
cada no dJ de 21-11-2003. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 17, 
de 30-06-1997, d.a. de 04-07-1997. 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

Art. 119. lei complementar 
disciplinará a organização e o fun-
cionamento da procuradoria-geral 
do estado, bem como a carreira e 
regime jurídico dos procuradores 
do estado, observado o seguinte: 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 119. lei complementar regu-
lará a organização e funcionamento 
da procuradoria-geral do estado e 
os direitos e deveres dos procurado-
res do estado, observado o seguin-
te: - redação original

i os cargos de procurador do es-
tado serão organizados em carreira, 
assegurada aos ocupantes diferença 
não superior a dez por cento entre 
os subsídios de cada categoria; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

i - os cargos de procurador do es-
tado serão organizados em carreira, 
assegurada aos ocupantes diferença 
não superior a dez por cento entre 
os vencimentos de cada categoria; 
- redação original

ii o ingresso na carreira dar-se-á 
segundo a ordem de classificação 
em concurso público de provas e 
títulos, organizado e realizado pela 
procuradoria geral, com a partici-
pação de representantes da ordem 
dos advogados do brasil, seção de 
goiás, em todas as suas fases; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii - o ingresso na carreira dar-se-
á segundo a ordem de classificação 
em concurso público de provas, ou 
de provas e títulos, organizado e 
realizado pela procuradoria geral, 
com a participação de representan-
tes da ordem dos advogados do 
brasil e do instituto dos advogados 
de goiás; - redação original

iii promoção, alternadamente, 
por antiguidade e merecimento, 
sendo este subordinado a crité-
rios objetivos de produtividade e 
presteza no exercício das funções 
e aproveitamento em cursos reco-
nhecidos de aperfeiçoamento; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii - sistema de promoção, com 
alternância de antiguidade e mere-
cimento, sendo esse subordinado a 
critérios objetivos de aferição, fre-
quência e aproveitamento de cursos 
reconhecidos de aperfeiçoamento; 
- redação original

iV - promoção obrigatória do pro-
curador que, por três vezes conse-
cutivas ou cinco alternadas, figurar 
em lista de merecimento;

V inamovibilidade, salvo por mo-
tivo de interesse público, mediante 
decisão do órgão colegiado com-
petente da procuradoria-geral do 
estado, pelo voto da maioria abso-
luta de seus membros, assegurada 
ampla defesa; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.
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V - garantia de inamovibilidade, 
ressalvada a remoção compulsória 
para igual nível, em outra área de 
atuação, somente com fundamento 
em conveniência do serviço público 
- redação original

Vi estabilidade, após três anos de 
efetivo exercício, mediante avalia-
ção de desempenho, após relatório 
circunstanciado da corregedoria. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

capÍtulo iii 
da defensoria pÚblica 

- Vide lei Complementar nº 51, 
de 19-04-2005.

Art. 120. a defensoria pública 
é instituição essencial à função juris-
dicional do estado, incumbindo-lhe 
prestar assistência jurídica, judicial 
e extrajudicial, integral e gratuita, 
e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma das leis com-
plementares estadual e federal, a 
que se refere o parágrafo único do 
art. 1�4 da constituição da repú-
blica. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

art. 120. a defensoria pública é 
instituição essencial à função juris-
dicional do estado, cabendo-lhe, 
como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamental-
mente, a orientação jurídica inte-
gral e gratuita, a postulação e a de-
fesa em todos os graus e instâncias 
judiciais e extrajudiciais, dos direi-
tos, interesses e garantias individu-
ais e coletivos dos necessitados, na 
forma da lei. - redação original

§ 1º - são princípios institucionais 
da defensoria pública a unidade, a 
impessoalidade e a independência 
funcional.

§ 2º - lei complementar organiza-
rá a defensoria pública.

§ �º À defensoria pública são as-
seguradas autonomia funcional e 
administrativa e a iniciativa de sua 
proposta orçamentária dentro dos 
limites estabelecidos na lei de dire-
trizes orçamentárias e subordinação 
ao disposto no art. 99, § 2º da cons-
tituição da república. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 4º o ingresso na carreira de de-
fensor público dar-se-á segundo a 

ordem de classificação em concurso 
público de provas e títulos, organi-
zado pela defensoria pública do es-
tado, com a participação de repre-
sentantes da ordem dos advogados 
do brasil, seção de goiás, em todas 
as suas fases, assegurada a seus 
integrantes a garantia da inamo-
vibilidade e vedado o exercício da 
advocacia fora das atribuições insti-
tucionais. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 5º a remuneração dos defenso-
res públicos será por subsídio, con-
forme o § �º do art. 94. - acrescido 
pela emenda constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 6º nas comarcas em que não for 
instalada e colocada em funciona-
mento a defensoria pública, a assis-
tência judiciária continuará sendo 
custeada pelo estado de goiás, na 
forma da lei. - acrescido pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

capÍtulo iV 
da seguranÇa pÚblica

seÇÃo i 
das disposiÇÕes gerais

Art. 121. a segurança públi-
ca, dever do estado, direito e res-
ponsabilidade de todos, é exercida 
para assegurar a preservação da 
ordem pública, a incolumidade das 
pessoas, do patrimônio e do meio 
ambiente e o pleno e livre exercício 
dos direitos e garantias fundamen-
tais, individuais, coletivos, sociais e 
políticos, estabelecidos nesta e na 
constituição da república, por meio 
dos seguintes órgãos:

i - polícia civil;
ii - polícia Militar;
iii - corpo de bombeiros Militar.
art. 122   as polícias civil e Mili-

tar e o corpo de bombeiros Militar 
subordinam-se ao governador do 
estado, sendo os direitos garantias, 
deveres e prerrogativas de seus in-
tegrantes definidos em leis especí-
ficas, observados os seguintes prin-
cípios: - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 24, de 01-12-1999, 
d.o. de 20-12-1999.

art. 12. 2 - as polícias civil e Mili-
tar e o corpo de bombeiros Militar 
subordinam-se ao governador do 
estado, sendo os direitos, garantias, 
deveres e prerrogativas de seus in-

tegrantes definidos em leis comple-
mentares, observados os seguintes 
princípios: - redação original

i - o exercício da função policial 
é privativo de membro da respecti-
va carreira, recrutado por concurso 
público de provas, ou de provas 
e títulos, e submetido a curso de 
formação policial ou de bombeiro. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

i - o exercício da função policial 
civil na sede das comarcas de 1ª, 
2ª e �ª entrâncias, é privativo de 
membro da carreira, recrutado por 
concurso público de provas, ou de 
provas e títulos, e submetido a cur-
so de formação policial; - redação 
dada pela emenda Constitucional 
nº 5, de 30-06-1992, d.a. de 3.7.92. 
Suspensa a eficácia pela adIN nº 
1.233-9, d.J. de 19.4.96.

i - o exercício da função policial 
civil é privativo de membro da car-
reira, recrutado por concurso públi-
co de provas, ou de provas e títulos, 
e submetido a curso de formação 
policial; - redação original

ii - a função policial é considerada 
perigosa e a de bombeiro militar, 
perigosa e insalubre;

iii - será adotada política de espe-
cialização de policiais e bombeiros 
que se destacarem em suas atribui-
ções, com a colaboração das univer-
sidades e cursos especializados;

iV - a polícia Militar será orga-
nizada sob o comando de oficial 
do último posto da corporação, 
com curso superior de polícia; 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 24, de 01-12-1999, d.o de 
20-12-1999.

V - o corpo de bombeiros Militar 
será organizado sob comando de 
oficial do último posto da corpora-
ção, com curso superior de bombei-
ro Militar ou curso superior de polí-
cia e curso de bombeiro para oficial; 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 24, de 01-12-1999, d.o de 
20-12-1999.

iV - na divulgação, pelos órgãos 
de segurança pública, aos veículos 
de comunicação social, de fatos 
referentes à apuração de infrações 
penais, será assegurada a preser-
vação da intimidade, da honra e 
da imagem das pessoas envolvi-
das, inclusive das testemunhas. 
- Inciso VI renumerado para IV pela 
emenda Constitucional nº 24, de 
01-12-1999, d.o de 20-12-1999.
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V   a criação de delegacia da po-
lícia civil far-se-á por lei específica. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

seÇÃo ii 
da polÍcia ciVil 

  Vide lei ordinária nº 11438, de 
03-05-1991, d.o. de 09-05-1991.

Art. 123. À polícia civil, diri-
gida por delegados de polícia, cuja 
carreira integra, para todos os fins, 
as carreiras jurídicas do estado, in-
cumbem as funções de polícia ju-
diciária e a apuração das infrações 
penais, exceto as militares e as de 
competência da união. - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 47, de 05-07-2011, d.o de 
13-07-2011.

art. 12�. À polícia civil, dirigida 
por delegado de polícia de carrei-
ra, incumbem as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares e as da 
competência da união.

§ 1º o cargo de delegado de 
polícia é privativo de bacharel em 
direito, com carreira estruturada 
em quadro próprio, dependendo o 
respectivo ingresso, de provimento 
condicionado à habilitação por con-
curso público de provas e títulos, 
realizados pela academia de polícia 
civil do estado, com participação da 
ordem dos advogados do brasil, se-
ção de goiás. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - na sede das comarcas de 
1ª, 2ª e �ª entrâncias, o cargo de 
delegado de polícia é privativo de 
bacharel em direito, com carreira 
estruturada em quadro próprio, 
dependendo o respectivo ingres-
so, de provimento condicionado à 
habilitação por concurso público 
de provas, ou de provas e títulos, 
realizado pela academia de polícia 
civil do estado de goiás, com a par-
ticipação da ordem dos advogados 
do brasil, seção de goiás, e do ins-
tituto dos advogados de goiás. nos 
distritos judiciários e nos povoados, 
a função policial civil será exercida 
por sub-delegados de polícia, de 
provimento em comissão e de livre 
nomeação e exoneração do gover-
nador do estado. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 5, 

de 30-06-1992, d.a. de 3.7.92. Sus-
pensa a eficácia pela adIn nº 1.233-
9, d.J. de 19.4.96.

§ 1º - o cargo de delegado de 
polícia é privativo de bacharel em 
direito, com carreira estruturada 
em quadro próprio, dependendo 
o respectivo ingresso, de provi-
mento condicionado à habilitação 
por concurso público de provas, 
ou de provas e títulos, realizados 
pela academia de polícia civil do 
estado, com a participação da or-
dem dos advogados do brasil e do 
instituto dos advogados de goiás. 
- redação original

§ 2º - os órgãos de atividades téc-
nico-científicas da polícia civil serão 
dirigidos por profissionais da área.

§ �º a receita decorrente de ser-
viços prestados à comunidade pelos 
órgãos técnico-científicos da polícia 
será aplicada em pesquisas crimina-
lísticas, médico-legais, de identifica-
ção civil e criminal, aparelhamento 
e manutenção dos referidos órgãos, 
sendo pelo menos cinco por cento 
do montante destinado a cursos de 
reciclagem e especialização do pes-
soal. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ �º - a receita decorrente de 
serviços prestados à comunidade 
pelos órgãos técnico-científicos da 
polícia passa, a partir da promul-
gação desta constituição, a ser 
aplicada em pesquisas criminalísti-
cas, médico-legais, de identificação 
civil e criminal, aparelhamento e 
manutenção dos referidos órgãos 
sendo pelo menos cinco por cento 
do montante destinado a cursos de 
reciclagem e especialização do pes-
soal. - redação original

seÇÃo iii 
da polÍcia Militar 

- Vide lei nº 8125, de 18-06-1976, 
d.o. de 01-07-1976.

Art. 124. a polícia Militar é 
instituição permanente, organizada 
com base na disciplina e na hierar-
quia, competindo-lhe, entre outras, 
as seguintes atividades:

i - o policiamento ostensivo de 
segurança;

ii - a preservação da ordem 
pública;

iii - a polícia judiciária militar, nos 
termos da lei federal;

iV - a orientação e instrução da 
guarda Municipal, quando solicita-
das pelo poder executivo municipal;

V - a garantia do exercício do po-
der de polícia, dos poderes e órgãos 
públicos estaduais, especialmente 
os das áreas fazendária, sanitária, 
de uso e ocupação do solo e do pa-
trimônio cultural.

parágrafo único.  a estrutura da 
polícia Militar conterá obrigatoria-
mente uma unidade de polícia flo-
restal, incumbida de proteger as nas-
centes dos mananciais e os parques 
ecológicos, uma unidade de polícia 
rodoviária e uma de trânsito.

seÇÃo iV 
do corpo de boMbeiros 

Militar 

- Vide lei nº 11175, de 11-04-
1990, d.o. de 23-04-1990,

Art. 125. o corpo de bombei-
ros Militar é instituição permanente, 
organizada com base na hierarquia 
e na disciplina, cabendo-lhe, entre 
outras, as seguintes atribuições:

i - a execução de atividades de 
defesa civil;

ii - a prevenção e o combate a 
incêndios e a situações de pânico, 
assim como ações de busca e salva-
mento de pessoas e bens;

iii - o desenvolvimento de ativi-
dades educativas relacionadas com 
a defesa civil e a prevenção de in-
cêndio e pânico;

iV - a análise de projetos e inspe-
ção de instalações preventivas de 
proteção contra incêndio e pânico 
nas edificações, para fins de fun-
cionamento, observadas as normas 
técnicas pertinentes e ressalvada a 
competência municipal definida no 
art. 64, incisos V e Vi, e no art. 69, 
inciso Viii, desta constituição.

seÇÃo V 
da polÍtica penitenciária

Art. 126. a política penitenci-
ária tem como objetivo a humani-
zação do sentenciado, fundada no 
trabalho manual, técnico, científi-
co, cultural e artístico e se subordi-
na aos seguintes princípios:

i - respeito à dignidade e à inte-
gridade física e moral dos presos, 
assegurando-lhes o pleno exercí-
cio dos direitos não atingidos pela 
condenação;
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ii - garantia da prestação de assis-
tência médico-odontológica, psico-
lógica e jurídica aos condenados;

iii - garantia aos sentenciados, 
como etapa conclusiva do processo de 
reintegração social, de oportunidades 
de trabalho produtivo condignamen-
te remunerado, que possa gerar bens 
de significativo valor social para as co-
munidades de onde provenham.

parágrafo único.  os presídios fe-
mininos deverão ser equipados com 
lactários, berçários e creches.

capÍtulo V 
da proteÇÃo dos recursos 

naturais e da preserVaÇÃo do 
Meio aMbiente 

 
- Vide lei nº 8544, de 17-10-1978, 
d.o. de 18-10-1978; lei nº 12.596, 

de 14-03-1995, d.o. de 14-03-1995; 
lei nº 13025, de 13-01-1997, d.o. 
de 17-01-1997; lei nº 13123, de 

16-07-1997, d.o. de 22-07-1997; e 
lei Complementar nº 20, de 10-12-

1996, d.o. de 13-12-1996.

Art. 127. todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao poder públi-
co e à coletividade o dever de de-
fendê-lo, recuperá-lo e preservá-lo.

§ 1º - para assegurar a efetivi-
dade desse direito, cabe ao poder 
público:

i - preservar a diversidade bioló-
gica de espécies e ecossistemas exis-
tentes no território goiano;

ii - conservar e recuperar o patri-
mônio geológico, paleontológico, 
cultural, arqueológico, paisagístico 
e espeleológico;

iii - inserir a educação ambiental 
em todos os níveis de ensino, promo-
ver a conscientização pública para 
a preservação do meio ambiente e 
estimular práticas conservacionistas;

iV - assegurar o direito à informa-
ção veraz e atualizada em tudo o 
que disser respeito à qualidade do 
meio ambiente;

V - controlar e fiscalizar a extra-
ção, captura, produção, transporte, 
comercialização e consumo de ani-
mais, vegetais e minerais, bem como 
a atividade de pessoas e empresas 
dedicadas à pesquisa e à manipula-
ção de material genético;

Vi - controlar e fiscalizar a produ-
ção, comercialização, transporte, es-
tocagem e uso de técnicas, métodos 

e substâncias que comportem risco 
para a vida e o meio ambiente;

Vii - promover e estimular a pes-
quisa e a utilização de alternativas 
tecnológicas adequadas à solução 
dos problemas de produção de 
energia, controle de pragas e utili-
zação dos recursos naturais.

§ 2º - o estado destinará, no 
orçamento anual, recursos para 
manutenção dos parques estadu-
ais, estações ecológicas e áreas de 
preservação permanente do meio 
ambiente e dos ecossistemas.

Art. 128. para promover, de 
forma eficaz, a preservação da 
diversidade biológica, cumpre ao 
estado:

i - criar unidades de preserva-
ção, assegurando a integridade de 
no mínimo vinte por cento do seu 
território e a representatividade 
de todos os tipos de ecossistemas 
nele existentes;

ii - promover a regeneração de 
áreas degradadas de interesse eco-
lógico, objetivando especialmente 
a proteção de terrenos erosivos e 
de recursos hídricos, bem como a 
conservação de índices mínimos de 
cobertura vegetal;

iii - proteger as espécies ameaça-
das de extinção, assim caracteriza-
das pelos meios científicos;

iV - estimular, mediante incenti-
vos creditícios e fiscais, a criação e 
a manutenção de unidades priva-
das de preservação;

V - estabelecer, sempre que ne-
cessário, áreas sujeitas a restrições 
de uso;

Vi - exigir a utilização de práticas 
conservacionistas que assegurem a 
potencialidade produtiva do solo e 
coibir o uso das queimadas como 
técnica de manejo agrícola ou com 
outras finalidades ecologicamente 
inadequadas.

parágrafo único.  ficam veda-
das, na forma da lei, a pesca e a 
caça predatória e nos períodos de 
reprodução, bem como a apreen-
são e comercialização de animais 
silvestres, no território goiano, 
que não provenham de criatórios 
autorizados.

Art. 129. os imóveis rurais 
manterão pelo menos vinte por 
cento de sua área total com cober-
tura vegetal nativa, para preserva-
ção da fauna e flora autóctones, 
obedecido o seguinte:

i - as reservas legais deverão ser 
delimitadas e registradas no órgão 
competente do poder executivo, 
podendo ser remanejadas, na for-
ma da lei, vedada sua redução em 
qualquer caso. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 49, de 
11-12-2012.

i - as reservas deverão ser delimi-
tadas e registradas junto a órgão do 
executivo, na forma da lei, vedada a 
redução e o remanejamento, mesmo 
no caso de parcelamento do imóvel;

ii - o poder público realizará in-
ventários e mapeamentos necessá-
rios para atender às medidas preco-
nizadas neste artigo.

Art. 130. o estado e os Muni-
cípios criarão unidades de conser-
vação destinadas a proteger as nas-
centes e cursos de mananciais que:

i - sirvam ao abastecimento 
público;

ii - tenham parte do seu leito em 
áreas legalmente protegidas por 
unidade de conservação federal, es-
tadual ou municipal;

iii - constituam, no todo ou em 
parte, ecossistemas sensíveis, a crité-
rio do órgão estadual competente.

§ 1º - a lei estabelecerá as condi-
ções de uso e ocupação, ou sua proi-
bição, quando isso implicar impacto 
ambiental negativo, das planícies 
de inundação ou fundos de vales, 
incluindo as respectivas nascentes e 
as vertentes com declives superiores 
a quarenta e cinco por cento.

§ 2º - a vegetação das áreas 
marginais dos cursos d água, nas-
centes e margens de lago e topos 
de morro, numa extensão que será 
definida em lei, é considerada de 
preservação permanente, sendo 
obrigatória sua recomposição onde 
for necessário.

§ �º - É vedado o desmatamento 
até a distância de vinte metros das 
margens dos rios, córregos e cursos 
d água.

Art. 131. o estado manterá 
sistema de prevenção e controle 
da poluição ambiental, objetivando 
atingir padrões de qualidade admi-
tidos pela organização Mundial de 
saúde.

§ 1º - os resíduos radioativos, as 
embalagens de produtos tóxicos, o 
lixo hospitalar e os demais rejeitos 
perigosos deverão ter destino defi-
nido em lei, respeitados os critérios 
científicos.



c
o

n
st

it
u

iÇ
Ã

o
 d

o
 

e
st

a
d

o
 d

e
 g

o
iá

sVade meCum 2021  |  CoNSTITuIção do eSTado de goIÁS

199

§ 2º - fica proibida a instalação de 
usinas nucleares, bem como a pro-
dução, armazenamento e transpor-
te de armas nucleares de qualquer 
tipo no território goiano.

§ �º - ficam proibidas a produ-
ção, transporte, comercialização, 
estocagem e a introdução no meio 
ambiente de substâncias carcinogê-
nicas, mutagênicas e teratogênicas, 
devendo o poder executivo divulgar 
periodicamente a relação dessas 
substâncias proibidas.

§ 4º - o estado criará mecanismos 
para o controle das atividades que 
utilizem produtos florestais e de 
fomento ao reflorestamento, para 
minimizar o impacto da exploração 
dos adensamentos vegetais nativos.

Art. 132. o estado criará orga-
nismo, com nível de secretaria de 
estado, para formulação, avaliação 
periódica e execução da política 
ambiental, cabendo-lhe apreciar:

i - o zoneamento agro-econômi-
co-ecológico do estado;

ii - os planos estaduais de sanea-
mento básico, de gerenciamento de 
recursos hídricos e minerais, de con-
servação e recuperação do solo, de 
áreas de conservação obrigatória;

iii - o sistema de prevenção e con-
trole de poluição ambiental.

§ 1º - constituirão recursos para 
formação do fundo estadual do 
Meio ambiente os previstos no or-
çamento estadual e a totalidade 
dos oriundos das licenças, taxas, ta-
rifas e multas impostas no controle 
ambiental, excetuados os devidos a 
Municípios.

§ 2º - lei complementar estabe-
lecerá os casos de consulta obriga-
tória ao organismo previsto neste 
artigo, quando da elaboração de 
políticas estaduais que o afetem e 
as diretrizes para o controle, gestão 
e fiscalização do fundo estadual do 
Meio ambiente e para programas 
de pesquisa e desenvolvimento tec-
nológico orientados para a solução 
de problemas ambientais.

§ �º - todo projeto, programa 
ou obra, público ou privado, bem 
como a urbanização de qualquer 
área, de cuja implantação decorrer 
significativa alteração do ambiente, 
está sujeito à aprovação prévia do 
relatório de impacto ambiental, 
pelo órgão competente, que lhe 
dará publicidade e o submeterá à 
audiência pública, nos termos defi-
nidos em lei.

§ 4º - É vedada a concessão de incen-
tivos ou isenções tributárias a atividades 
agropecuárias, industriais ou outras, 
efetiva ou potencialmente poluidoras, 
quando não exercidas de acordo com 
as normas de proteção ambiental.

capÍtulo Vi 
da defesa do consuMidor

Art. 133. o estado promoverá a 
defesa do consumidor, mediante:

i - política de acesso ao consumo e 
de promoção de interesses e direitos 
dos destinatários e usuários finais de 
bens e serviços;

ii - proibição de propaganda enga-
nosa e fiscalização da qualidade, pre-
ços, pesos e medidas de produtos e 
serviços colocados à venda;

iii - atendimento, aconselhamento, 
conciliação e encaminhamento do 
consumidor por órgão de execução 
especializado;

iV - estímulo ao associativismo me-
diante linhas de crédito específico e 
tratamento tributário favorecido às 
cooperativas de consumo;

V - política de educação e preven-
ção de danos ao consumidor;

Vi - instituição de núcleos de aten-
dimento ao consumidor nos órgãos 
encarregados da prestação de serviços 
à população;

Vii - a lei especificará regras para 
locação, concessão ou permissão 
de uso de dependências ou prédios 
do poder público, sujeitando os lo-
catários à observância de preços e 
à fiscalização de suas atividades. 
- revogado pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 09-
09-2010, art. 5. , XX.

tÍtulo Vi 
da ordeM econÔMica e social

capÍtulo i 
da polÍtica de desenVolViMento

seÇÃo i 
dos princÍpios gerais da polÍtica 

econÔMica estadual

Art. 134. o estado e os Muni-
cípios, observando os princípios da 
constituição da república, buscarão 
realizar o desenvolvimento econômi-
co e a justiça social, valorizando o tra-
balho e as atividades produtivas, para 
assegurar a elevação do nível de vida 
da população.

Art. 135. ressalvados os ca-
sos previstos na constituição da 
república, a exploração direta da 
atividade econômica pelo estado 
só será permitida quando necessá-
ria aos imperativos da segurança 
nacional ou de relevante interesse 
coletivo, na forma da lei federal. - 
redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 1�5. ressalvados os casos 
previstos na constituição da repú-
blica, a exploração direta da ativi-
dade econômica pelo estado só será 
permitida quando necessária aos 
imperativos da segurança nacional 
ou a relevante interesse coletivo, 
na forma da lei. - redação original

§ 1º a lei federal estabelecerá o 
estatuto jurídico da empresa pú-
blica, da sociedade de economia 
mista e de suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica 
de produção ou comercialização 
de bens ou de prestação de ser-
viços, dispondo sobre: - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 1º - a empresa pública, a socie-
dade de economia mista e outras 
entidades que explorem atividades 
econômicas sujeitam-se ao regi-
me jurídico próprio das empresas 
privadas, inclusive quanto às obri-
gações trabalhistas e tributárias. 
- redação original

i - sua função social e formas 
de fiscalização pelo estado e pela 
sociedade; - acrescido pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

ii - a sujeição ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas, in-
clusive quanto aos direitos e obri-
gações civis, comerciais, trabalhis-
tas e tributários; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iii - licitação e contratação de 
obras, serviços, compras e aliena-
ções, observados os princípios da 
administração pública; - acres-
cido pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV - a constituição e o funcio-
namento dos conselhos de admi-
nistração e fiscal, com a partici-
pação de acionistas minoritários; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.
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V - os mandatos, a avaliação de 
desempenho e a responsabilidade 
dos administradores. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista não 
poderão gozar de privilégios fiscais 
não extensivos às do setor privado 
e suas relações com o estado e a so-
ciedade obedecerão às normas fixa-
das por lei federal.

§ �º - o estado e os Municípios 
não permitirão o monopólio de 
setores vitais da economia e repri-
mirão o abuso do poder econômico 
que vise à dominação dos merca-
dos, à eliminação da concorrência e 
ao aumento arbitrário dos lucros.

§ 4º - a lei disporá sobre o regi-
me das empresas concessionárias, 
permissionárias e autorizatárias de 
serviços públicos, o caráter especial 
de seu contrato e de sua prorroga-
ção, as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão, 
permissão ou autorização, visando 
garantir:

i - o direito dos usuários ao servi-
ço adequado;

ii - a política tarifária tendo como 
base o interesse coletivo, a revisão 
periódica das tarifas aplicadas e a 
justa remuneração ou retribuição 
adequada do capital empregado, 
de conformidade com os parâme-
tros técnicos de custos preestabele-
cidos, de modo que sejam atendidas 
convenientemente as exigências de 
expansão e melhoramento do servi-
ço prestado.

Art. 136. como agente e re-
gulador da atividade econômica, o 
estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determi-
nante para o setor público e indica-
tivo para o privado.

§ 1º - a lei estabelecerá as dire-
trizes e bases do planejamento e 
do desenvolvimento estadual equi-
librado, consideradas as caracterís-
ticas e as necessidades de todas as 
regiões do estado, para romper os 
desequilíbrios regionais, as desi-
gualdades e as injustiças sociais.

§ 2º - o estado não dará incenti-
vos fiscais ou outras vantagens cor-
relatas a empresas em cuja ativida-
de se comprove qualquer forma de 
discriminação contra o trabalhador.

§ �º - o estado estimulará e in-
centivará o cooperativismo e o as-

sociativismo, como formas de de-
senvolvimento sócio-econômico, 
assegurando a participação das co-
operativas junto aos órgãos e con-
selhos estaduais que se vinculam 
com o cooperativismo.

§ 4º o estado e os Municípios 
darão tratamento favorecido para 
as microempresas e empresas de 
pequeno porte constituídas sob as 
leis brasileiras e que tenham sua 
sede e administração no país. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 4º - na aquisição de bens e ser-
viços, o estado e os Municípios da-
rão tratamento preferencial a em-
presa brasileira de capital nacional. 
- redação original

§ 5º como agente regulador, o 
estado manterá agência reguladora 
dos serviços públicos estaduais de-
legados a terceiros, bem como do 
uso ou exploração de bens e direi-
tos pertencentes ou concedidos ao 
estado. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

seÇÃo ii 
da polÍtica agrÍcola e 

fundiária 

- redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 2. , I.

seÇÃo ii 
da polÍtica agrÍcola, 

fundiária e da reforMa 
agrária 

- redação original

Art. 137. o estado adotará 
política integrada de fomento e 
estímulo à produção agropastoril, 
nos termos do art. 187 da consti-
tuição da república, por meio de 
assistência tecnológica e de crédito 
rural, organizando o abastecimento 
alimentar, objetivando sobretudo o 
atendimento do mercado interno. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 1�7. o estado adotará polí-
tica integrada de fomento e estí-
mulo à produção agropastoril, por 
meio de assistência tecnológica e 
de crédito rural, organizando o 

abastecimento alimentar, objeti-
vando sobretudo o atendimento do 
mercado interno, nos termos do art. 
187 da constituição da república. 
- redação original

§ 1º - os órgãos estaduais de pes-
quisa buscarão aperfeiçoar sistemas 
de produção consorciada e integra-
da segundo as condições e neces-
sidades dos pequenos produtores, 
bem como recuperar e desenvolver 
técnicas e métodos alternativos, 
tanto de produção, quanto de con-
trole de pragas e doenças, cuidan-
do que não agridam o ambiente e 
o homem.

§ 2º - a política de desenvolvi-
mento rural desdobrar-se-á confor-
me as diferentes regiões de produ-
ção, observando sua diversificação 
e especialização.

§ �º - incluem-se no planejamen-
to agrícola as atividades agroindus-
triais, pesqueiras e florestais.

§ 4º o estado proporcionará 
atendimento ao pequeno e médio 
produtor e à sua família, visando à 
melhoria das condições de vida e à 
fixação do homem na zona rural, 
implantando justiça social e garan-
tindo o desenvolvimento econômi-
co e técnico dos produtores e tra-
balhadores rurais. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 4º - o estado proporcionará 
atendimento ao pequeno e médio 
produtor e a sua família, por em-
presa de assistência técnica e exten-
são rural. - redação original

§ 5º o estado favorecerá a efe-
tiva participação do sistema coo-
perativista nas áreas de insumos, 
produção, armazenamento, agroin-
dustrialização, transporte, crédito, 
seguro, habitação, eletrificação, re-
forma agrária, irrigação, pesquisa e 
assistência técnica. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 5º - o estado favorecerá a efetiva 
participação do sistema cooperati-
vista na área de insumos, produção, 
armazenamento, agroindustriali-
zação, transporte, crédito, seguro, 
habitação, eletrificação, reforma 
agrária, irrigação, pesquisa e assis-
tência técnica. - redação original

§ 6º - o estado, assumindo sua 
reponsabilidade no fomento e na 
organização do abastecimento ali-
mentar, em articulação com os Mu-
nicípios, constituirá projetos  cintu-
rões Verdes  no entorno das cidades 
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com mais de sessenta mil habitantes, 
mobilizando os serviços de assistên-
cia técnica, de crédito e infra-estru-
tura básica das entidades, empresas 
e órgãos públicos específicos.

§ 7º o estado incentivará o pe-
queno produtor rural, especial-
mente mediante a implementação 
de benefícios tributários aos ma-
quinários agrícolas e veículos de 
tração animal, quando utilizados 
no serviço de sua própria lavoura 
e no transporte de seus produtos, 
nos termos de lei específica. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 7º - não serão tributados a ma-
quinaria agrícola e os veículos de 
tração animal do pequeno produtor 
rural, utilizados no serviço da pró-
pria lavoura e no transporte de seus 
produtos. - redação original

Art. 138.  o estado destinará 
suas terras e as edificações nelas 
existentes, prioritariamente, aos 
projetos de promoção social ou de 
utilização ecológica voltada para a 
saúde comunitária e de proteção 
ambiental, conforme definido em 
lei. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

art. 1�8.  o estado destinará suas 
terras e as edificações nelas existen-
tes, prioritariamente, à regulariza-
ção de posses, ao assentamento de 
trabalhadores rurais sem terra e aos 
projetos de promoção social ou de 
utilização ecológica voltada para a 
saúde comunitária e de proteção 
ambiental, conforme definido em 
lei. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 15, de 30-10-1996, 
d.a de 31-10-1996.

Art. 138.  o estado destinará 
suas terras e edificações nelas exis-
tentes, prioritáriamente para o as-
sentamento de famílias de origem 
rural de renda comprovadamente 
baixa, e para projetos de promoção 
social ou de utilização ecológtica 
voltada para a saúde comunitária 
e de proteção ambiental, definidos 
em lei. - redação original

art. 1�9.  a regularização de 
posses a que se refere o artigo 
anterior, a pessoa física ou jurídi-
ca, far-se-á por alienação ou con-
cessão de uso, nos termos da lei. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 

09-09-2010, art. 5. , XXI. - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 15, de 30-10-1996, d.a. de 
31-10-1996.

Art. 139.  a regularização 
de ocupação de imóvel rural inte-
grante do patrimônio público es-
tadual, far-se-á por cessão de uso. 
- redação original

§ 1º - o ocupante de imóvel ru-
ral público, de área não superior 
a cinco módulos regionais de ex-
ploração agrícola, comprovando 
posse e moradia efetiva durante 
cinco anos ininterruptos e não 
tendo outro imóvel, poderá re-
querer a cessão de uso, que será 
conferida ao homem ou à mulher, 
ou a ambos, independentemente 
do estado civil, nos termos da lei. 
- Suprimido pela emenda Consti-
tucional nº 15, de 30-10-1996, d.a 
de 31-10-1996.

§ 2º - a cessão far-se-á por meio 
de contrato onde constarão, obriga-
toriamente, além das estabelecidas 
pelas partes, cláusulas definidoras: 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 15, de 30-10-1996, d.a de 
31-10-1996.

i - da exploração da terra direta-
mente pela pessoa, ou pela família, 
por meio do cultivo ou exploração 
que atenda aos objetivos da polí-
tica agrícola, sob pena de reversão 
ao outorgante; - Suprimido pela 
emenda Constitucional nº 15, de 
30-10-1996, d.a de 31-10-1996.

ii - da residência permanente 
dos beneficiários na área cedida; 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 15, de 30-10-1996, d.a de 
31-10-1996.

iii - da indivisibilidade e da in-
transferibilidade das terras, por 
parte dos outorgados e de seus her-
deiros, a qualquer título, sem au-
torização prévia e expressa do ou-
torgante; - Suprimido pela emenda 
Constitucional nº 15, de 30-10-1996, 
d.a de 31-10-1996.

iV - da manutenção das reservas 
florestais obrigatórias e observân-
cia das restrições de uso de imóvel, 
nos termos da lei. - Suprimido pela 
emenda Constitucional nº 15, de 
30-10-1996, d.a de 31-10-1996.

§ �º - cabe ao estado e aos Mu-
nicípios manterem os cadastros de 
suas terras sempre atualizados. 
- Suprimido pela emenda Constitu-
cional nº 15, de 30-10-1996, d.a de 
31-10-1996.

§ 4º - o estado, na consecução 
da reforma agrária, incentivará e 
estimulará formas de associativismo 
e de cooperativismo. - Suprimido 
pela emenda Constitucional nº 15, 
de 30-10-1996, d.a de 31-10-1996.

seÇÃo iii 
dos recursos hÍdricos e 

Minerais 

- Vide lei nº 11.414, de 22-01-1991, 
d.o. 28-01-1991, e lei nº 13123, de 
16-07-1997, d.o. 22-07-1997.

Art. 140.  o estado elaborará 
e manterá atualizado plano esta-
dual de recursos hídricos e Mine-
rais, em conformidade com o sis-
tema nacional de gerenciamento, 
e instituirá sistema de gestão por 
organismos estaduais e municipais 
e pela sociedade civil, bem como 
assegurará recursos financeiros 
e mecanismos institucionais ne-
cessários para garantir: - redação 
dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 140 - o estado elaborará e 
manterá atualizado plano estadu-
al de recursos hídricos e Minerais, 
instituirá sistema de gestão por or-
ganismos estaduais e municipais e 
pela sociedade civil, bem como as-
segurará recursos financeiros e me-
canismos institucionais necessários 
para garantir: - Vide lei nº 13040, 
de 20-03-1997, d.o. 25-03-1997   
Suplemento, e decreto nº 4748, 
de 28-01-1997, d.o. de 18-02-1997. 
- redação original

i - a utilização racional das águas 
superficiais e subterrâneas;

ii - o aproveitamento múltiplo 
dos recursos hídricos e rateio dos 
custos das respectivas obras, na for-
ma da lei;

iii - a proteção das águas contra 
ações que possam comprometer o 
seu uso atual ou futuro;

iV - a defesa contra eventos crí-
ticos que ofereçam riscos à saúde e 
segurança públicas e prejuízos eco-
nômicos ou sociais;

V - a proteção dos recursos hídri-
cos, impedindo a degradação dos 
depósitos aluviais, o emprego de 
produtos tóxicos por atividades de 
garimpagem e outras ações que pos-
sam comprometer suas condições 
físicas, químicas ou biológicas, bem 
como seu uso no abastecimento.
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§ 1º - o produto dos recursos fi-
nanceiros recolhidos ao estado, 
resultante de sua participação na 
exploração mineral e de potenciais 
hidroenergéticos executados em 
goiás, ou da compensação finan-
ceira correspondente, nos termos 
da lei federal, será aplicado, prefe-
rencialmente, no desenvolvimento 
do setor mineral e em atividades 
de gestão dos recursos hídricos e 
dos serviços e obras hidráulicas de 
interesse comum, previstos no pla-
no estadual de recursos hídricos e 
Minerais.

§ 2º - todo aquele que explorar 
recursos minerais fica obrigado a 
recuperar o ambiente degradado, 
de acordo com a solução técnica 
exigida pelo órgão competente, na 
forma da lei.

Art. 141.  o estado adotará 
política de fomento à mineração, 
através de assistência científica e 
tecnológica aos pequenos e mé-
dios mineradores e programas es-
peciais para o setor mineral, alo-
cando recursos continuados, nas 
leis de diretrizes orçamentárias e 
nos orçamentos anuais e pluria-
nuais, para seu desenvolvimento. 
- Vide lei nº 13590, de 17-01-2000, 
d.o. 20-01-2000.

parágrafo único.  os programas 
para o setor mineral contemplarão 
a definição de novas reservas mine-
rais, seu aproveitamento econômi-
co e o aumento gradativo da pro-
dução mineral, com ênfase para a 
integração vertical com a indústria 
de transformação de bens minerais.

seÇÃo iV 
da polÍtica de indÚstria e de 

coMÉrcio

Art. 142.  o estado adotará 
política de fomento à indústria e 
ao comércio, de incentivo e apoio 
à empresa de pequeno porte cons-
tituída sob as leis brasileiras, por 
meio de planos e programas de de-
senvolvimento integrado e crédito 
especializado, visando assegurar 
a livre concorrência, a defesa do 
consumidor, a qualidade da vida e 
do meio ambiente e a busca do ple-
no emprego. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 142.  o estado adotará po-
lítica de fomento à indústria e ao 
comércio, de incentivo e apoio à 

empresa brasileira de capital nacio-
nal de pequeno porte, por meio de 
planos e programas de desenvolvi-
mento integrado e crédito especiali-
zado, visando assegurar a livre con-
corrência, a defesa do consumidor, 
a qualidade da vida e do meio am-
biente e a busca do pleno emprego. 
- Vide lei nº 9489, de 19-07-1984, 
d.o. de 31-07-1984, e lei nº 13591, 
de 18-01-2000, de d.o de 20-01-
2000. - redação original

§ 1º o estado e os Municípios 
concederão às microempresas e às 
empresas de pequeno porte, assim 
definidas em lei, tratamento jurí-
dico diferenciado, visando o incen-
tivo de sua criação, preservação e 
desenvolvimento, pela simplifica-
ção, eliminação ou redução de suas 
obrigações administrativas, tributá-
rias e creditícias, nos termos da lei. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 1º - o estado e os Municípios 
concederão às micro-empresas e às 
empresas de pequeno porte, assim 
definidas em lei, tratamento jurídi-
co diferenciado, visando ao incen-
tivo de sua criação, preservação e 
desenvolvimento, pela simplifica-
ção, eliminação ou redução de suas 
obrigações administrativas, tributá-
rias e creditícias, nos termos da lei. 
- Vide lei ordinária nº 13270, de 
29-05-1998, d.o. de 04-06-1998. 
- redação original

§ 2º o estado aplicará os recursos 
destinados à política de indústria e 
comércio, predominantemente, em 
apoio à pequena e microempresa. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 2º - as instituições financei-
ras do estado aplicarão, predo-
minantemente, seus recursos em 
apoio à pequena e micro-empresa. 
- redação original

seÇÃo V 
do incentiVo ao turisMo

Art. 143.  o estado e os Muni-
cípios promoverão e incentivarão o 
turismo como fator de desenvolvi-
mento sócio-econômico, cuidando, 
especialmente, da proteção ao pa-
trimônio ambiental e da responsabi-
lidade por dano ao meio ambiente, 
a bens de valor artístico, histórico, 
cultural, turístico e paisagístico.

seÇÃo Vi 
da polÍtica de integraÇÃo 

regional

art. 144 - sem prejuízo das nor-
mas a serem obedecidas nas leis 
orçamentárias que visem à inte-
gração regional, o estado envidará 
esforços especiais para o desenvol-
vimento da região compreendida 
entre os paralelos 15 e 1� e os me-
ridianos 46 e 48, bem como para 
a recuperação de recursos hídricos, 
controle ambiental e desenvolvi-
mento econômico das regiões aurí-
feras, especialmente nos vales dos 
rios crixás, Vermelho, ferreirão e 
das almas.

art. 144-a. É instituído o fundo 
constitucional do nordeste goia-
no, com o objetivo de reduzir as 
desigualdades regionais e sociais 
e promover o desenvolvimento só-
cioeconômico da região nordeste 
de goiás, a ser regulamentado por 
lei complementar. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º compõem o fundo cons-
titucional do nordeste goiano: 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

i - 0,8% (oito décimos por cen-
to) das receitas tributárias líquidas 
do orçamento anual do estado; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

ii - dotações orçamentárias; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

iii - doações, de qualquer na-
tureza, de pessoas naturais ou 
jurídicas do país ou do exterior; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

iV - outras receitas, a serem defi-
nidas na regulamentação do refe-
rido fundo. - acrescido pela emen-
da Constitucional nº 46, de 09-09-
2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 2º os recursos do fundo cons-
titucional do nordeste goiano 
serão aplicados em ações volta-
das à redução das desigualdades 
regionais e sociais e na promoção 
do desenvolvimento sócioeconô-
mico da região nordeste de goiás. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.
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art. 144-b. É instituído o fundo 
constitucional do Vale do são patrí-
cio e norte goiano, com o objetivo 
de reduzir as desigualdades regio-
nais e sociais e promover o desen-
volvimento sócioeconômico, a ser 
regulamentado por lei complemen-
tar. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 1º - compõem o fundo cons-
titucional do Vale do são patrício 
e norte goiano: - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

i - 0,8% (oito décimos por cen-
to) das receitas tributárias líquidas 
do orçamento anual do estado; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii - dotações orçamentárias; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii - doações, de qualquer nature-
za, de pessoas naturais ou jurídicas 
do país ou do exterior; - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iV - outras receitas, a serem defi-
nidas na regulamentação do referi-
do fundo. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 2º os recursos do fundo cons-
titucional do Vale do são patrício 
e norte goiano serão aplicados 
em ações voltadas à redução das 
desigualdades regionais e sociais e 
na promoção do desenvolvimento 
sócioeconômico da região norte 
de goiás. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

seÇÃo Vii 
do sisteMa financeiro 

estadual

Art. 145.  o sistema financei-
ro estadual é composto pelas insti-
tuições de crédito sob controle do 
estado e tem por objetivo incen-
tivar a produção, a distribuição e 
a circulação de riquezas, por meio 
de política de crédito, da explo-
ração do comércio bancário e das 
demais atividades que lhes forem 
autorizadas, e será regulado por lei 
complementar.

§ 1º - com o objetivo de proteger 
a economia popular e conferir soli-
dez e segurança ao sistema, os cré-

ditos, depósitos e aplicações com 
as instituições bancárias integran-
tes do sistema financeiro estadual 
são garantidas pelo governo do 
estado até o limite e nas condições 
estabelecidas em lei complementar 
e regulamentos aplicáveis.

§ 2º - os dividendos que coube-
rem ao estado poderão ser incor-
porados ao capital social da res-
pectiva instituição, sem prejuízo 
de dotações orçamentárias desti-
nadas a sua capitalização.

art. 146. fica instituído o fundo 
de desenvolvimento econômico de 
goiás, constituído por um por cen-
to das receitas tributárias líquidas 
do orçamento anual do estado, a 
ser regulamentado por lei comple-
mentar. - revogado pela emenda 
Constitucional nº 43, de 12-05-
2009, art. 3. 

§ 1º - os recursos do fundo serão 
aplicados pelo banco de desenvolvi-
mento de goiás, por um comitê cons-
tituído de três membros, sendo dois 
indicados pelo governador e aprova-
dos pelo legislativo, e um indicado 
diretamente pela assembleia. - re-
vogado pela emenda Constitucional 
nº 43, de 12-05-2009, art. 3. 

§ 2º - o plano anual de aplica-
ção dos recursos do fundo de de-
senvolvimento depende de pré-
via aprovação pela assembleia. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 43, de 12-05-2009, art. 3. 

§ �º - a fiscalização das opera-
ções do fundo de desenvolvimento 
será exercida pela comissão perma-
nente a que a assembleia atribuir 
o controle das estatais. - revogado 
pela emenda Constitucional nº 43, 
de 12-05-2009, art. 3. 

capÍtulo ii 
da polÍtica urbana, da 

habitaÇÃo e do transporte, 
da saÚde e da assistÊncia 

social e da aÇÃo coMunitária 

- redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 2. , II.

capÍtulo ii 
da polÍtica urbana, da 

habitaÇÃo e do transporte, 
da seguridade social e da 

aÇÃo coMunitária 

- redação original

seÇÃo i 
da polÍtica urbana

Art. 147.  a política de de-
senvolvimento urbano, nos termos 
da lei de que trata o caput do art. 
182 da constituição da república, 
cabe aos Municípios e, de forma su-
plementar, ao estado, que poderá 
participar da execução de diretrizes 
que visem a ordenar o pleno desen-
volvimento urbano e das áreas de 
expansão urbana, atendendo-se às 
suas funções sociais, para garantir o 
bem-estar de seus habitantes. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 147.  a política de desenvol-
vimento urbano cabe aos Municí-
pios e, de forma suplementar, ao 
estado, que poderá participar da 
execução de diretrizes que visem 
ordenar o pleno desenvolvimento 
urbano e das áreas de expansão ur-
bana, de suas funções sociais, para 
garantir o bem-estar de seus habi-
tantes. - redação original

seÇÃo ii 
da habitaÇÃo e do transporte

Art. 148.  o acesso à moradia 
é dever do estado, do Município e 
da sociedade e direito de todos, na 
forma da lei. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 148.  o acesso à moradia é 
dever do estado, do Município e da 
sociedade, e direito de todos, na 
forma da lei. - redação original

§ 1º - É responsabilidade do esta-
do, dos Municípios e da sociedade 
promover e executar programas de 
construção de moradias populares.

§ 2º o estado criará programas 
especiais, na área habitacional, para 
o atendimento às pessoas idosas. - 
redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 2º - o estado se obriga a criar 
programas especiais, na área ha-
bitacional, para o atendimen-
to às pessoas de terceira idade. 
- redação original

Art. 149.  cabe ao estado ex-
plorar, diretamente ou mediante 
concessão, autorização ou permis-
são, os serviços de transporte rodo-
viário intermunicipal de passageiros 
e instituir tarifas e emolumentos 
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pela administração, fiscalização e 
controle dos sistemas, bem como ta-
xas pelo exercício do poder de polí-
cia sobre os mesmos. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 149.  cabe ao estado explo-
rar, diretamente ou mediante con-
cessão, autorização ou permissão, 
os serviços de transporte rodoviá-
rio intermunicipal de passageiros e 
instituir tarifas e emolumentos pela 
administração, fiscalização e con-
trole dos sistemas, bem como pelo 
exercício do poder de polícia sobre 
os mesmos. - redação original

parágrafo único. o produto da 
arrecadação das tarifas, emolumen-
tos e taxas previstos no  caput  será 
investido, preferencialmente, na ex-
pansão e melhoramento dos serviços 
de transporte, visando a garantir o 
direito dos usuários à boa qualida-
de de sua prestação. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

parágrafo único.  o produto da ar-
recadação dessas taxas e emolumen-
tos será reinvestido, preferencial-
mente, na expansão e melhoramen-
to dos mesmos, visando garantir o 
direito dos usuários à boa qualidade 
dos serviços. - Vide decreto nº 4648, 
de 05-03-1996. - redação original

Art. 150.  o estado organiza-
rá e regulamentará os serviços de 
transporte coletivo, obedecendo 
aos princípios da continuidade do 
serviço público, da igualdade dos 
usuários e da mutabilidade do re-
gime jurídico. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 150.  o estado, ao organizar 
e regulamentar os serviços de trans-
porte coletivo, procurará assegurar 
o atendimento dos requisitos de 
comodidade, conforto e bem-estar 
dos usuários. - redação original

§ 1º a regulamentação incorpora-
rá, como características básicas dos 
serviços, em face dos critérios legais 
do regime das empresas concessio-
nárias, permissionárias ou autoriza-
tárias, os requisitos consubstancia-
dos nos princípios da permanência, 
da generalidade, da eficiência, da 
modicidade e da cortesia. - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 1º - a regulamentação incor-
porará como características básicas 

dos serviços, em face dos requisi-
tos legais do regime das empresas 
concessionárias, permissionárias ou 
autorizatárias, os princípios de per-
manência, generalidade, eficiência e 
economicidade. - redação original

§ 2º - a regulamentação e a fis-
calização dos serviços buscarão a 
caracterização precisa e a proteção 
eficaz do interesse público e dos 
direitos dos usuários.

§ �º no caso de a concessão, per-
missão ou autorização haverem sido 
dadas a uma ou mais empresas é 
facultada, em qualquer época e em 
atendimento ao interesse público, 
a abertura de nova licitação para 
a linha já outorgada, permitindo 
a participação de outras empresas 
nessa exploração. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º - no caso de a concessão, per-
missão ou autorização haverem sido 
dadas a uma ou mais empresas é fa-
cultado, em qualquer época, a juízo 
do órgão estadual competente, a 
abertura de nova licitação para a li-
nha já outorgada, permitindo a par-
ticipação de outras empresas nessa 
exploração. - redação original

§ 4º as empresas prestadoras 
de serviços de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros de âm-
bito interestadual e internacional, 
quando utilizarem terminais no 
estado, ficarão sujeitas ao cumpri-
mento das normas locais. - reda-
ção dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 4º - as empresas prestadoras 
de serviços de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros, de âm-
bito interestadual e internacio-
nal, quando utilizarem terminais 
rodoviários, ficarão sujeitas ao 
cumprimento das normas locais. 
- redação original

seÇÃo iii 
da saÚde e da assistÊncia 

social 

- redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 2. , II.

seÇÃo iii 
da seguridade social 

- redação original

subseÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

art. 151 - o estado e os Municípios 
formam com a união um conjunto 
integrado de ações destinadas a as-
segurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social.

§ 1º - as ações e serviços públi-
cos de saúde do estado integram 
uma rede regionalizada e hie-
rarquizada, constituindo sistema 
unificado e descentralizado de 
saúde, organizado segundo dire-
trizes de descentralização, com 
direção única em cada esfera de 
governo e atendimento integral, 
com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos ser-
viços assistenciais.

§ 2º - o conselho estadual de saú-
de, composto paritariamente entre 
governo e sociedade, é o fórum de 
decisão, gestão e controle da política 
estadual de saúde, na forma da lei.

§ �º - o sistema unificado e des-
centralizado de saúde será financia-
do com recursos dos orçamentos da 
união, do estado, dos Municípios, da 
seguridade social e de outras fontes, 
que serão aplicados exclusivamente 
na área de saúde, vedada a conces-
são de auxílios e subvenções, com 
recursos públicos, a instituições pri-
vadas com fins lucrativos.

§ 4º - a assistência à saúde é livre 
à iniciativa privada, sendo faculta-
do às instituições privadas de saúde 
participar, de forma complementar, 
do sistema unificado e descentrali-
zado de saúde, mediante contrato 
de direito público ou convênio, no 
qual serão resguardados, além da re-
ferida faculdade, a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro ini-
cial do contrato, tendo preferência 
as entidades filantrópicas e as sem 
finalidade lucrativa.

§ 5º - É vedada a experimentação, 
com homens e mulheres, de substân-
cia, droga ou meio anticoncepcional 
que atente contra a saúde, devendo 
sempre ser previamente autorizada 
pelo poder público e pelos órgãos re-
presentativos da sociedade, exigido 
o pleno conhecimento do usuário.

subseÇÃo ii 
da saÚde 

- Vide lei nº 16140, de 02-10-
2007, que dispõe sobre o Sistema 
Único de Saúde   SuS.
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Art. 152.  a saúde é direito 
de todos e dever do estado, asse-
gurada mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à eliminação 
do risco de doenças, à prevenção 
de deficiências e a outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às 
ações e aos serviços para a sua pro-
moção, proteção e recuperação.

§ 1º - o direito à saúde pressupõe:
i - condições dignas de trabalho, 

saneamento básico compatível com 
necessidades de todos, moradia, 
alimentação, educação, transporte, 
lazer, liberdade, renda, segurança 
individual e coletiva;

ii - respeito ao meio ambiente e 
controle da poluição ambiental;

iii - acesso a todas as informações 
que interessem à sua preservação;

iV - dignidade e qualidade do 
atendimento;

V - participação de entidades 
especializadas e comunitárias, na 
forma da lei, na elaboração de polí-
ticas, na definição de estratégias de 
implementação e controle das ativi-
dades com impacto sobre a saúde.

§ 2º - o dever do estado, garan-
tido por adequada política social e 
econômica não exclui o do indiví-
duo, da família, da sociedade e o de 
instituições e empresas que produ-
zam riscos e danos à saúde do indi-
víduo e da coletividade.

§ �º - as ações e serviços de saú-
de terão sua regulamentação, fis-
calização e controle exercidos pelo 
estado, na forma da lei, devendo 
sua execução ser feita, preferen-
cialmente, por serviços públicos e, 
complementarmente, por serviços 
de terceiros.

Art. 153.  ao sistema unifica-
do e descentralizado de saúde com-
pete, além de outras atribuições:

i - elaborar e manter atualizado 
o plano estadual de saúde, fixando 
prioridades e estratégias regionais, 
em concordância com o plano na-
cional de saúde e com as diretrizes 
ditadas pelos conselhos estadual e 
Municipais de saúde;

ii - executar as ações de saúde 
que extrapolem a competência 
municipal, mediante implantação 
e manutenção ou contratação de 
hospitais, laboratórios e hemocen-
tros regionais, além das estruturas 
administrativas e técnicas de apoio 
em âmbito regional;

iii - pesquisar e desenvolver novas 
tecnologias e a produção de medi-

camentos, matérias-primas, insu-
mos, imunobiológicos, preferencial-
mente, por laboratórios oficiais;

iV - controlar, fiscalizar e inspe-
cionar produtos e substâncias que 
compõem medicamentos, alimen-
tos, bebidas e outros de interesse 
para a saúde;

V - participar do controle e fis-
calização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias 
e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos;

Vi - executar as ações de vigilân-
cia sanitária e epidemiológica, bem 
como as de saúde do trabalhador;

Vii - colaborar para a proteção do 
meio-ambiente, nele compreendida 
a do trabalho, bem como participar 
da formação da política e execução 
das ações de saneamento básico;

Viii - desenvolver, na forma da lei, 
um sistema estadual regionalizado 
de coleta, processamento e transfu-
são de sangue e seus derivados, ve-
dado todo tipo de comercialização;

iX - prestar assistência integral 
nas áreas médica, odontológica, 
fonoaudiológica, farmacêutica, de 
enfermagem e psicológica aos usu-
ários do sistema, garantindo que 
sejam realizadas por profissionais 
habilitados;

X - divulgar dados de interesse 
epidemiológico, principalmente 
aqueles referentes a instalações que 
utilizem substâncias ionizantes;

Xi - promover a criação de centros 
de referência em dermatologia sa-
nitária, de prevenção e tratamento 
de incapacidades físicas, de pesqui-
sas técnico-científicas de terapias al-
ternativas naturais e regenerativas 
aplicadas à hanseníase, dentre ou-
tras dermatoses, e às demais defici-
ências físicas;

Xii - atendimento integral à saú-
de da mulher, em todas as fases de 
sua vida, compreendendo o direito 
à gestação, à assistência pré-natal, 
ao parto, ao pós-parto e ao alei-
tamento, dentro dos melhores pa-
drões técnicos, éticos e científicos, 
através de programas desenvolvi-
dos, implementados e controlados, 
com a participação das entidades 
representativas de mulheres;

Xiii - prover, segundo os prin-
cípios da dignidade humana e da 
paternidade responsável, recursos 
educacionais e científicos para o 
planejamento familiar feito pelo 
homem e pela mulher, vedada qual-
quer forma coercitiva por parte de 

pessoas e de instituições oficiais e 
privadas e oferecer ao homem e à 
mulher acesso gratuito aos meios 
de concepção e contracepção com 
acompanhamento e orientação mé-
dica, sendo garantida a liberdade 
de escolha do casal;

XiV - garantir à mulher vítima de 
estupro, ou em risco de vida por 
gravidez de alto risco, assistência 
médica e psicológica e o direito de 
interromper a gravidez, na forma 
da lei, e atendimento por órgãos do 
sistema;

XV - implantar, nas escolas ofi-
ciais e creches, programas de con-
trole e correção de acuidade visual 
e auditiva, assegurando recursos 
orçamentários para fornecimento 
de instrumentos corretivos aos que 
deles necessitarem;

XVi - implantar, nas escolas ofi-
ciais, programa de educação sexual 
aos alunos de 1ª e 2ª graus;

XVii - dispor sobre a fiscaliza-
ção e normatizar a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias, para 
fins de transplantes, pesquisas e 
tratamentos, vedado todo tipo de 
comercialização;

XViii - implantar, nas escolas 
oficiais, programas de educação à 
saúde, enfocando a saúde bucal em 
termos de prevenção;

XiX - implementar programas de 
estimulação precoce para crianças 
portadoras de deficiências..

subseÇÃo iii 
da preVidÊncia social 

 - revogada pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010, art. 2. , II.

art. 154.  a previdência social do 
estado, mediante contribuição, aten-
derá, nos termos da lei, aos seus segu-
rados, com: - revogado pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5. , XXII.

i - cobertura dos eventos de materni-
dade e paternidade, doença, invalidez, 
morte, incluídos os resultantes de aci-
dentes de trabalho, velhice e reclusão; 
- revogado pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 09-
09-2010, art. 5. , XXII.

ii - proteção à maternida-
de, especialmente à gestante; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XXII.
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iii - pensão por morte do segura-
do, homem ou mulher, ao cônjuge 
ou companheiro e dependentes. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XXII.

§ 1º - poderão participar dos 
benefícios da previdência social, 
mediante contribuição em dobro, 
o serventuário da justiça, o em-
pregado de cartório, o ex-servidor 
público que conte mais de dez 
anos de contribuição obrigatória e 
outras categorias previstas em lei. 
- revogado pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5. , XXII. 
- Vide lei ordinária nº 12362, de 26-
05-1994, art. 6. 

§ 2º - É assegurado o reajustamen-
to dos benefícios para preservar-lhes, 
em caráter permanente, o valor real, 
conforme critérios definidos em lei. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XXII.

§ �º - todos os salários de contri-
buição, considerados no cálculo de 
benefício, serão corrigidos moneta-
riamente. - revogado pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5. , XXII.

§ 4º - os ganhos habituais do em-
pregado serão incorporados ao salário 
para efeito de contribuição previden-
ciária e consequente repercussão em 
benefícios, nos casos e na forma da lei. 
- revogado pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 09-
09-2010, art. 5. , XXII.

§ 5º - nenhum benefício que substi-
tua o salário de contribuição ou rendi-
mento do trabalho do segurado terá 
valor mensal inferior ao salário mínimo. 
- revogado pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 09-
09-2010, art. 5. , XXII.

§ 6º - a gratificação natalina dos 
aposentados e pensionistas terá 
por base o valor dos proventos dos 
mês-12-cada ano. - revogado pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010, art. 5. 
, XXII.

§ 7º - É vedada subvenção ou au-
xílio do poder público às entidades 
de previdência privada com fins lu-
crativos. - revogado pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010, art. 5. , XXII.

§ 8º - o servidor público inativo 
ou ao se aposentar e o pensionista, 
bem como seus dependentes, fica-
rão eximidos da contribuição previ-

denciária obrigatória, sem perder o 
direito aos benefícios e serviços pres-
tados pelo órgão previdenciário. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 16, de 12-03-1997, d.a. de 
17-03-1997.

§ 9º - fica assegurado ao homem e 
à mulher e a seus dependentes o di-
reito de usufruir dos benefícios pre-
videnciários decorrentes de contri-
buição do cônjuge ou companheiro. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XXII.

§ 10 - não haverá limite de idade 
para o direito de percepção de pen-
são dos dependentes portadores 
de deficiência sensorial e mental. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010, art. 5. , XXII.

subseÇÃo iV 
da assistÊncia social e da 

aÇÃo coMunitária

Art. 155.  o estado e os Mu-
nicípios prestarão assistência social 
e psicológica a quem delas necessi-
tar, com o objetivo de promover a 
integração ao mercado de trabalho, 
reconhecendo a maternidade e a 
paternidade como relevantes fun-
ções sociais, assegurando aos pais 
os meios necessários à educação, 
assistência em creches e pré-escolas, 
saúde, alimentação e segurança de 
seus filhos.

§ 1º - a lei assegurará a parti-
cipação da população, por meio 
de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no 
controle das ações de assistência 
social.

§ 2º - o estado e os Municípios 
promoverão a integração comuni-
tária, proporcionando a atuação de 
todas as camadas sociais, por suas 
entidades representativas, no de-
senvolvimento econômico, social, 
cultural, desportivo e de lazer.

§ �º É facultado ao estado vincu-
lar a programa de apoio à inclusão 
e promoção social até cinco déci-
mos por cento de sua receita tri-
butária líquida, vedada a aplicação 
desses recursos no pagamento de: 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

i   despesas com pessoal e encar-
gos sociais; - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

ii   serviço da dívida; - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iii   qualquer outra despesa cor-
rente não vinculada diretamente 
aos investimentos ou ações apoia-
dos. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

capÍtulo iii 
da educaÇÃo, da cultura, do 

desporto e do laZer

seÇÃo i 
da educaÇÃo 

- Vide lei Complementar nº 26, 
de 28-12-1998, d.o. de 12-01-1999, 
lei nº 13118, de 16-07-1997, d.o. de 
22-07-1997 e decreto nº 4368, de 
28-12-1994. d.o. de 02-01-1995

Art. 156.  a educação, direito de 
todos e dever do estado e da família, 
será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho.

§ 1º - o ensino será ministrado 
com base nos seguintes princípios:

i - igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola;

ii - liberdade de aprender, ensi-
nar, pesquisar e divulgar o pensa-
mento, a arte e o saber;

iii - pluralismo de idéias e concep-
ções pedagógicas e coexistência de 
instituições públicas e privadas de 
ensino;

iV - gratuidade do ensino em es-
tabelecimentos mantidos pelo po-
der público;

V   valorização dos profissionais 
da educação escolar, garantidos, 
na forma da lei, planos de carrei-
ra, com ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas; - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

V - valorização do exercício do 
magistério garantida, na forma da 
lei, por planos de carreira para o 
magistério público, com piso salarial 
profissional compatível com o piso 
nacional, ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e 
títulos e isonomia salarial por grau 
de formação; - redação original
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Vi - gestão democrática do ensi-
no público, na forma da lei;

Vii - garantia efetiva do padrão 
de qualidade, das condições de 
ensino e da aprendizagem e de 
trabalho aos profissionais do ma-
gistério por meio de fornecimen-
to de material pedagógico bási-
co, ampliação progressiva da per-
manência do educando na escola, 
critérios adequados de utilização 
da carga horária e da formação 
dos professores, nos termos da 
lei;

Viii - garantia de educação não 
diferenciada, através da prepara-
ção de seus agentes educacionais 
e da eliminação, no conteúdo do 
material didático, de todas as alu-
sões discriminatórias à mulher, ao 
negro e ao índio.

iX   piso salarial profissional na-
cional para os profissionais da edu-
cação escolar pública, nos termos de 
lei federal. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - o magistério é função so-
cial relevante, gozando os que o 
exercem ou exerceram de prerroga-
tivas e distinções especiais, que a lei 
estabelecerá.

§ �º lei complementar disporá 
sobre as diretrizes e bases da edu-
cação pública em goiás, nos termos 
daquelas estabelecidas pela união, 
e, em especial, sobre as condições 
de organização e operacionaliza-
ção em colaboração com a união 
e os Municípios: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010. 
- Vide lei Complementar nº 26, de 
09-11-2000, d.a. de 10-11-2000.

§ �º - lei complementar dispo-
rá sobre as diretrizes e bases da 
educação pública em goiás, e, em 
especial, sobre as condições de or-
ganização e operacionalização, em 
colaboração com os Municípios: 
- redação original

i - do sistema estadual de 
ensino;

ii - dos princípios enunciados 
neste artigo;

iii   do regime de colaboração 
com a união e os Municípios; - re-
dação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

iii - do regime de colaboração com 
os Municípios; - redação original

iV - do conselho estadual de 
educação.

Art. 157.  o dever do estado 
e dos Municípios para com a educa-
ção será assegurado por meio de:

i - educação básica obrigatória e 
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (de-
zessete) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram aces-
so na idade própria e que deverão 
receber tratamento especial, por 
meio de cursos e exames adequados 
ao atendimento das peculiaridades 
dos educandos; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

i - ensino fundamental, obrigató-
rio e gratuito, inclusive para os que 
a ele não tiverem acesso na idade 
própria e que deverão receber tra-
tamento especial, por meio de cur-
sos e exames adequados ao atendi-
mento das peculiaridades dos edu-
candos; - redação original

ii - progressiva extensão da obri-
gatoriedade e gratuidade do ensino 
pré-escolar e médio;

iii - atendimento educacional 
especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente 
pela rede regular de ensino, ga-
rantindo-lhes recursos humanos e 
equipamentos públicos adequados; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

iii - atendimento educacional es-
pecializado aos deficientes, prefe-
rencialmente pela da rede regular 
de ensino, garantindo-lhes recursos 
humanos e equipamentos públicos 
adequados; - redação original

iV   educação infantil, em creche 
e pré-escola, às crianças até 5 (cin-
co) anos de idade; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iV - atendimento em creche com 
recursos provenientes de contribui-
ções sociais e outros recursos orça-
mentários; - redação original

V   acesso aos níveis mais ele-
vados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

V - acesso aos níveis mais elevados 
do ensino, da pesquisa e da criação 
artística; - redação original

Vi - currículos voltados para os 
problemas e realidades do país e 
das características regionais, elabo-
rados com a participação das enti-
dades representativas;

Vii - promoção e incentivo do de-
senvolvimento e da produção cien-
tífica, cultural e artística, da capaci-
tação técnica e da pesquisa básica 
voltada para atender às necessida-
des e interesses populares, ressalva-
das as características regionais;

Viii - oferta de ensino diurno e 
noturno regular, suficiente para 
atender a demanda e adequada às 
condições do educando;

iX - atendimento ao educando, 
em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas su-
plementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

iX - atendimento ao educando de 
ensino fundamental, por meio de 
programas suplementares de ma-
terial didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 
- redação original

Art. 158.  o estado aplicará, 
anualmente, no mínimo 25% (vinte 
e cinco por cento) da receita resul-
tante de impostos, compreendida 
a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimen-
to do ensino. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 64, de 
05-12-2019.

art. 158.  o estado aplicará, anu-
almente, no mínimo 25% (vinte e 
cinco por cento) da receita de im-
postos, compreendida a provenien-
te de transferências, na manuten-
ção e desenvolvimento do ensino, 
na educação básica, na educação 
profissional e no ensino superior, 
incluída a universidade estadual de 
goiás, assegurando a esta última a 
destinação de 2% (dois por cento) 
da base vinculada. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 61, 
de 02-05-2019, d.o. de 25-09-2019.

art. 158.  o estado aplicará, anu-
almente, no mínimo 27% (vinte e 
sete por cento) da receita de impos-
tos, incluída a proveniente de trans-
ferências, em educação, destinados 
pelo menos 25% (vinte e cinco por 
cento) da receita na manutenção e 
no desenvolvimento do ensino pú-
blico, na educação básica, priorita-
riamente nos níveis fundamental e 
médio, e na educação profissional, 
e 2% (dois por cento) na universi-
dade estadual de goiás   ueg, e até 
1,25% (um vírgula vinte e cinco por 
cento) na execução de sua política 
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de ciência e tecnologia relativamen-
te aos seguintes órgãos e entidades: 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 59, de 02-05-2019.

art. 158.  o estado aplicará, anu-
almente, no mínimo 28,25% (vin-
te e oito e vinte cinco centésimos 
por cento) da receita de impostos, 
incluída a proveniente de transfe-
rências, em educação, destinando 
pelo menos 25% (vinte e cinco por 
cento) da receita na manutenção e 
no desenvolvimento do ensino pú-
blico, na educação básica, priorita-
riamente nos níveis fundamental e 
médio, e na educação profissional 
e, os �,25% (três e vinte e cinco 
centésimos por cento) restantes, na 
execução de sua política de ciência 
e tecnologia, inclusive educação 
superior estadual, distribuídos con-
forme os seguintes critérios: - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 39, de 15-12-2005, d.a. de 
27-12-2005..

art. 158.  o estado aplicará, anu-
almente, no mínimo 28% (vinte e 
oito por cento) da receita de impos-
tos, incluída a proveniente de trans-
ferências, em educação, destinando 
pelo menos 25% (vinte e cinco por 
cento) da receita na manutenção e 
no desenvolvimento do ensino pú-
blico, prioritariamente nos níveis 
fundamental, médio e de educação 
especial e, os �% (três por cento) 
restantes, na execução de sua políti-
ca de ciência e tecnologia, inclusive 
educação superior estadual. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 33, de 02-01-2003, d.a de 
02-01-2003.

art. 158. o estado aplicará, anu-
almente, no mínimo trinta por cen-
to da receita de impostos, incluída 
a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino público, prioritariamente 
nos níveis fundamental, médio, pré-
escolar e de educação especial.

i - 2% (dois por cento), na uni-
versidade estadual de goiás - ueg; 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 59, de 02-05-2019, art. 3.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 43, de 12-05-2009, d.a. 
de 14-05-2009. - regulamentado 
pela lei nº 19.065, de 19-10-2015.

i - 2% (dois por cento), na univer-
sidade estadual de goiás   ueg, com 
repasses em duodécimos mensais; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 39, de 15-12-2005, d.a. de 
27-12-2005.

ii   entidade estadual de apoio à 
pesquisa; - revogado pela emenda 
Constitucional nº 61, de 11-09-2019, 
d.o. de 25-09-2019, art. 3. - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 59, de 02-05-2019. 

ii - 0,5% (cinco décimos por cen-
to) na entidade estadual de apoio à 
pesquisa; - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 39, de 15-12-2005, 
d.a. de 27-12-2005.

iii   órgão estadual de ciência e 
tecnologia; - revogado pela emen-
da Constitucional nº 61, de 11-09-
2019, d.o. de 25-09-2019, art. 3.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 59, de 02-05-2019. 

iii - 0,5% (cinco décimos por cen-
to) no órgão estadual de ciência e 
tecnologia; - acrescido pela emen-
da Constitucional nº 39, de 15-12-
2005, d.a. de 27-12-2005.

iV   entidade estadual de desen-
volvimento rural e fundiário, desti-
nados à pesquisa agropecuária e di-
fusão tecnológica. - revogado pela 
emenda Constitucional nº 61, de 11-
09-2019, d.o. de 25-09-2019, art. 3.  
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 59, de 02-05-2019. 

iV - 0,25% (vinte e cinco centésimos 
por cento), na entidade estadual de 
desenvolvimento rural e fundiário, 
destinados à pesquisa agropecuária 
e difusão tecnológica. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 39, 
de 15-12-2005, d.a. de 27-12-2005. 
- regulamentado pela lei nº 19.065, 
de 19-10-2015.

§ 1º - a parcela dos impostos es-
taduais transferida aos Municípios 
não constitui receita do estado, 
para efeito deste artigo.

§ 2º os recursos públicos serão 
destinados às escolas públicas, vi-
sando assegurar a universalização 
do ensino obrigatório e para lhes 
garantir padrão de qualidade e 
equidade. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 2º - os recursos públicos serão 
destinados às escolas públicas, vi-
sando à universalização do ensino 
fundamental. - redação original

§ �º Verbas públicas poderão 
ser destinadas a escolas comunitá-
rias, confessionais ou filantrópicas, 
desde que cumpridas as exigências 
deste artigo, obedecidas as regras 
para destinação de recursos públi-
cos ao setor privado, constantes 
desta constituição e das leis orça-
mentárias, e para instituições que: 

- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ �º - cumpridas as exigências deste 
artigo, as verbas poderão ser destina-
das a escolas comunitárias, confessio-
nais ou filantrópicas, cujos mantene-
dores comprovem não ter finalidade 
lucrativa, aplicar seus excedentes fi-
nanceiros em educação, e se compro-
metam a destinar seu patrimônio a 
outra entidade da mesma natureza 
ou ao poder público, em caso de dis-
solução. - redação original

i - comprovem finalidade não-lu-
crativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em educação; - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

ii - assegurem a destinação de seu 
patrimônio a outra escola comuni-
tária, confessional ou filantrópica, 
ou ao poder público, no caso de 
encerramento de suas atividades. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 4   do percentual fixado no  ca-
put   deste artigo, um décimo será 
destinado à manutenção do ensi-
no superior estadual. - revogado 
pela emenda Constitucional nº 33, 
de 02-01-2003, d.a de 02-01-2003. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 32, de 03-07-2002, d.a. de 
19-07-2002.

§ 5º para o cumprimento dos per-
centuais previstos nos incisos i a iV, 
serão consideradas as despesas com 
pessoal do corpo docente e técni-
co administrativo ativo e inativo. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 43, de 12-05-2009, d.a. de 
14-05-2009.

Art. 159.  lei estabelecerá o 
plano estadual de educação, de du-
ração plurianual, em conformidade 
com as diretrizes e bases nacionais, 
visando à articulação e ao desenvol-
vimento do ensino em seus diversos 
níveis, bem como  à integração das 
ações do poder público que condu-
zam à: - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

art. 159.  lei complementar esta-
belecerá o plano estadual de edu-
cação, plurianual, visando à articu-
lação e ao desenvolvimento do en-
sino, sem discriminação de sexo em 
qualquer área ou setor, e à integra-
ção das ações do poder público que 
conduzam a: - redação original
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i   erradicação do analfabetismo 
e universalização do ensino obriga-
tório; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

i - erradicação do analfabetismo 
e universalização do ensino funda-
mental; - redação original

ii - melhoria da qualidade do en-
sino e formação para o trabalho;

iii - promoção humanística, cientí-
fica, tecnológica, esportiva e forma-
ção do hábito da educação física.

Art. 160.  o conselho estadual 
de educação, composto de educa-
dores de comprovada contribuição 
para o ensino, é o órgão normativo, 
consultivo e fiscalizador do sistema 
estadual de ensino.

§ 1º - a nomeação dos membros 
do conselho estadual de educação 
dependerá de prévia aprovação 
pela assembleia.

§ 2º - a autonomia do conselho 
estadual de educação será asse-
gurada por sua individualização 
no orçamento estadual e por sua 
vinculação direta ao governador. 
- Vide decreto nº 4368, de 28-12-
1994, d.o. de 02-01-1995, que apro-
vou o regimento interno.

Art. 161.  as universidades go-
zam de autonomia didático-científi-
ca, administrativa, financeira e pa-
trimonial e observarão o princípio 
da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, assegurada a 
gratuidade do ensino nas institui-
ções de ensino superior mantidas 
pelo estado.

parágrafo único.  o estado fisca-
lizará, no âmbito de sua competên-
cia, os estabelecimentos de ensino 
superior mantidos pelos Municí-
pios, por entidades privadas e pelo 
próprio estado.

Art. 162.  serão fixados pelo 
conselho estadual de educação 
conteúdos mínimos para os ensinos 
fundamental e médio, para assegu-
rar formação básica comum e respei-
to aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais, observada a 
legislação federal. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 162.  serão fixados pelo con-
selho estadual de educação conte-
údos mínimos para o ensino de 1º 
e 2º graus, para assegurar formação 
básica comum e respeito aos valo-

res culturais e artísticos, nacionais 
e regionais, observada a legislação 
federal. - redação original

§ 1º o ensino religioso, de ma-
trícula facultativa, constituirá disci-
plina do horário normal das esco-
las públicas. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - o ensino religioso, de 
matrícula facultativa, constituirá 
disciplina do horário normal das 
escolas públicas de 1º e 2º graus. 
- redação original

§ 2º serão fixados por comissão 
interconfessional e aprovados pelo 
conselho estadual de educação os 
conteúdos mínimos para o ensino 
religioso fundamental e médio. - 
redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 2º - serão fixados por comis-
são interconfessional e aprovados 
pelo conselho estadual de educa-
ção os conteúdos mínimos para o 
ensino religioso de 1º e 2º graus. 
- redação original

§ �º as aulas de ensino religioso 
serão remuneradas como qualquer 
outra disciplina dos ensinos funda-
mental e médio. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º - as aulas de ensino religioso 
serão remuneradas como qualquer 
outra disciplina de 1º e 2º graus. 
- redação original

§ 4º - os professores de ensino 
religioso serão credenciados pela 
comissão referida no § 2º, dentre 
os já integrantes do quadro do Ma-
gistério da secretaria de educação, 
obedecidos o princípio constitucio-
nal da investidura em cargo público 
e as disposições gerais do ensino no 
país e no estado.

§ 5º o ensino fundamental regu-
lar será ministrado em língua portu-
guesa, assegurada às comunidades 
indígenas também a utilização de 
suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem. - acres-
cido pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

seÇÃo ii 
da cultura

Art. 163.  o patrimônio cultu-
ral goiano é constituído dos bens de 
natureza material e imaterial, nos 
quais se incluem: - redação dada 

pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 16�.  o patrimônio cultural 
goiano é constituído dos bens de na-
tureza material e não material, nos 
quais se incluem: - redação original

i - as formas de expressão e os 
modos de criar, fazer e viver;

ii - as criações científicas, artísti-
cas e tecnológicas;

iii - as obras, objetos, documen-
tos, edificações e demais espa-
ços destinados às manifestações 
artístico-culturais;

iV - os conjuntos urbanos e sítios 
de valor histórico, paisagístico, ar-
tístico, arqueológico, espeleológi-
co, paleontológico, etnológico e 
científico.

§ 1º - as tradições,usos e costu-
mes dos grupos indígenas do esta-
do integram o patrimônio cultural 
e ambiental goiano e receberão 
proteção que será estendida ao 
controle das atividades econômicas 
que, mesmo fora das áreas indíge-
nas, prejudiquem o ecossistema ou 
a sobrevivência física e cultural dos 
indígenas.

§ 2º são considerados patrimônio 
da cultura estadual as manifesta-
ções artísticas e populares afro-bra-
sileiras, devendo o estado garantir 
sua preservação e promover, junto 
a comunidade negra, seu desen-
volvimento, como também evitar 
sua folclorização e mercantilização. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

§ 2º - são considerados patrimô-
nio da cultura estadual as manifes-
tações artísticas e populares oriun-
das da herança africana de nosso 
povo, devendo o estado garantir 
sua preservação e promover, junto 
com a comunidade negra, seu de-
senvolvimento, como também evitar 
sua folclorização e mercantilização. 
- Vide lei nº 11409, de 21-01-
1991, d.o. de 28-01-1991 e lei 
Complementar nº 19, de 05-
01-1995, d.o. de 10-01-1996 
- redação original

Art. 164.  É dever do estado e 
da comunidade promover, garantir 
e proteger toda a manifestação cul-
tural, assegurar plena liberdade de 
expressão e criação, incentivar e va-
lorizar a produção e a difusão cul-
tural por meio de: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.
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art. 164.  É dever do estado e 
da sociedade promover, garantir e 
proteger toda manifestação cultu-
ral, assegurar plena liberdade de 
expressão e criação, incentivar e va-
lorizar a produção e a difusão cultu-
ral por meio de: - redação original

i - aperfeiçoamento dos profissio-
nais da cultura;

ii - criação e manutenção de espa-
ços públicos equipados e acessíveis 
à população para as diversas mani-
festações culturais;

iii - incentivo ao intercâmbio cul-
tural com os Municípios goianos, 
com outros estados, com a união e 
com outros países;

iV - criação e instalação de biblio-
tecas em todos os Municípios do 
estado;

V - defesa dos sítios de valor his-
tórico, ecológico, arqueológico, es-
peleológico e etnológico;

Vi - desapropriação, pelo estado, 
de edificações de valor histórico e 
arquitetônico, além do uso de ou-
tras formas de acautelamento e 
preservação do patrimônio cultural 
goiano.

§ 1º - o conselho estadual de 
cultura, órgão consultivo e da 
política cultural, terá sua cons-
tituição, competências e for-
ma de atuação definidas em lei. 
- Vide lei nº 6750, de 10-11-1967, 
d.o. de 04-12-1967, e lei ordinária 
nº 13799, de 18-01-2001.

§ 2º a comunidade poderá pro-
por ao poder executivo a desapro-
priação prevista no inciso Vi. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 2º - a sociedade poderá pro-
por ao poder executivo a desa-
propriação prevista no inciso Vi. 
- redação original

§ �º - cabe ao estado criar e man-
ter arquivo do acervo histórico-cul-
tural de goiás.

§ 4º - os danos e ameaças ao 
patrimônio histórico-cultural se-
rão punidos na forma da lei. 
- Vide lei ordinária nº 8915, de 13-
10-1980, d.o. de 20-10-1980, com 
modificações posteriores.

Seção III 
do desporto e do laZer 
- Vide lei ordinária nº 12820, de 27-
12-1995, d.o. de 04-01-1995.

Art. 165.  as atividades físicas 
sistematizadas, os jogos recreativos 
e os desportos, nas suas diferentes 

manifestações, são direito de todos 
e dever do estado.

§ 1º - o fomento às práticas des-
portivas formais e não-formais será 
realizado por meio de:

i - respeito à integridade física e 
mental do desportista;

ii - autonomia das entidades e 
associações;

iii - destinação de recursos públi-
cos para a promoção prioritária do 
desporto educacional, do portador 
de deficiência e, em casos específi-
cos, para a do desportista de alto 
rendimento, conforme as regras 
estabelecidas por esta constituição 
e pelas leis orçamentárias; - reda-
ção dada pela emenda Constitucio-
nal nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii - destinação de recursos públi-
cos para a promoção prioritária do 
desporto educacional, do deficien-
te e, em casos específicos, para a 
do desportista de alto rendimento; 
- redação original

iV - tratamento diferenciado para 
o desporto profissional e o amador;

V - proteção e incentivo a mani-
festações desportivas de criação na-
cional e olímpicas;

Vi - criação das condições ne-
cessárias para garantir acesso dos 
portadores de deficiência à prática 
desportiva terapêutica ou competi-
tiva. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

Vi - criação das condições ne-
cessárias para garantir acesso 
dos deficientes à prática despor-
tiva terapêutica ou competitiva. 
- redação original

§ 2º - a prática do desporto é livre 
à iniciativa privada.

Art. 166.  o dever do estado 
e dos Municípios, com o incentivo 
às práticas desportivas, dar-se-á, 
ainda, por meio de: - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

art. 166.  o dever do estado e 
dos Municípios, com o incentivo às 
práticas desportivas dar-se-á, ainda, 
por meio de: - redação original

i - criação e manutenção de espa-
ço próprio à prática desportiva nas 
escolas e logradouros públicos, bem 
como a elaboração dos seus respec-
tivos programas;

ii - incentivos especiais à interio-
rização da pesquisa no campo da 
educação física, desporto e lazer;

iii - organização de programas 
esportivos para adultos, idosos e 
portadores de deficiência, visando 
otimizar a saúde da população e 
o aumento de sua produtividade; 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

iii - organização de programas es-
portivos para adultos, idosos e de-
ficientes, visando otimizar a saúde 
da população e o aumento de sua 
produtividade; - redação original

iV - criação de uma comissão per-
manente para tratar do desporto 
dirigido aos portadores de defici-
ência, destinando a esse fim recur-
sos humanos e materiais, além de 
instalações físicas adequadas. - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iV - criação de uma comissão per-
manente para tratar do desporto 
dirigido aos deficientes, destinando 
a esse fim recursos humanos e ma-
teriais, além de instalações físicas 
adequadas. - redação original

art. 166-a. o estado e os Municí-
pios incentivarão o lazer, como for-
ma de promoção social. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

capÍtulo iV 
da ciÊncia e da tecnologia 

- Vide lei Complementar nº 1, de 
19-12-1989, d.o. de 27-12-1989

Art. 167.  o estado, visando 
ao bem-estar da população, pro-
moverá e incentivará o desenvolvi-
mento e a capacitação científica e 
tecnológica, com prioridade à pes-
quisa e à difusão do conhecimento 
tecno-científico.

§ 1º - a política científica e tec-
nológica tomará como princípios o 
respeito à vida e à saúde humana, o 
aproveitamento racional e não pre-
datório dos recursos naturais, a pre-
servação e a recuperação do meio 
ambiente, bem como o respeito aos 
valores culturais do povo.

§ 2º - a pesquisa e a capacitação cien-
tífica e tecnológica voltar-se-ão prepon-
derantemente para o desenvolvimento 
social e econômico do estado.

§ �º a lei apoiará e estimulará as 
empresas que invistam em pesqui-
sa, criação de tecnologia, formação 
e aperfeiçoamento de seus recursos 
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humanos, e que pratiquem sistemas 
de remuneração que assegurem ao 
empregado, desvinculada do salário, 
participação nos ganhos econômicos 
resultantes da produtividade de seu 
trabalho. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ �º - a lei apoiará e estimulará as 
empresas que invistam em pesqui-
sa, criação de tecnologia, formação 
e aperfeiçoamento de pessoal, que 
promovam pesquisa e experiências no 
campo da medicina, ou que exerçam 
atividades no setor de equipamentos 
especializados e destinados ao uso por 
pessoas deficientes. - redação original

art. 168 para execução da política 
de desenvolvimento científico e tec-
nológico, o estado destinará recur-
sos ao fundo estadual de ciência e 
tecnologia, nos termos do art. 158.  
- redação dada pela emenda Constitu-
cional nº 43, de 12-05-2009.

art. 168.  para execução da políti-
ca de desenvolvimento científico e 
tecnológico, o estado destinará re-
cursos ao fundo estadual de ciência 
e tecnologia, nos termos do art. 158 
desta constituição, transferidos no 
exercício, em duodécimos mensais. 
- redação dada pela emenda Consti-
tucional nº 33. de 02-01-2003, d.a de 
02-01-2003.

Art. 168.  para execução da po-
lítica de desenvolvimento científico e 
tecnológico, o estado destinará anu-
almente três por cento de sua receita 
tributária, transferidos no exercício, 
em duodécimos mensais, para o fun-
do estadual de ciência e tecnologia. 
- redação original

parágrafo único.  lei complemen-
tar criará organismo constituído por 
representantes do governo, das ins-
tituições de ensino superior e demais 
setores com interesse na área, para 
formular a política e as diretrizes de ci-
ência e tecnologia do estado e de apli-
cação do fundo estadual de ciência e 
tecnologia.

capÍtulo V 
da coMunicaÇÃo social

Art. 169.  a informação é bem 
público, cabendo ao estado garantir a 
manifestação do pensamento, a cria-
ção e a expressão.

§ 1º - como parte integrante da po-
lítica de comunicação social, o estado 
observará, dentre outros fixados em 
lei, os seguintes princípios:

i - garantia, aos setores organi-
zados da sociedade, especialmente 
aos afins, de participação na formu-
lação da política de comunicação;

ii - garantia de espaço nos órgãos 
estatais de comunicação social, se-
gundo critérios a serem definidos 
em lei, aos partidos políticos e or-
ganizações sindicais, profissionais, 
comunitárias, culturais, ambienta-
listas e outras dedicadas à defesa 
dos direitos humanos e à liberdade 
de expressão e informação;

iii - aplicação, de forma discipli-
nada, das verbas destinadas à pro-
paganda e à publicidade oficiais, 
compreendendo-se:

a) por publicidade obrigatória, a 
divulgação oficial de ato jurídico ou 
administrativo, para conhecimen-
to público e início de seus efeitos 
externos;

b) por propaganda de realizações 
estatais, a divulgação de efeitos e 
ou fatos do poder público, tornan-
do-os de conhecimento público, 
cuja despesa constitui encargo para 
o erário do estado;

c) por campanhas de interesse do 
poder público, as notas e os avisos 
oficiais de esclarecimento, as cam-
panhas educativas de saúde pública, 
trânsito, ensino, transporte e outras, 
e as campanhas de racionalização e 
racionamento do uso de serviços pú-
blicos e de utilidade pública, quan-
do prestados pelo estado.

§ 2º - lei estadual regulará a cria-
ção e o funcionamento do conselho 
estadual de comunicação social, ór-
gão auxiliar do poder legislativo.

art. 169-a. a manifestação do 
pensamento, a criação, a expres-
são e a informação não sofrerão 
qualquer restrição, observado o 
disposto nesta e na constituição da 
república. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 1º nenhuma lei conterá disposi-
tivo que possa constituir embaraço 
à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de 
comunicação social, observado o 
disposto no art. 5. , iV, V, X, Xiii e 
XiV da constituição da república. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

§ 2º É vedada toda e qualquer 
censura de natureza política, ide-
ológica e artística. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

§ �º compete à lei federal regular 
as diversões e espetáculos públicos 
e estabelecer os meios legais de de-
fesa da pessoa e da família contra os 
abusos de programas e programações 
de rádio e televisão e propaganda. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

art. 169-b. a produção e a pro-
gramação das emissoras de rádio e 
televisão do estado atenderão aos 
seguintes princípios: - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.

i - preferência a finalidades educa-
tivas, artísticas, culturais e informati-
vas; - acrescido pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

ii - promoção da cultura nacional e 
regional e estímulo à produção inde-
pendente que objetive sua divulga-
ção; - acrescido pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. de 
09-09-2010.

iii - regionalização da produção 
cultural, artística e jornalística, con-
forme percentuais estabelecidos em 
lei federal; - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

iV - respeito aos valores éticos e so-
ciais da pessoa e da família. - acresci-
do pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

capÍtulo Vi 
da faMÍlia, da crianÇa e do 

adolescente, 
do idoso e do portador de 

deficiÊncia 

- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

capÍtulo Vi 
da faMÍlia, da crianÇa, do 

adolescente, 
do idoso e do deficiente 

- redação original

Art. 170.  a família, base da so-
ciedade, receberá especial proteção 
do estado que, isoladamente ou em 
cooperação, manterá programas de 
assistência à criança, ao adolescente, 
ao idoso e ao portador de deficiência, 
para assegurar: - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 46, de 09-
09-2010, d.a. de 09-09-2010.
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art. 170.  a família, base da socie-
dade, receberá especial proteção do 
estado que, isoladamente ou em co-
operação, manterá programas de as-
sistência à criança, ao adolescente,ao 
idoso e ao deficiente, para assegurar: 
- redação original

i - a criação de mecanismos que 
coíbam a violência no âmbito da fa-
mília, com orientação psico-social e 
criação de serviços de apoio integral 
aos seus membros, quando vítimas de 
violência doméstica; - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

i - a criação de mecanismos que 
coíbam a violência no âmbito da fa-
mília, com orientação psico-social e a 
criação de serviços de apoio integral 
aos seus membros, quando vítimas 
de violência doméstica contra a mu-
lher, a criança, o deficiente, o adoles-
cente e o idoso; - redação original

ii   a erradicação da mendicância e 
a recuperação da criança e do adoles-
cente não assistidos, em situação de 
risco. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

ii - a erradicação da mendicân-
cia e a recuperação do menor não 
assistido, em situação de penúria. 
- redação original

Art. 171.  o estado, os Municí-
pios, a sociedade e a família assegu-
rarão à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos à vida, à saúde, à moradia, 
ao lazer, à proteção no trabalho, à 
cultura, à convivência familiar e co-
munitária, nos termos da constitui-
ção da república, compreendendo: 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

art. 171.  o estado e os Municípios 
assegurarão à criança e ao adoles-
cente, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos à vida, à saú-
de, à moradia, ao lazer, à proteção 
no trabalho, à cultura, à convivência 
familiar e comunitária, nos termos 
da constituição da república, com-
preendendo: - redação original

i - primazia de receber proteção e 
socorro em qualquer circunstância;

ii - precedência no atendimen-
to por órgão público de qualquer 
poder;

iii - preferência aos programas de 
atendimento à criança e ao adoles-
cente, na formulação e na execução 
das políticas sociais públicas;

iV - aquinhoamento privile-
giado de recursos públicos para 
os programas de atendimen-
to de direitos e proteção espe-
cial da criança e do adolescente. 
- Vide mandando de Segurança nº 
10276-0/101 (200101336076)

Art. 172.  as ações de prote-
ção à infância e à juventude serão 
organizadas, na forma da lei, com 
base nas seguintes diretrizes:

i - descentralização do 
atendimento;

ii - valorização dos vínculos fami-
liares e comunitários;

iii - atendimento prioritário em 
situações de risco definidas em lei, 
observadas as características cultu-
rais e sócio-econômicas locais;

iV - participação da sociedade, 
por meio de organizações represen-
tativas, na formulação de políticas 
e programas, bem como no acom-
panhamento e fiscalização de sua 
execução.

§ 1º - o estado estimulará, me-
diante apoio técnico e financeiro, 
vinculado ao orçamento, programas 
sócio-educativos destinados aos ca-
rentes, sob a responsabilidade de 
entidades beneficentes.

§ 2º - a participação da socieda-
de, prevista no inciso iV, dá-se por 
meio de órgão consultivo, delibera-
tivo e avaliador da política de aten-
dimento à criança e ao adolescente, 
na forma da lei.

Art. 173.  o estado manterá 
programas de assistência aos porta-
dores de deficiência, visando asse-
gurar: - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

art. 17�.  o estado manterá pro-
gramas de assistência aos deficien-
tes físicos, sensoriais e mentais, vi-
sando assegurar: - redação original

i - sua integração familiar e 
social;

ii - a prevenção, o diagnóstico e 
a terapêutica de deficiência, bem 
como o atendimento especiali-
zado pelos meios que se fizerem 
necessários;

iii - a educação especial e o trei-
namento para o trabalho e a facili-
tação de acesso e uso aos bens e ser-
viços, com a eliminação de precon-
ceitos e obstáculos arquitetônicos;

iV - a proteção especial à crian-
ça e ao adolescente portadores de 
deficiências, proporcionando-lhes 

oportunidades e facilidades, por lei 
ou por outros meios, de desenvolvi-
mento físico, mental, moral e social, 
de forma sadia e em condições de 
liberdade e dignidade.

§ 1º o estado e as entidades re-
presentativas dos portadores de 
deficiência formularão a política e 
controlarão as ações corresponden-
tes. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 46, de 09-09-2010, 
d.a. de 09-09-2010.

§ 1º - o estado e as entidades re-
presentativas dos deficientes formu-
larão a política e controlarão as ações 
correspondentes. - redação original

§ 2º - a promoção da habilitação 
e reabilitação das pessoas portado-
ras de deficiências para sua adequa-
da integração à vida comunitária e 
ao mercado de trabalho constituirá 
prioridade das áreas oficiais de saú-
de, educação e assistência.

§ �º - a lei disporá sobre a adap-
tação dos logradouros, dos edifícios 
de uso público e dos veículos de 
transporte coletivo, a fim de garan-
tir acesso adequado às pessoas por-
tadoras de deficiência.

Art. 174.  para assegurar am-
paro às pessoas idosas e sua parti-
cipação na comunidade, defender 
sua dignidade, bem-estar e o direito 
à vida, será criada, na forma da lei, 
comissão permanente de defesa do 
idoso, cabendo-lhe elaborar políti-
ca de assistência ao idoso e, dentre 
outras, as seguintes atribuições:

i - criação de centros destinados ao 
trabalho e experimentação laboral;

ii - criação de centros diurnos e 
noturnos de amparo e lazer;

iii - elaboração de programas de 
preparação para a aposentadoria;

iV - fiscalização das entidades 
destinadas ao amparo do idoso. 
- Vide lei nº 13463, de 31-05-1999.

tÍtulo Vii 
das disposiÇÕes 

constitucionais gerais

Art. 175. o estado instituirá, 
na forma da lei, programa de apoio 
jurídico de assessoramento e orien-
tação às entidades representativas 
de trabalhadores e empregadores 
rurais, bem como às cooperativas.

Art. 176. os serviços notariais 
e de registro são exercidos em ca-
ráter privado, por delegação do po-
der público.
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§ 1º - a lei regulará as atividades 
e a responsabilidade civil e criminal 
dos notários, dos oficiais de regis-
tro e seus prepostos e definirá a 
fiscalização de seus atos pelo poder 
judiciário.

§ 2º - o ingresso na atividade no-
tarial e de registro depende de con-
curso público de provas e títulos, 
não se permitindo que qualquer 
serventia fique vaga, sem abertura 
de concurso de provimento ou de 
remoção, por mais de seis meses. 
- Vide lei nº 13136, de 21-07-1997, 
d.o. de 25-7-1997.

Art. 177. a lei estabelecerá 
estímulos em favor de quem fizer 
doação de órgãos para transplante, 
sob cadastramento e controle a car-
go do estado.

Art. 178. para atingir o objeti-
vo previsto no art. �. , inciso ii, o es-
tado manterá programas especiais 
de desenvolvimento das regiões 
mais carentes.

parágrafo único.  promoverá 
ainda, diretamente ou através de 
convênios, pesquisas e planifica-
ções sobre a marginalidade, po-
breza, criminalidade e analfabe-
tismo, visando indicar as causas, 
atribuir as tendências e prevenir as 
consequências.

art. 179.  fica mantida, nos ter-
mos do artigo 69 dos atos das dis-
posições constitucionais transitó-
rias da constituição da república, 
a consultoria jurídica legislativa 
do poder legislativo estadual, res-
peitada a situação jurídico-fun-
cional de seus atuais integrantes. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 14, de 28-06-1996, d.a. de 
01-07-1996.

parágrafo único. para os fins dos 
parágrafos 1º e 2º do artigo 94 des-
ta constituição, aos integrantes da 
consultoria jurídica legislativa apli-
cam-se as disposições correspondes-
tes às carreiras disciplinadas no arti-
go 1�5 da constituição da república. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 14, de 28-06-1996, d.a. de 
01-07-1996.

art. 180.  ao servidor aposentado 
que tenha exercido, em qualquer 
época, cargo de direção, chefia ou 
mandato eletivo, por no mínimo 
cinco anos consecutivos ou dez in-
tercalados, haja ou não percebido, 
na atividade, gratificação de re-
presentação ou de função, é asse-

gurado o direito de ter incorpora-
da a seus proventos a gratificação 
de representação percebida pelo 
titular correspondente em ativi-
dade, mesmo que o cargo tenha 
sido transformado, reclassificado 
ou extinto, aplicando-se, no que 
couber, o disposto nos § § 1º, 2º e 
�º do art. 98, desta constituição. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 10, de 04-04-1995, d.a. de 
05-04-1995.

§ 1º - os benefícios deste artigo são 
extensivos aos pensionistas do esta-
do, inclusive da previdência social. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 10, de 04-04-1995, d.a. de 
05-04-1995.

§ 2º - para fazer jus à vantagem 
de que trata este artigo, o inte-
ressado deverá manifestar-se, por 
escrito, à autoridade competente. 
- revogado pela emenda Consti-
tucional nº 10, de 04-04-1995, d.a. 
de 05-04-1995. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 1, de 13-
12-1990, d.a. de 14-12-1990.

§ 2º - para fazer jus à vantagem 
de que trata este artigo, o interes-
sado deverá se manifestar à auto-
ridade competente, por escrito e 
dentro de noventa dias a contar da 
promulgação desta constituição. - 
redação original

Art. 181.  a lei regulará o 
processo administrativo tributário 
e disporá sobre os órgãos de julga-
mento administrativo de questões 
de natureza tributária, entre os 
contribuintes e o estado, atenden-
do ao seguinte:

i - o órgão de julgamento de se-
gunda instância séra composto de 
vinte e um conselheiros efetivos, 
sendo onze representantes do fisco 
e dez dos contribuintes, nomeados 
pelo governador, para mandato de 
quatro anos, dentre os brasileiros 
maiores de vinte e cinco anos que 
atendam aos requisitos estabele-
cidos em lei; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 38, de 
1º-07-2005.

i - o órgão de julgamento de se-
gunda instância será composto de 
treze conselheiros efetivos, sendo 
sete representantes do fisco e seis, 
dos contribuintes, nomeados pelo 
governador, para mandato de qua-
tro anos, dentre os brasileiros maio-
res de vinte e cinco anos que aten-
dam aos requisitos estabelecidos 
em lei; - redação original

ii - os representantes dos contri-
buintes serão nomeados por indica-
ções das federações da agricultura, 
do comércio e da industria, dos con-
selhos regionais de economia, admi-
nistração e contabilidade e da ordem 
dos advogados do brasil, na forma 
da lei; - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 38, de 01-07-2005.

ii - os representantes dos contri-
buintes serão nomeados por indica-
ção das federações da agricultura, 
do comércio e da indústria, caben-
do a cada uma delas indicar dois 
representantes, em lista simples; - 
redação original

iii - serão nomeados conselheiros 
suplentes, em número de seis para 
cada representação, obedecendo 
aos mesmos critérios estabelecidos 
para a nomeação dos efetivos.

parágrafo único.  o contribuin-
te ou responsável por obrigação 
fiscal tem capacidade para estar 
no processo administrativo tribu-
tário e fiscal, postulando em cau-
sa própria, em qualquer fase do 
processo. - Vide lei nº 13882, de 
23-07-2001, d.o. de 31-07-2001. 
- Vide lei nº 12935, de 09-09-1996, 
d.o. de 10-09-1996.

art. 181-a. a lei disciplinará o uso 
de meio eletrônico nas prestações 
de contas previstas nos arts. 11, Vii e 
XXi, 26, i, ii e Xiii, �0, �7, Xi, e 77, X e 
XV. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

ato das disposiÇÕes 
constitucionais transitórias

Art. 1. o governador do es-
tado, o presidente do tribunal de 
justiça do estado e os deputados 
estaduais prestarão compromisso 
de manter, defender e cumprir esta 
constituição, no ato e na data de 
sua promulgação.

art. 2. para garantir a plena exe-
quibilidade desta constituição, o 
estado editará todas as leis com-
plementares, no prazo máximo 
de dois anos, sendo este prazo de: 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 8, de 17-08-1994, d.a. de 
19-08-1994, art. 4. 

i - sessenta dias para a que fixará 
os critérios e a forma para criação, 
fusão, desmembramento, incorpo-
ração e instalação de Municípios e 
distritos; - revogado pela emenda 
Constitucional nº 8, de 17-08-1994, 
d.a. de 19-08-1994, art. 4. 
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ii - cento e vinte dias para a que 
estabelecerá o regime especial de 
aposentadoria dos pilotos de aero-
naves do estado; - revogado pela 
emenda Constitucional nº 8, de 17-
08-1994, d.a. de 19-08-1994, art. 4.  
- Vide lei Complementar nº 6, de 25-
01-1991, d.o. de 30-01-1991.

iii - cento e oitenta dias para a que 
fixará as atribuições adicionais da 
justiça de paz e a remuneração dos 
juízes, para imediato início de sua 
instalação; - revogado pela emenda 
Constitucional nº 8, de 17-08-1994, 
d.a. de 19-08-1994, art. 4. 

iV - um ano para a que promove-
rá a estatização das serventias do 
foro judicial, respeitados os direitos 
dos atuais titulares; - revogado pela 
emenda Constitucional nº 8, de 17-
08-1994, d.a. de 19-08-1994, art. 4. 

V - cento e vinte dias, após a vi-
gência da lei complementar federal 
pertinente, para a que organizará e 
estabelecerá as diretrizes de funcio-
namento e as atribuições da defenso-
ria pública estadual. - revogado pela 
emenda Constitucional nº 8, de 17-
08-1994, d.a. de 19-08-1994, art. 4. 

Art. 3. as câmaras Municipais 
votarão a lei orgânica respectiva até 
seis meses após a promulgação desta 
constituição.

Art. 4. o estado de goiás, no pra-
zo de noventa dias da promulgação 
desta constituição, criará comissão 
de estudos do seu território, compos-
ta de dez membros nomeados pelo 
governador do estado, sendo quatro 
indicados pela assembleia legislati-
va, quatro pelo poder executivo, um 
pela ordem dos advogados do brasil 
e um pelo conselho regional de en-
genharia, arquitetura e agronomia, 
para promover estudos e apresentar à 
assembleia propostas sobre as linhas 
divisórias com os outros estados e o 
distrito federal, nas zonas em litígio.

parágrafo único.  a comissão refe-
rida neste artigo terá competência, 
também, para examinar e propor 
solução, mediante acordo ou arbi-
tramento, até o dia 4-10-1.991, para 
os litígios divisórios entre Municípios. 
- Vide decreto nº 3650, de 12-06-91, 
d.o. de 18-06-1991.

Art. 5. os mandatos dos atuais 
governador e Vice-governador do es-
tado terminarão no dia 15-0�-1991 e 
os dos atuais deputados estaduais em 
�1-01-1991.

Art. 6.  - passa denominar-se 
tribunal de contas dos Municípios o 
atual conselho de contas dos Muni-
cípios. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 23, de 09-12-1998, 
d.o de 18-12-1998.

Art. 6. passa a denominar-se 
tribunal de contas dos Municípios 
o atual conselho de contas dos Mu-
nicípios. - revogado pela emenda 
Constitucional nº 19, de 10-09-1997, 
d.a. de 18-09-1997, art. 2. 

Art. 7. a indicação e escolha 
de conselheiros dos tribunais de 
contas do estado e dos Municípios 
iniciar-se-ão pela indicação da as-
sembleia, sendo que a cada duas in-
dicações do legislativo, seguir-se-á 
uma do executivo, após atingir-se a 
proporção estabelecida nos arts. 28 
e 80 desta constituição e mantida 
sempre a proporcionalidade das 
indicações.

Art. 8. os cargos de procurador 
de contas passam a integrar quadro 
próprio do tribunal de contas do 
estado e dos Municípios, na forma 
da lei. - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 18, de 28-08-1997, 
d.a. de 29-08-1997.

Art. 8. são transformados em 
procurador de contas os cargos de 
procurador da fazenda, mantidos 
os seus atuais titulares, sem prejuí-
zo dos direitos já adquiridos. - re-
dação original

parágrafo único   os procura-
dores de contas junto ao tribunal 
de contas dos Municípios poderão 
exercer a procuradoria da fazenda 
pública Municipal nas ações execu-
tivas fundadas em imputação de 
débito ou de multa, na forma da lei 
complementar. - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 23, de 09-
12-1998, d.o de 18-12-1998.

parágrafo único.  os procura-
dores de contas junto ao tribunal 
de contas dos Municípios poderão 
exercer a procuratura da fazenda 
pública Municipal, nas ações exe-
cutivas fundadas em imputação de 
débito ou de multa, na forma da 
lei complementar. - revogado pela 
emenda Constitucional nº 19, de 10-
09-1997, d.a. de 18-09-1997, art. 2. 

Art. 9. os procuradores jurídicos 
legislativos passam a denominar-se 
consultores jurídicos legislativos.

Art. 10. o executivo formulará 
e submeterá à assembleia legislati-
va um programa quinquenal desti-
nado a erradicar o analfabetismo, a 
ser executado em cooperação com 
os Municípios e as entidades de in-
termediação da sociedade civil.

Art. 11. até que a lei estabele-
ça as condições de amparo às coo-
perativas e associações de garimpei-
ros, inclusive visando à recuperação 
do meio ambiente afetado por sua 
atividade, o poder executivo apoia-
rá as iniciativas dessas entidades no 
sentido de compatibilizar seus inte-
resses legítimos com os superiores 
interesses da sociedade.

Art. 12. o estado e os Municí-
pios promoverão a legalização das 
posses urbanas consolidadas e efe-
tivamente identificadas até a data 
da instalação da assembleia esta-
dual constituinte, para os que não 
possuem outro imóvel, no prazo de 
dois anos após a promulgação des-
ta constituição, adotando medidas 
para sua urbanização.

Art. 13. a lei orçamentária do es-
tado, para o exercício de 1.991, consig-
nará subvenção financeira à centrais 
elétricas de goiás s/a, destinada e sufi-
ciente para a encampação da compa-
nhia hidrelétrica do são patrício.

Art. 14. os poderes executivos 
do estado e dos Municípios reava-
liarão todos os incentivos fiscais, de 
qualquer natureza, concedidos antes 
da promulgação da constituição da 
república e proporão aos legislati-
vos respectivos as medidas cabíveis.

parágrafo único.  considerar-
se-ão revogados, após dois anos, 
contados da promulgação da cons-
tituição da república, os que não 
forem confirmados por lei, sem 
prejuízo dos direitos já adquiridos 
àquela data em relação a incenti-
vos concedidos sob condição e com 
prazo certo, desde que cumpridas 
as condições estabelecidas nos atos 
concessórios.

Art. 15. no prazo de cento e 
oitenta dias, após a promulgação 
desta constituição, a polícia Militar 
adotará medidas administrativas 
que resultem na organização e fun-
cionamento da unidade florestal 
especializada e dos batalhões de 
polícia rodoviária e de trânsito.



c
o

n
st

it
u

iÇ
Ã

o
 d

o
 

e
st

a
d

o
 d

e
 g

o
iá

sVade meCum 2021  |  CoNSTITuIção do eSTado de goIÁS

215

Art. 16. aos remanescentes 
das comunidades dos quilombos 
que estejam ocupando suas terras, 
é reconhecida a propriedade defini-
tiva, devendo o estado emitir-lhes 
os respectivos títulos.

§ 1º - lei complementar cria-
rá a reserva calunga, localizada 
nos Municípios de cavalcante e 
Monte alegre, nos vãos das ser-
ras da contenda, das almas e do 
Moleque.

§ 2º - a delimitação da reserva 
será feita, ouvida uma comissão 
composta de oito autoridades no 
assunto, sendo uma do movimento 
negro, duas da comunidade calun-
ga, duas do órgão de desenvolvi-
mento agrário do estado, uma da 
universidade católica de goiás, 
uma da universidade federal de 
goiás e uma do comitê calunga. 
- Vide lei nº 9904, de 10-12-1985, 
d.o. de 26-12-1985; lei nº 11409, 
de 21-01-1991; lei Complementar 
nº 19, de 05-01-1996, d.o. de 10-01-
1996; e decreto nº 4781, de 11-04-
1997, d.o. de 17-04-1997.

Art. 17. o estado deve realizar 
ação discriminatória e demarcatória 
sobre todas as terras devolutas em 
goiás. - Vide lei nº 13022, de 07-01-
1997, d.o. de 10 e 22-1-1997; e de-
creto nº 4811, de 17-07-1997, d.o. 
de 23-07-1997.

Art. 18. o funcionamento e a 
aplicação dos recursos do fundo de 
desenvolvimento econômico de goi-
ás serão disciplinados por lei comple-
mentar. - revogado pela emenda 
Constitucional nº 43, de 12-05-2009, 
art. 3. 

parágrafo único.  até a vigência 
da lei complementar, os recursos 
do fundo serão aplicados no mer-
cado financeiro, a partir-01-1.990, 
pelo banco do estado de goiás e 
pela caixa econômica do estado 
de goiás, em proporções iguais. 
- revogado pela emenda Constitu-
cional nº 43, de 12-05-2009, art. 3. 

Art. 19. no prazo de seis me-
ses, contados da promulgação desta 
constituição, o estado apresentará, 
ao conselho federal de educação, 
processo visando obter autorização 
de funcionamento de todas as uni-
dades de ensino superior já criadas 
por lei e, especialmente, da facul-
dade de direito, ciências e letras de 
inhumas.

Art. 20. as disposições desta 
constituição referentes a pensão 
e aposentadoria, inclusive fixação 
e revisão de proventos, previdên-
cia e assistência social aplicam-se:

i - aos beneficiários da lei ordi-
nária nº 8974, de 05-01-1981;

ii - ao contribuinte, inclusive o 
inativo, da previdência social do 
estado, que contribuiu sobre sa-
lários mínimos e teve alterado o 
salário de contribuição para salá-
rio mínimo de referência, o qual 
poderá voltar a contribuir sobre 
aquele valor originário, com rea-
juste no mesmo índice aplicado ao 
piso nacional de salários durante 
sua vigência, desde a época da al-
teração, isento de qualquer pena-
lidade, com a consequente reper-
cussão no cálculo do benefício.

§ 1º - o ex-segurado do órgão 
previdenciário do estado poderá 
voltar a contribuir como faculta-
tivo, sobre a importância corres-
pondente ao vencimento do cargo 
e classe equivalentes, desde que o 
requeira dentro de noventa dias 
após a promulgação desta consti-
tuição, restaurando sua condição 
de segurado no mês seguinte ao 
do requerimento.

§ 2º - ao funcionário que haja 
contribuído, em caráter obriga-
tório, em qualquer época, para o 
órgão previdenciário do estado, 
mesmo no caso de licença para 
interesse particular, fica assegu-
rado o direito de contar o tempo 
dessa contribuição para efeito de 
aposentadoria. - revogado pela 
emenda Constitucional nº 46, de 
09-09-2010, d.a. de 09-09-2010, 
art. 6. 

Art. 21. dentro de cento e 
oitenta dias, após a promulgação 
desta constituição, serão revistos 
os direitos dos servidores públicos 
inativos e pensionistas do estado 
e atualizados os proventos e pen-
sões a eles devidos, para ajustá-los 
às suas disposições.

§ 1º - os vencimentos, a remune-
ração, as vantagens, os adicionais 
e os proventos de aposentadoria 
que estejam sendo percebidos em 
desacordo com esta constituição, 
serão imediatamente reduzidos 
aos limites dela decorrentes, não 
se admitindo, neste caso, invo-
cação de direito adquirido, ou 
percepção de excesso a qualquer 
título.

§ 2º - os benefícios de presta-
ção continuada, mantidos pela 
previdência social do estado, te-
rão seus valores revistos, a fim 
de que seja restabelecido o po-
der aquisitivo, expresso em nú-
mero de salários mínimos que ti-
nham na data de sua concessão. 
- Vide decreto nº 3577, de 28-12-
1990, d.o. de 15-01-1991; e lei 
ordinária nº 12362, de 26-05-1994, 
art.s 3º, I,  a , e 6º d.o. de 31-05-
1994 e 07-06-1994, art. 3. , I,  a .

§ �º - as pensões pagas pelo 
estado, a qualquer título, serão 
atualizadas na mesma data e pelo 
percentual com que forem atuali-
zados os vencimentos dos servido-
res estaduais em atividade.

Art. 22.  fica assegurado aos 
substitutos das serventias judiciais, 
notariais e de registro, na vacância, 
o direito de acesso a titular, desde 
que legalmente investidos na fun-
ção até 5-10-1988, obrigados a se 
submeterem a prova específica de 
conhecimento das funções, na for-
ma da lei. - Vide emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010, art. 7. , VI. - artigo 
declarado inconstitucional pela 
adIN nº 690-8, d.J. de 03.04.92.

Art. 23. a atualização mone-
tária e as demais disposições a que 
se referem o art. 96 e seus §§ so-
mente serão aplicáveis a partir do 
dia 1º-01-1990.

Art. 24. É assegurado ao de-
fensor público em exercício da 
função, junto à procuradoria de 
assistência judiciária até à data da 
instalação da assembleia estadual 
constituinte, o direito de opção 
pela carreira, com a observância 
das garantias e vedações previs-
tas no art. 1�4, parágrafo único, 
da constituição da república, 
desde que atendidos os seguintes 
requisitos:

a) ser advogado;
b) contar com pelo menos cinco 

anos de serviços prestados à ad-
ministração direta ou indireta do 
estado;

c) comprovação do exercí-
cio da função até a data pre-
vista no caput deste artigo 
pelo ajuizamento de feitos tí-
picos de assistência judiciária. 
- arguida a inconstitucionalidade 
pela adIN nº 1239.8.
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Art. 25. ficam cancelados, ar-
quivando-se os respectivos processos 
administrativos e judiciais, os débitos 
fiscais relativos ao imposto sobre a 
circulação de Mercadorias:

i - cujo montante, na data da pro-
mulgação desta constituição, soma-
das as parcelas de imposto, multa, 
juros e correção monetária, não ull-
trapasse o valor de quinhentos cruza-
dos novos;

ii - inscritos ou não em dívida ati-
va, ainda que ajuizados, oriundos de 
autuações fiscais de operações, cujo 
fato gerador tenha ocorrido antes de 
�1-12-1.976;

iii - quando decorrentes de autos 
de infração em que a mercadoria 
tenha sido abandonada, perdida ou 
perecido, ou expedidos contra moto-
ristas ou transportadores, autonômos 
ou não, sem residência ou domicí-
lio certo e definido neste estado ou 
com endereço em outra unidade da 
federação.

Art. 26. ao contribuinte em dé-
bito com a fazenda pública estadual, 
referente ao imposto sobre a circula-
ção de Mercadorias, por fato gerador 
ocorrido até a data da instalação da 
assembleia estadual constituinte, 
serão concedidos os seguintes bene-
fícios, independentemente de esta-
rem os débitos ajuizados, inscritos 
em dívida ativa, levantados em auto 
de infração ou serem confessados 
espontaneamente:

i - para os que efetivarem o paga-
mento integral do imposto, até qua-
renta dias após a promulgação desta 
constituição, isenção de correção 
monetária e de juros sobre a multa 
e redução de cinquenta por cento do 
valor da correção monetária inciden-
te sobre o imposto;

ii - para os que efetivarem o pa-
gamento integral do imposto até se-
tenta dias após a promulgação desta, 
isenção de correção monetária sobre 
a multa e redução de trinta por cento 
do valor da correção monetária inci-
dente sobre o imposto.

Art. 27. no prazo de cento e oi-
tenta dias após a promulgação desta, 
o executivo mandará imprimir e distri-
buir, gratuitamente, exemplares desta 
constituição às escolas estaduais e mu-
nicipais, universidades, entidades sindi-
cais, bibliotecas, associações de mora-
dores e outras entidades da sociedade 
civil, para facilitar o acesso do cidadão 
às normas constitucionais estaduais.

Art. 28. os conselheiros, os 
procuradores de contas, os servido-
res do Quadro permanente, ativos e 
inativos, bem como os comissiona-
dos e os pensionistas transferidos 
para o tribunal de contas do esta-
do, por força do disposto na emenda 
constitucional nº 19/97, bem como 
os conselheiros nomeados após a 
vigência da emenda constitucional 
nº 21/97, continuam a integrar, com 
os cargos ou situações correspon-
dentes, os respectivos quadros do 
tribunal de contas dos Municípios, 
respeitada a situação jurídico-fun-
cional de cada um. - redação dada 
pela emenda Constitucional nº 23, 
de 09-12-1998, d.o. de 19-12-1998.

Art. 28.  aos conselheiros do 
tribunal de contas dos Municípios 
ficam asseguradas as mesmas prer-
rogativas, direitos, vantagens e 
impedimentos dos conselheiros do 
tribunal de contas do estado de 
goiás, previstas nesta constituição, 
na constituição da república e no 
regimento interno daquele órgão. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 19, de 10-09-1997, d.a de 
12-09-1997

Art. 29. os contratos a que 
se refere o parágrafo único do 
art. �� do adct, com a redação 
dada pela emenda constitucio-
nal nº 19, de 10.9.97, ora revoga-
da, ficam transferidos para o tri-
bunal de contas dos Municípios. 
- Vide emenda Constitucional nº 23, 
de 09-12-1998, d.o. de 19-12-1998, 
art. 2.  - redação dada pela emenda 
Constitucional nº 21, de 04-11-1997, 
d.a. de 05-11-1997.

Art. 29. Mantida a situação 
jurídico-funcional e respeitados 
os seus direitos adquiridos, os ser-
vidores do Quadro permanente e 
comissionados do tribunal de con-
tas dos Municípios do estado de 
goiás passam a integrar, com seus 
respectivos cargos, na categoria de 
extintos quando vagarem, o quadro 
de pessoal dos serviços auxiliares 
do tribunal de contas do estado 
de goiás. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 19, de 10-09-1997, 
d.a. de 12-09-1997.

art. 30 - fica mantido, na estru-
tura administrativa do tribunal de 
contas dos Municípios, o Quadro 
de servidores permanentes e co-
missionados, com os mesmos quan-

titativos, níveis, símbolos e valores. 
Vide emenda Constitucional nº 23, 
de 09-12-1998, d.o. de 19-12-1998, 
art. 2.  - redação conferida pela 
emenda Constitucional nº 21, de 
04-11-1997, d.a. de 05-11-1997.

Art. 30.  os atuais procura-
dores de contas em atividade do 
extinto tribunal de contas dos 
Municípios passam a integrar, com 
os respectivos cargos, a procurado-
ria-geral de contas do tribunal de 
contas do estado. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 19, de 
10-09-1997

parágrafo único.  os cargos de 
que tratam este artigo passam a 
denominar-se procurador de contas 
do tribunal de contas do estado e 
extinguir-se-ão automaticamente 
na medida em que forem vagando. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 19, de 10-09-1997

Art. 31. ficam revertidos 
às respectivas rubricas do orça-
mento do tribunal de contas dos 
Municípios todos os saldos finan-
ceiros e orçamentários transfe-
ridos ao tribunal de contas do 
estado, em decorrência do dispos-
to na emenda constitucional nº 
19, de 10-09-1997, ora revogada. 
 Vide emenda Constitucional nº 23, 
de 09-12-1998, d.o. de 19-12-1998, 
art. 2.  - redação conferida pela 
emenda Constitucional nº 21, de 
04-11-1997, d.a. de 05-11-1997.

Art. 31.  os servidores inativos 
do tribunal de contas dos Municí-
pios do estado de goiás, inclusive 
conselheiros, auditores, procura-
dores de contas e pensionistas, pas-
sam a integrar o respectivo quadro 
de inativos do tribunal de contas 
do estado de goiás. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 19, de 
10-09-1997, d.a. de 12-09-1997.

Art. 32. fica revertido ao tri-
bunal de contas dos Municípios 
todo o acervo patrimonial transfe-
rido ao tribunal de contas do es-
tado, em razão do disposto no art. 
�2 do adct, incluído pela emenda 
constitucional nº 19, de 10-09-
1997, ora revogada.  Vide emenda 
Constitucional nº 23, de 09-12-
1998, d.o. de 19-12-1998, art. 2.  
- redação conferida pela emenda 
Constitucional nº 21, de 04-11-1997, 
d.a. de 05-11-1997
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Art. 32. todo o acervo do 
tribunal de contas dos Municí-
pios passa a integrar o patrimônio 
do tribunal de contas do estado. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 19, de 10-09-1997, d.a. de 
12-09-1997

Art. 33. os saldos das dota-
ções orçamentárias do tribunal 
de contas dos Municípios, existen-
tes à data da promulgação desta 
emenda, passam a compor as res-
pectivas rubricas do orçamento 
do tribunal de contas do estado 
de goiás, ficando a seu cargo o 
cumprimento das obrigações fi-
nanceiras assumidas. - Vide emen-
da Constitucional nº 21, de 04-11-
1997, d.a. de 05-11-1997, art. 7.  
- acrescido emenda Constitucio-
nal nº 19, de 10-09-1997, d.a. de 
12-09-1997

parágrafo único.  ficam transfe-
ridos para o tribunal de contas do 
estado de goiás e para a procura-
doria-geral de contas do tribunal 
de contas do estado os contratos 
firmados pelo tribunal de contas 
dos Municípios do estado de goiás 
e pela sua procuradoria-geral de 
contas, em vigor na data da promul-
gação da presente emenda. - Vide 
emenda Constitucional nº 21, de 04-
11-1997, d.a. de 05-11-1997, art. 7.  
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 19, de 10-09-1997, d.a. de 
12-09-1997

Art. 34.   - o tribunal de contas 
do estado adotará as providências 
necessárias à assunção das novas 
atividades, imediatamente após a 
promulgação da presente emenda. 
- Vide emenda Constitucional nº 21, 
de 04-11-1997, d.a. de 05-11-1997, 
art. 7.  - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 19, de 10-09-1997.

Art. 35. o poder executivo po-
derá, no curso do fluente exercício, 
efetuar contratações de pessoal 
docente para atender à necessi-
dade temporária de excepcional 
interesse público, até que se dê a 
publicação oficial da respectiva 
lei disciplinadora, reportada no 
art. 92, inciso X, da constituição 
estadual, com nova redação dada 
pelo art. 1. da emenda que nela 
introduziu este artigo, retroagin-
do os seus efeitos a 1º-01-200�. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 34, de 10-06-2003.

Art. 36. o poder executivo po-
derá, no curso do exercício de 200�, 
efetuar contratações de profissio-
nais da área de saúde, inclusive téc-
nico-administrativos, para atender 
à necessidade temporária de excep-
cional interesse público, obedecidas 
as prescrições estabelecidas na lei 
disciplinadora do art. 92, inciso X, 
da constituição estadual, retroa-
gindo os seus efetivos a 1o-01-200�. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 35, de 15-12-2003.

Art. 37. os percentuais de que 
tratam os incisos ii e iii do art. 158 
da constituição estadual serão apli-
cados observando-se o seguinte es-
calonamento por exercício financei-
ro: - acrescido pela emenda Consti-
tucional nº 43, de 12-05-2009.

i - 0,1% (um décimo por cen-
to), em 2009; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 43, de 
12-05-2009.

ii - 0,2% (dois décimos por cen-
to), em 2010; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 43, de 
12-05-2009.

iii - 0,�% (três décimos por cen-
to), em 2011; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 43, de 
12-05-2009.

iV - 0,4% (quatro décimos por 
cento), em 2012; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 43, de 
12-05-2009.

V - 0,5% (cinco décimos por cento), 
em 201�. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 43, de 12-05-2009.

Art. 38.  É concedida, nos ter-
mos da lei, anistia aos servidores 
públicos estaduais e aos emprega-
dos da administração pública esta-
dual direta, autárquica e fundacio-
nal, bem como aos empregados de 
empresas públicas e sociedades de 
economia mista sob controle do es-
tado, que, a partir da promulgação 
desta constituição, tenham sido pu-
nidos ou demitidos em decorrência 
de motivação exclusivamente políti-
ca. - acrescido pela emenda Consti-
tucional nº 46, de 09-09-2010, d.a. 
de 09-09-2010.

parágrafo único. o disposto nes-
te artigo somente gerará efeitos 
financeiros a partir da vigência da 
lei de que trata o caput, vedada a 
remuneração de qualquer espécie 
em caráter retroativo. - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 46, 
de 09-09-2010, d.a. de 09-09-2010.

Art. 39.  as receitas vinculadas 
a órgãos e entidades, fundos ou 
despesa, por força de dispositivo 
desta constituição e da legislação 
complementar ou ordinária, ficam 
desvinculadas em �0% (trinta por 
cento) até �1 de dezembro de 202�. 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 53, de 21-12-2016, d.a. 
de 21-12-2016.

art. �9.  as receitas vinculadas 
a órgãos e entidades, fundos ou 
despesa, por força de dispositivo 
desta constituição, da legislação 
complementar ou ordinária ficam 
desvinculadas em 20% (vinte por 
cento) até �1 de dezembro de 202�. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 50, de 11-12-2014, d.o. de 
22-12-2014.

§ 1º as prescrições deste artigo: 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 50, de 11-12-2014, d.o. de 
22-12-2014.

i - aplicam-se às receitas cor-
rentes do tesouro estadual e às 
diretamente arrecadadas por au-
tarquias, fundações públicas e fun-
dos especiais do poder executivo; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 50, de 11-12-2014, d.o. de 
22-12-2014.

ii - não reduzirão a base de cálculo: 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 50, de 11-12-2014, d.o. de 
22-12-2014.

a) das transferências a municípios, 
na forma dos arts. 158, incisos iii e 
iV, e 159, §§ �º e 4º, da constituição 
federal; - acrescida pela emenda 
Constitucional nº 50, de 11-12-2014, 
d.o. de 22-12-2014.

b) dos recursos destinados à for-
mação do fundo de Manutenção e 
desenvolvimento da educação bá-
sica e de Valorização dos profissio-
nais da educação -fundeb-, de que 
trata o inciso ii do art. 60 do adct 
da constituição federal; - acrescida 
pela emenda Constitucional nº 50, 
de 11-12-2014, d.o. de 22-12-2014.

§ 2º os recursos desvinculados por 
força deste artigo serão aplicados 
conforme dispuser ato do chefe do 
poder executivo, em conformidade 
com a lei orçamentária anual -loa-. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 50, de 11-12-2014, d.o. de 
22-12-2014.

§ �º excetuam-se da desvinculação 
de que trata este artigo os recursos: 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 50, de 11-12-2014, d.o. de 
22-12-2014.
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i - destinados a ações e serviços 
públicos de saúde e aplicação em 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino na educação básica de que 
tratam o § 2º, inciso ii, do art. 198, 
e o art. 212 da constituição federal, 
respectivamente; - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 50, de 
11-12-2014, d.o. de 22-12-2014.

ii - decorrentes de taxas arrecada-
das pelo estado com regulamenta-
ção federal; - acrescido pela emen-
da Constitucional nº 50, de 11-12-
2014, d.o. de 22-12-2014.

iii - decorrentes de transferên-
cias multigovernamentais fun-
do a fundo providas pela união; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 50, de 11-12-2014, d.o. de 
22-12-2014.

iV   arrecadados pelo instituto de 
assistência dos servidores públicos 
do estado de goiás (ipasgo) e pela 
goiás previdência (goiaspreV); 
- redação dada pela emenda Cons-
titucional nº 53, de 21-12-2016, d.a. 
de 21-12-2016.

iV - arrecadados pelo instituto de 
assistência dos servidores públicos 
do estado de goiás -ipasgo- e fun-
do de capacitação do servidor e de 
Modernização do estado de goiás -
funcaM-; - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 50, de 11-12-2014, 
d.o. de 22-12-2014.

V - decorrentes de transferências 
financeiras entre órgãos, entidades 
e fundos, efetuadas mediante de-
dução de receitas no órgão de ori-
gem dos recursos. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 50, de 
11-12-2014, d.o. de 22-12-2014.

Vi fundos instituídos pelo poder 
legislativo, pelo poder judiciário, 
pelos tribunais de contas, pelo 
Ministério público, pela defensoria 
pública e pela procuradoria-geral 
do estado. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 53, de 21-12-2016, 
d.a. de 21-12-2016.

Art. 40.  fica instituído, com 
vigência até �1 de dezembro de 
2026, o novo regime fiscal -nrf-, 
de que tratam os arts. 41 a 46, ao 
qual se sujeitam os poderes executi-
vo (administração direta, autárqui-
ca e fundacional, fundos especiais 
e empresas estatais dependentes), 
legislativo e judiciário, bem como 
os órgãos governamentais autôno-
mos (tribunais de contas do estado 
e dos Municípios, defensoria públi-
ca do estado e Ministério público). 

- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. 
de 02-06-2017 - Suplemento.

Art. 41.  na vigência do nrf, 
a despesa corrente, em cada exer-
cício, não poderá exceder, no âm-
bito de cada poder ou órgão go-
vernamental autônomo nominado 
no art. 40, o respectivo montante 
da despesa corrente realizada no 
exercício imediatamente anterior, 
acrescido da variação do índice 
nacional de preço ao consumidor 
amplo -ipca- ou da receita cor-
rente líquida - rcl, relativa ao pe-
ríodo de doze meses encerrado em 
junho do último exercício antece-
dente ao do orçamento em vigor. 
acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. 
de 02-06-2017 - Suplemento. 

§1. parágrafo único. somente 
para o exercício de 2018, no âm-
bito dos poderes e órgãos gover-
namentais autônomos nominados 
no art. 40, a despesa corrente, em 
cada exercício, deduzidas as des-
pesas do fundo previdenciário e 
do fundo financeiro do rpps, não 
poderá exceder o respectivo mon-
tante da despesa corrente orçada 
e suplementada no exercício ime-
diatamente anterior, com aquela 
mesma dedução, acrescido da va-
riação do indice nacional de preço 
ao consumidor amplo -ipca-, ou 
da receita corrente líquida -rcl-
, relativa ao período de doze me-
ses encerrado em junho do último 
exercício antecedente ao do orça-
mento em vigor. - acrescido pela 
emenda Constitucional nº 55, de 
21-09-2017, art. 2.  - Constituído 
§1º pela emenda Constitucional nº 
63, de 04-12-2019.

§ 2º no cálculo da despesa cor-
rente para fins de cumprimento do 
nrf, nos termos do caput, não será 
considerado o elemento de despe-
sa “despesas de exercícios anterio-
res”. - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 63, de 04-12-2019.

Art. 42.  o nrf poderá ser re-
visto quando da propositura, pelo 
governador do estado, da lei de 
diretrizes orçamentárias, a partir 
do terceiro exercício de sua vigên-
cia, desde que atendidas, pelo me-
nos, duas das seguintes condições: 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. 
de 02-06-2017 - Suplemento. 

i- redução do comprometimen-
to da receita com despesas de 
pessoal abaixo do limite de alerta 
da lei de responsabilidade fiscal; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. de 
02-06-2017 - Suplemento. 

ii - eliminação dos restos a pagar 
de exercícios anteriores sem dispo-
nibilidade financeira; - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 54, 
de 02-06-2017, d.o. de 02-06-2017 
- Suplemento.

iii - provisão orçamentária e dis-
ponibilidade financeira que garan-
tam o investimento pelo estado de 
10% (dez por cento) da sua rcl. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. de 
02-06-2017 - Suplemento. 

Art. 43. será responsabilizado, 
na forma da lei, o ordenador de des-
pesa que der causa ao descumpri-
mento do limite que lhe cabe obser-
var no âmbito de sua competência, 
em consonância com as disposições 
do art. 41.  - acrescido pela emenda 
constitucional nº 54, de 02-06-2017, 
d.o. de 02-06-2017 - Suplemento. 

Art. 44.  no caso do art. 4�, 
aplicam-se, no exercício seguinte ao 
descumprimento do limite ali previs-
to, as seguintes vedações ao poder 
ou órgão governamental autôno-
mo responsável por ele: - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 54, 
de 02-06-2017, d.o. de 02-06-2017 
- Suplemento. 

i - concessão, a qualquer título, 
de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração ou sub-
sídio de servidor ou empregado pú-
blico e militar, inclusive do previsto 
no inciso Xi do art. 92 desta consti-
tuição, exceto os derivados de sen-
tença judicial ou determinação legal 
decorrente de atos anteriores à en-
trada em vigor da emenda constitu-
cional instituidora do referido limite; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. de 
02-06-2017 - Suplemento. 

ii - criação de cargo, emprego ou 
função que implique aumento de 
despesa; - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 54, de 02-06-2017, 
d.o. de 02-06-2017 - Suplemento. 

iii - alteração de estrutura de carrei-
ra que implique aumento de despesa; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. de 
02-06-2017 - Suplemento. 
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iV - admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título, ressalva-
das as reposições de cargo de chefia 
e de direção que não acarretem au-
mento de despesa e aquelas decor-
rentes de vacâncias de cargos efeti-
vos: - acrescido pela emenda Cons-
titucional nº 54, de 02-06-2017, d.o. 
de 02-06-2017 - Suplemento.

 V - realização de concurso públi-
co, exceto no âmbito das secretarias 
de estado da saúde, de educação, 
cultura e esporte e de segurança 
pública e administração penitenci-
ária ou quando se destinar, exclu-
sivamente, a reposição ou instala-
ção de órgão jurisdicional ou mi-
nisterial ou da defensoria pública; 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. de 
02-06-2017 - Suplemento. 

Vi - as exceções ao descumpri-
mento do limite definido no art. 
41 não exime o poder ou órgão 
governamental autônomo de 
cumprir os limites globais defini-
dos em lei complementar fede-
ral para despesa total com pes-
soal, observado o que dispõe o 
art. 11� da constituição estadual. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. de 
02-06-2017 - Suplemento. 

parágrafo único. sem prejuízo do 
disposto no caput deste artigo, no 
caso de descumprimento pelo poder 
executivo do limite referenciado no 
art. 41, aplicam-se lhe, no exercício 
subsequente, as seguintes restrições: 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. de 
02-06-2017 - Suplemento. 

i - a despesa nominal com subsí-
dios e subvenções econômicas não 
poderá superar aquela realizada 
no exercício anterior; - acrescido 
pela emenda Constitucional nº 54, 
de 02-06-2017, d.o. de 02-06-2017 
- Suplemento. 

ii - fica vedada a ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia 
de receita. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 54, de 02-06-2017, 
d.o. de 02-06-2017 - Suplemento. 

Art. 45.  a partir do exercício 
financeiro de 2018, as aplicações mí-
nimas de recursos pelo estado: - re-
dação dada pela emenda Constitu-
cional nº 55, de 21-09-2017, art. 2. 

art. 45.  a partir do exercício fi-
nanceiro de 2017, as aplicações 
mínimas de recursos pelo estado: 

- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. de 
02-06-2017 - Suplemento. 

i - em ações e serviços públicos de 
saúde e em manutenção e desen-
volvimento do ensino corresponde-
rão, em cada exercício financeiro, 
às aplicações mínimas referentes 
ao exercício anterior, corrigidas 
pela variação do ipca ou da rcl, 
na forma do art. 41; - Suspen-
so Cautelarmente pela adI-6129. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. de 
02-06-2017 - Suplemento.

 ii - em manutenção e recons-
trução de rodovia, aeródromo, 
autódromo, porto pluvial e balsa 
corresponderão, em cada exercício 
financeiro, a dois terços da sua par-
ticipação no produto da arrecada-
ção do imposto sobre a proprieda-
de de Veículos automotores -ipVa. 
- Suspenso Cautelarmente pela 
adI-6129. - acrescido pela emenda 
Constitucional nº 54, de 02-06-2017, 
d.o. de 02-06-2017 - Suplemento. 

Art. 46.  além da conten-
ção das despesas correntes nos 
correspondentes limites previs-
tos no art. 41, o nrf ainda con-
siste na adoção, no âmbito do 
poder executivo, pelo prazo de 
três anos, das seguintes medidas: 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. de 
02-06-2017 - Suplemento. 

i - só haverá promoção uma vez 
por ano, limitada às carreiras inte-
grantes da segurança pública e ad-
ministração penitenciária, da saúde 
e da educação; - redação dada pela 
emenda Constitucional nº 64, de 
05-12-2019.

i - só haverá promoção uma vez 
por ano, limitada às carreiras inte-
grantes da segurança pública e ad-
ministração penitenciária e da saú-
de; - Vide lei nº 20.244, de 24-04-
2018 (Fixa a data anual de promoção 
por merecimento e antiguidade). 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. de 
02-06-2017 - Suplemento. 

ii - fica suspensa a eficácia dos dis-
positivos legais e infralegais de que 
decorram progressões funcionais 
por antiguidade ou merecimento e, 
consequentemente, majorações da 
despesa com pessoal, devendo a per-
manência dos mesmos no ordena-
mento jurídico ser avaliada com vis-
tas à sua revogação ou modificação. 

- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 54, de 02-06-2017, d.o. de 
02-06-2017 - Suplemento.

Art. 47.  na execução orça-
mentária do exercício de 2019, a 
obrigatoriedade de que trata o § 10 
do art. 111 da constituição estadual 
restringe-se às emendas individuais 
dos parlamentares em exercício. 
- acrescido pela emenda Constitu-
cional nº 62, de 29-10-2019, d.o. de 
05-11-2019.

 
goiânia, 05-10-1989.
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  parte geral

tÍtulo i 
da aplicaÇÃo da lei penal

(redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

anterioridade da lei

Art. 1. não há crime sem lei an-
terior que o defina. não há pena sem 
prévia cominação legal. (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

lei penal no tempo

Art. 2. ninguém pode ser pu-
nido por fato que lei posterior 
deixa de considerar crime, ces-
sando em virtude dela a execução 
e os efeitos penais da sentença 
condenatória.  (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único.  a lei posterior, 
que de qualquer modo favorecer o 
agente, aplica-se aos fatos anterio-
res, ainda que decididos por sen-
tença condenatória transitada em 
julgado.  (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

lei excepcional ou temporá-
ria  (incluído pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

Art. 3. a lei excepcional ou 
temporária, embora decorrido o pe-
ríodo de sua duração ou cessadas as 
circunstâncias que a determinaram, 
aplica-se ao fato praticado durante 
sua vigência.   (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 1984)

Tempo do crime

Art. 4. considera-se praticado 
o crime no momento da ação ou 
omissão, ainda que outro seja o mo-
mento do resultado.(redação dada 
pela lei nº 7.209, de 1984)

Territorialidade

Art. 5. aplica-se a lei brasileira, 
sem prejuízo de convenções, trata-
dos e regras de direito internacio-
nal, ao crime cometido no território 
nacional. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 1984)

§ 1º - para os efeitos penais, con-
sideram-se como extensão do ter-
ritório nacional as embarcações e 
aeronaves brasileiras, de natureza 
pública ou a serviço do governo 
brasileiro onde quer que se encon-
trem, bem como as aeronaves e as 

embarcações brasileiras, mercantes 
ou de propriedade privada, que se 
achem, respectivamente, no espa-
ço aéreo correspondente ou em 
alto-mar. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 1984)

§ 2º - É também aplicável a lei 
brasileira aos crimes praticados a 
bordo de aeronaves ou embarca-
ções estrangeiras de propriedade 
privada, achando-se aquelas em 
pouso no território nacional ou em 
vôo no espaço aéreo corresponden-
te, e estas em porto ou mar territo-
rial do brasil.(redação dada pela lei 
nº 7.209, de 1984)

lugar do crime (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 1984)

Art. 6. considera-se pratica-
do o crime no lugar em que ocor-
reu a ação ou omissão, no todo 
ou em parte, bem como onde se 
produziu ou deveria produzir-se o 
resultado.(redação dada pela lei nº 
7.209, de 1984)

extraterritorialidade (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 1984)

Art. 7. ficam sujeitos à lei brasi-
leira, embora cometidos no estrangei-
ro:  (redação dada pela lei nº 7.209, 
de 1984)

i - os crimes: (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) contra a vida ou a liberdade do 
presidente da república; (incluído 
pela lei nº 7.209, de 1984)

b) contra o patrimônio ou a fé 
pública da união, do distrito fede-
ral, de estado, de território, de Mu-
nicípio, de empresa pública, socie-
dade de economia mista, autarquia 
ou fundação instituída pelo poder 
público; (incluído pela lei nº 7.209, 
de 1984)

c) contra a administração pública, 
por quem está a seu serviço; (incluído 
pela lei nº 7.209, de 1984)

d) de genocídio, quando o agen-
te for brasileiro ou domiciliado no 
brasil; (incluído pela lei nº 7.209, de 
1984)

ii - os crimes:  (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) que, por tratado ou con-
venção, o brasil se obrigou a 
reprimir; (incluído pela lei nº 7.209, 
de 1984)

b) praticados por brasileiro; (incluído 
pela lei nº 7.209, de 1984)

c) praticados em aeronaves ou 
embarcações brasileiras, mercantes 
ou de propriedade privada, quando 

em território estrangeiro e aí não 
sejam julgados. (incluído pela lei nº 
7.209, de 1984)

§ 1º - nos casos do inciso i, o agen-
te é punido segundo a lei brasileira, 
ainda que absolvido ou condenado 
no estrangeiro.(incluído pela lei nº 
7.209, de 1984)

§ 2º - nos casos do inciso ii, 
a aplicação da lei brasileira de-
pende do concurso das seguintes 
condições: (incluído pela lei nº 
7.209, de 1984)

a) entrar o agente no território 
nacional; (incluído pela lei nº 7.209, 
de 1984)

b) ser o fato punível também no 
país em que foi praticado; (incluído 
pela lei nº 7.209, de 1984)

c) estar o crime incluído entre 
aqueles pelos quais a lei brasileira 
autoriza a extradição; (incluído pela 
lei nº 7.209, de 1984)

d) não ter sido o agente absol-
vido no estrangeiro ou não ter aí 
cumprido a pena; (incluído pela lei 
nº 7.209, de 1984)

e) não ter sido o agente perdoado 
no estrangeiro ou, por outro motivo, 
não estar extinta a punibilidade, se-
gundo a lei mais favorável. (incluído 
pela lei nº 7.209, de 1984)

§ �º - a lei brasileira aplica-se tam-
bém ao crime cometido por estran-
geiro contra brasileiro fora do bra-
sil, se, reunidas as condições previs-
tas no parágrafo anterior: (incluído 
pela lei nº 7.209, de 1984)

a) não foi pedida ou foi negada 
a extradição; (incluído pela lei nº 
7.209, de 1984)

b) houve requisição do Minis-
tro da justiça. (incluído pela lei nº 
7.209, de 1984)

pena cumprida no estrangei-
ro (redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

Art. 8. a pena cumprida no 
estrangeiro atenua a pena imposta 
no brasil pelo mesmo crime, quan-
do diversas, ou nela é computada, 
quando idênticas.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

eficácia de sentença estrangei-
ra (redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

Art. 9. a sentença estrangeira, 
quando a aplicação da lei brasileira 
produz na espécie as mesmas conse-
qüências, pode ser homologada no 
brasil para: (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)
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i - obrigar o condenado à repara-
ção do dano, a restituições e a ou-
tros efeitos civis;   (incluído pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - sujeitá-lo a medida de segu-
rança. (incluído pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

parágrafo único - a homologa-
ção depende:  (incluído pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

a) para os efeitos previstos no in-
ciso i, de pedido da parte interessa-
da; ( incluído pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

b) para os outros efeitos, da exis-
tência de tratado de extradição com 
o país de cuja autoridade judiciária 
emanou a sentença, ou, na falta 
de tratado, de requisição do Minis-
tro da justiça. (incluído pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Contagem de prazo  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 10.  o dia do começo inclui-
se no cômputo do prazo. contam-
se os dias, os meses e os anos pelo 
calendário comum. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Frações não computáveis da pe-
na (redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

Art. 11. desprezam-se, nas 
penas privativas de liberdade e nas 
restritivas de direitos, as frações de 
dia, e, na pena de multa, as frações 
de cruzeiro. (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

legislação especial (incluída pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

art. 12 - as regras gerais deste có-
digo aplicam-se aos fatos incrimina-
dos por lei especial, se esta não dispu-
ser de modo diverso. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

tÍtulo ii  
do criMe

relação de causalidade (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 13.  o resultado, de 
que depende a existência do 
crime, somente é imputável a 
quem lhe deu causa. conside-
ra-se causa a ação ou omissão 
sem a qual o resultado não teria 
ocorrido. (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

Superveniência de causa indepen-
dente  (incluído pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

§ 1º - a superveniência de causa 
relativamente independente ex-
clui a imputação quando, por si só, 
produziu o resultado; os fatos an-
teriores, entretanto, imputam-se a 
quem os praticou. (incluído pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

relevância da omissão (incluído 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - a omissão é penalmente 
relevante quando o omitente de-
via e podia agir para evitar o re-
sultado. o dever de agir incumbe a 
quem:(incluído pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

a) tenha por lei obrigação de cuida-
do, proteção ou vigilância; (incluído 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b) de outra forma, assumiu a res-
ponsabilidade de impedir o resulta-
do;  (incluído pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

c) com seu comportamento an-
terior, criou o risco da ocorrência 
do resultado. (incluído pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Art. 14. diz-se o crime:  (re-
dação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

Crime consumado (incluído pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

i - consumado, quando nele se 
reúnem todos os elementos de sua 
definição legal; (incluído pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Tentativa (incluído pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

ii - tentado, quando, iniciada a 
execução, não se consuma por cir-
cunstâncias alheias à vontade do 
agente. (incluído pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

pena de tentativa (incluído pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único.  salvo disposi-
ção em contrário, pune-se a tenta-
tiva com a pena correspondente ao 
crime consumado, diminuída de um 
a dois terços.(incluído pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

desistência voluntária e arrepen-
dimento eficaz (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 15. o agente que, volun-
tariamente, desiste de prosseguir 
na execução ou impede que o resul-
tado se produza, só responde pelos 
atos já praticados.(redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

arrependimento posterior  (re-
dação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

Art. 16. nos crimes cometi-
dos sem violência ou grave ame-
aça à pessoa, reparado o dano ou 
restituída a coisa, até o recebi-
mento da denúncia ou da queixa, 
por ato voluntário do agente, a 
pena será reduzida de um a dois 
terços. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Crime impossível (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

art. 17 - não se pune a tentativa 
quando, por ineficácia absoluta do 
meio ou por absoluta improprieda-
de do objeto, é impossível consu-
mar-se o crime.(redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 18.  diz-se o crime:  (re-
dação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

Crime doloso (incluído pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

i - doloso, quando o agente quis o 
resultado ou assumiu o risco de pro-
duzi-lo;(incluído pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

Crime culposo (incluído pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - culposo, quando o agente deu 
causa ao resultado por imprudência, 
negligência ou imperícia. (incluído 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único - salvo os casos 
expressos em lei, ninguém pode 
ser punido por fato previsto como 
crime, senão quando o pratica 
dolosamente. (incluído pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

agravação pelo resultado  (re-
dação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

Art. 19. pelo resultado que 
agrava especialmente a pena, só 
responde o agente que o houver 
causado ao menos culposamente. 
(redação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

erro sobre elementos do tipo  
(redação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

Art. 20.  o erro sobre elemen-
to constitutivo do tipo legal de cri-
me exclui o dolo, mas permite a pu-
nição por crime culposo, se previsto 
em lei. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

descriminantes putativas  (incluí-
do pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - É isento de pena quem, por 
erro plenamente justificado pelas cir-
cunstâncias, supõe situação de fato 
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que, se existisse, tornaria a ação legí-
tima. não há isenção de pena quando 
o erro deriva de culpa e o fato é pu-
nível como crime culposo.(redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

erro determinado por tercei-
ro (incluído pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

§ 2º - responde pelo crime o ter-
ceiro que determina o erro. (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

erro sobre a pessoa (incluído pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ �º - o erro quanto à pessoa con-
tra a qual o crime é praticado não 
isenta de pena. não se consideram, 
neste caso, as condições ou quali-
dades da vítima, senão as da pessoa 
contra quem o agente queria pra-
ticar o crime. (incluído pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

erro sobre a ilicitude do fa-
to (redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

Art. 21.  o desconhecimento 
da lei é inescusável. o erro sobre a 
ilicitude do fato, se inevitável, isenta 
de pena; se evitável, poderá diminuí-
la de um sexto a um terço. (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único.  considera-se 
evitável o erro se o agente atua ou 
se omite sem a consciência da ilicitu-
de do fato, quando lhe era possível, 
nas circunstâncias, ter ou atingir essa 
consciência. (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

Coação irresistível e obediência 
hierárquica (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 22.  se o fato é cometido 
sob coação irresistível ou em estrita 
obediência a ordem, não manifesta-
mente ilegal, de superior hierárqui-
co, só é punível o autor da coação ou 
da ordem.(redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

exclusão de ilicitude  (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 23. não há crime quando o 
agente pratica o fato: (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

i - em estado de necessida-
de;  (incluído pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

ii - em legítima defesa;(incluído 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

iii - em estrito cumprimento de de-
ver legal ou no exercício regular de 
direito.(incluído pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

excesso punível (incluído pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único.  o agente, em 
qualquer das hipóteses deste artigo, 
responderá pelo excesso doloso ou 
culposo.(incluído pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

estado de necessidade

Art. 24.  considera-se em esta-
do de necessidade quem pratica o 
fato para salvar de perigo atual, que 
não provocou por sua vontade, nem 
podia de outro modo evitar, direi-
to próprio ou alheio, cujo sacrifício, 
nas circunstâncias, não era razoável 
exigir-se. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - não pode alegar estado de 
necessidade quem tinha o dever le-
gal de enfrentar o perigo. (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - embora seja razoável exigir-
se o sacrifício do direito ameaçado, 
a pena poderá ser reduzida de um a 
dois terços. (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

legítima defesa

Art. 25. entende-se em legítima 
defesa quem, usando moderada-
mente dos meios necessários, repele 
injusta agressão, atual ou iminente, 
a direito seu ou de outrem. (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único. observados os re-
quisitos previstos no caput deste ar-
tigo, considera-se também em legíti-
ma defesa o agente de segurança pú-
blica que repele agressão ou risco de 
agressão a vítima mantida refém du-
rante a prática de crimes.    (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

tÍtulo iii  
da iMputabilidade penal

Inimputáveis

Art. 26. É isento de pena o 
agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto 
ou retardado, era, ao tempo da ação 
ou da omissão, inteiramente incapaz 
de entender o caráter ilícito do fato 
ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

redução de pena
parágrafo único.  a pena pode ser 

reduzida de um a dois terços, se o 
agente, em virtude de perturbação 
de saúde mental ou por desenvolvi-
mento mental incompleto ou retar-

dado não era inteiramente capaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.(redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

menores de dezoito anos
art. 27 - os menores de 18 (de-

zoito) anos são penalmente inim-
putáveis, ficando sujeitos às nor-
mas estabelecidas na legislação 
especial. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

emoção e paixão

Art. 28.  não excluem a imputa-
bilidade penal: (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

i - a emoção ou a paixão; (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

embriaguez
ii - a embriaguez, voluntária ou 

culposa, pelo álcool ou substância de 
efeitos análogos.(redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - É isento de pena o agente 
que, por embriaguez completa, pro-
veniente de caso fortuito ou força 
maior, era, ao tempo da ação ou da 
omissão, inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.(redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - a pena pode ser reduzida 
de um a dois terços, se o agente, 
por embriaguez, proveniente de 
caso fortuito ou força maior, não 
possuía, ao tempo da ação ou da 
omissão, a plena capacidade de en-
tender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse 
entendimento.(redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

tÍtulo iV  
do concurso de pessoas

Art. 29. Quem, de qualquer 
modo, concorre para o crime incide 
nas penas a este cominadas, na me-
dida de sua culpabilidade. (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - se a participação for de 
menor importância, a pena pode 
ser diminuída de um sexto a um 
terço. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - se algum dos concorrentes 
quis participar de crime menos grave, 
ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa 
pena será aumentada até metade, 
na hipótese de ter sido previsível o 
resultado mais grave. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Circunstâncias incomunicáveis

Art. 30.  não se comunicam as 
circunstâncias e as condições de ca-
ráter pessoal, salvo quando elemen-
tares do crime. (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Casos de impunibilidade

Art. 31.  o ajuste, a determina-
ção ou instigação e o auxílio, salvo 
disposição expressa em contrário, não 
são puníveis, se o crime não chega, 
pelo menos, a ser tentado. (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

tÍtulo V  
das penas

capÍtulo i 
das espÉcies de pena

Art. 32.  as penas são:  (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

i - privativas de liberdade;
ii - restritivas de direitos;
iii - de multa.

seÇÃo i 
das penas priVatiVas de 

liberdade

reclusão e detenção

Art. 33.  a pena de reclusão 
deve ser cumprida em regime fecha-
do, semi-aberto ou aberto. a de de-
tenção, em regime semi-aberto, ou 
aberto, salvo necessidade de trans-
ferência a regime fechado. (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - considera-se: (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da 
pena em estabelecimento de segu-
rança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução 
da pena em colônia agrícola, indus-
trial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da 
pena em casa de albergado ou esta-
belecimento adequado.

§ 2º - as penas privativas de li-
berdade deverão ser executadas em 
forma progressiva, segundo o mé-
rito do condenado, observados os 
seguintes critérios e ressalvadas as 
hipóteses de transferência a regime 
mais rigoroso: (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 
8 (oito) anos deverá começar a cum-
pri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, 
cuja pena seja superior a 4 (quatro) 
anos e não exceda a 8 (oito), poderá, 
desde o princípio, cumpri-la em regi-
me semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, 
cuja pena seja igual ou inferior a 4 
(quatro) anos, poderá, desde o início, 
cumpri-la em regime aberto.

§ �º - a determinação do re-
gime inicial de cumprimento da 
pena far-se-á com observância dos 
critérios previstos no art. 59 deste 
código.(redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 4o o condenado por crime contra 
a administração pública terá a pro-
gressão de regime do cumprimento 
da pena condicionada à reparação 
do dano que causou, ou à devolução 
do produto do ilícito praticado, com 
os acréscimos legais. (incluído pela 
lei nº 10.76�, de 12.11.200�)

regras do regime fechado
art. �4 - o condenado será sub-

metido, no início do cumprimento 
da pena, a exame criminológico de 
classificação para individualização da 
execução. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - o condenado fica sujei-
to a trabalho no período diurno e 
a isolamento durante o repouso 
noturno. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - o trabalho será em comum 
dentro do estabelecimento, na con-
formidade das aptidões ou ocupa-
ções anteriores do condenado, des-
de que compatíveis com a execução 
da pena.(redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ �º - o trabalho externo é admis-
sível, no regime fechado, em serviços 
ou obras públicas. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

regras do regime semi-aberto
art. �5 - aplica-se a norma do art. 

�4 deste código, caput, ao condena-
do que inicie o cumprimento da pena 
em regime semi-aberto. (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - o condenado fica sujeito 
a trabalho em comum durante o 
período diurno, em colônia agríco-
la, industrial ou estabelecimento 
similar. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - o trabalho externo é ad-
missível, bem como a freqüência a 
cursos supletivos profissionalizantes, 
de instrução de segundo grau ou 
superior. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

regras do regime aberto

Art. 36.  o regime aberto baseia-
se na autodisciplina e senso de respon-
sabilidade do condenado.  (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - o condenado deverá, fora 
do estabelecimento e sem vigilân-
cia, trabalhar, freqüentar curso ou 
exercer outra atividade autorizada, 
permanecendo recolhido durante 
o período noturno e nos dias de 
folga. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - o condenado será transferi-
do do regime aberto, se praticar fato 
definido como crime doloso, se frus-
trar os fins da execução ou se, po-
dendo, não pagar a multa cumula-
tivamente aplicada. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

regime especial

Art. 37.  as mulheres cumprem 
pena em estabelecimento próprio, 
observando-se os deveres e direitos 
inerentes à sua condição pessoal, 
bem como, no que couber, o dispos-
to neste capítulo. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

direitos do preso

Art. 38.  o preso conserva todos 
os direitos não atingidos pela perda 
da liberdade, impondo-se a todas as 
autoridades o respeito à sua integri-
dade física e moral. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Trabalho do preso

Art. 39.  o trabalho do preso 
será sempre remunerado, sendo-lhe 
garantidos os benefícios da previ-
dência social. (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

legislação especial

Art. 40.  a legislação especial 
regulará a matéria prevista nos arts. 
�8 e �9 deste código, bem como es-
pecificará os deveres e direitos do 
preso, os critérios para revogação 
e transferência dos regimes e esta-
belecerá as infrações disciplinares e 
correspondentes sanções.  (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Superveniência de doença mental

Art. 41.  o condenado a quem 
sobrevém doença mental deve ser re-
colhido a hospital de custódia e trata-
mento psiquiátrico ou, à falta, a outro 
estabelecimento adequado. (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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detração

Art. 42.  computam-se, na 
pena privativa de liberdade e na 
medida de segurança, o tempo de 
prisão provisória, no brasil ou no 
estrangeiro, o de prisão adminis-
trativa e o de internação em qual-
quer dos estabelecimentos referi-
dos no artigo anterior. (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

seÇÃo ii 
das penas restritiVas de 

direitos

penas restritivas de direitos

  Art. 43.  as penas restritivas 
de direitos são: (redação dada pela 
lei nº 9.714, de 1998)

i - prestação pecuniária; (incluído 
pela lei nº 9.714, de 1998)

ii - perda de bens e valores;  (in-
cluído pela lei nº 9.714, de 1998)

iii - limitação de fim de semana.  
(incluído pela lei nº 7.209, de 1984)

iV - prestação de serviço à co-
munidade ou a entidades públi-
cas;  (incluído pela lei nº 9.714, de 
25.11.1998)

V - interdição temporária de di-
reitos;  (incluído pela lei nº 9.714, 
de 25.11.1998)

Vi - limitação de fim de sema-
na.  (incluído pela lei nº 9.714, de 
25.11.1998)

Art. 44.  as penas restritivas 
de direitos são autônomas e subs-
tituem as privativas de liberdade, 
quando: (redação dada pela lei nº 
9.714, de 1998)

i – aplicada pena privativa de 
liberdade não superior a quatro 
anos e o crime não for cometido 
com violência ou grave ameaça 
à pessoa ou, qualquer que seja 
a pena aplicada, se o crime for 
culposo;(redação dada pela lei nº 
9.714, de 1998)

ii – o réu não for reincidente em 
crime doloso; (redação dada pela 
lei nº 9.714, de 1998)

iii – a culpabilidade, os antece-
dentes, a conduta social e a perso-
nalidade do condenado, bem como 
os motivos e as circunstâncias indi-
carem que essa substituição seja 
suficiente. (redação dada pela lei 
nº 9.714, de 1998)

§ 1o (Vetado)  (incluído pela lei 
nº 9.714, de 1998)

§ 2o na condenação igual ou 
inferior a um ano, a substituição 
pode ser feita por multa ou por 
uma pena restritiva de direitos; se 
superior a um ano, a pena privativa 
de liberdade pode ser substituída 
por uma pena restritiva de direitos 
e multa ou por duas restritivas de 
direitos.  (incluído pela lei nº 9.714, 
de 1998)

§ �o se o condenado for reinciden-
te, o juiz poderá aplicar a substitui-
ção, desde que, em face de conde-
nação anterior, a medida seja social-
mente recomendável e a reincidên-
cia não se tenha operado em virtude 
da prática do mesmo crime. (incluído 
pela lei nº 9.714, de 1998)

§ 4o a pena restritiva de direitos 
converte-se em privativa de liber-
dade quando ocorrer o descum-
primento injustificado da restrição 
imposta. no cálculo da pena privati-
va de liberdade a executar será de-
duzido o tempo cumprido da pena 
restritiva de direitos, respeitado o 
saldo mínimo de trinta dias de de-
tenção ou reclusão.  (incluído pela 
lei nº 9.714, de 1998)

§ 5o sobrevindo condenação a 
pena privativa de liberdade, por ou-
tro crime, o juiz da execução penal 
decidirá sobre a conversão, poden-
do deixar de aplicá-la se for possível 
ao condenado cumprir a pena subs-
titutiva anterior. (incluído pela lei 
nº 9.714, de 1998)

Conversão das penas restritivas 
de direitos

Art. 45.  na aplicação da subs-
tituição prevista no artigo anterior, 
proceder-se-á na forma deste e dos 
arts. 46, 47 e 48. (redação dada 
pela lei nº 9.714, de 1998)

§ 1o a prestação pecuniária con-
siste no pagamento em dinheiro 
à vítima, a seus dependentes ou a 
entidade pública ou privada com 
destinação social, de importância fi-
xada pelo juiz, não inferior a 1 (um) 
salário mínimo nem superior a �60 
(trezentos e sessenta) salários míni-
mos. o valor pago será deduzido do 
montante de eventual condenação 
em ação de reparação civil, se coin-
cidentes os beneficiários. (incluído 
pela lei nº 9.714, de 1998)

§ 2o no caso do parágrafo an-
terior, se houver aceitação do be-
neficiário, a prestação pecuniária 
pode consistir em prestação de ou-
tra natureza. (incluído pela lei nº 
9.714, de 1998)

§ �o a perda de bens e valo-
res pertencentes aos condenados 
dar-se-á, ressalvada a legislação 
especial, em favor do fundo peni-
tenciário nacional, e seu valor terá 
como teto – o que for maior – o 
montante do prejuízo causado ou 
do provento obtido pelo agente 
ou por terceiro, em conseqüência 
da prática do crime. (incluído pela 
lei nº 9.714, de 1998)

§ 4o (Vetado) (incluído pela lei 
nº 9.714, de 1998)

prestação de serviços à comuni-
dade ou a entidades públicas

Art. 46.  a prestação de servi-
ços à comunidade ou a entidades 
públicas é aplicável às condena-
ções superiores a seis meses de pri-
vação da liberdade. (redação dada 
pela lei nº 9.714, de 1998)

§ 1o a prestação de serviços à co-
munidade ou a entidades públicas 
consiste na atribuição de tarefas 
gratuitas ao condenado.  (incluído 
pela lei nº 9.714, de 1998)

§ 2o a prestação de serviço à co-
munidade dar-se-á em entidades 
assistenciais, hospitais, escolas, or-
fanatos e outros estabelecimentos 
congêneres, em programas comu-
nitários ou estatais. (incluído pela 
lei nº 9.714, de 1998)

§ �o as tarefas a que se refere 
o § 1o serão atribuídas conforme 
as aptidões do condenado, de-
vendo ser cumpridas à razão de 
uma hora de tarefa por dia de 
condenação, fixadas de modo a 
não prejudicar a jornada normal 
de trabalho. (incluído pela lei nº 
9.714, de 1998)

§ 4o se a pena substituída for 
superior a um ano, é facultado 
ao condenado cumprir a pena 
substitutiva em menor tempo 
(art. 55), nunca inferior à metade 
da pena privativa de liberdade 
fixada. (incluído pela lei nº 9.714, 
de 1998)

Interdição temporária de di-
reitos (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Art. 47.  as penas de inter-
dição temporária de direitos são:   
(redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

i - proibição do exercício de car-
go, função ou atividade pública, 
bem como de mandato eletivo;  
(redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)
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ii - proibição do exercício de 
profissão, atividade ou ofício que 
dependam de habilitação especial, 
de licença ou autorização do poder 
público; (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

iii - suspensão de autorização ou 
de habilitação para dirigir veículo.  
(redação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

iV – proibição de freqüentar de-
terminados lugares. (incluído pela 
lei nº 9.714, de 1998)

V - proibição de inscrever-se em 
concurso, avaliação ou exame pú-
blicos.  (incluído pela lei nº 12.550, 
de 2011)

limitação de fim de semana

Art. 48.  a limitação de fim de 
semana consiste na obrigação de 
permanecer, aos sábados e domin-
gos, por 5 (cinco) horas diárias, em 
casa de albergado ou outro estabele-
cimento adequado.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único.  durante a per-
manência poderão ser ministrados 
ao condenado cursos e palestras ou 
atribuídas atividades educativas. 
(redação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

seÇÃo iii 
da pena de Multa

multa

Art. 49.  a pena de multa 
consiste no pagamento ao fundo 
penitenciário da quantia fixada na 
sentença e calculada em dias-multa. 
será, no mínimo, de 10 (dez) e, no 
máximo, de �60 (trezentos e sessen-
ta) dias-multa. (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - o valor do dia-multa será 
fixado pelo juiz não podendo ser in-
ferior a um trigésimo do maior salá-
rio mínimo mensal vigente ao tem-
po do fato, nem superior a 5 (cinco) 
vezes esse salário. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - o valor da multa será atuali-
zado, quando da execução, pelos índi-
ces de correção monetária.  (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

pagamento da multa

Art. 50.  a multa deve ser paga 
dentro de 10 (dez) dias depois de 
transitada em julgado a sentença. a 
requerimento do condenado e con-
forme as circunstâncias, o juiz pode 

permitir que o pagamento se realize 
em parcelas mensais. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - a cobrança da multa pode 
efetuar-se mediante desconto no 
vencimento ou salário do conde-
nado quando: (incluído pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

a) aplicada isoladamente;  (incluí-
do pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b) aplicada cumulativamente com 
pena restritiva de direitos;(incluído 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

c) concedida a suspensão condi-
cional da pena. (incluído pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - o desconto não deve inci-
dir sobre os recursos indispensáveis 
ao sustento do condenado e de sua 
família.(incluído pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

Conversão da multa e revoga-
ção (redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

Art. 51.  transitada em julga-
do a sentença condenatória, a mul-
ta será executada perante o juiz da 
execução penal e será considerada 
dívida de valor, aplicáveis as normas 
relativas à dívida ativa da fazenda 
pública, inclusive no que concerne 
às causas interruptivas e suspensivas 
da prescrição. (redação dada pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 1º -  (revogado pela lei nº 9.268, 
de 1º.4.1996)

§ 2º -   (revogado pela lei nº 9.268, 
de 1º.4.1996)

Suspensão da execução da multa

Art. 52. É suspensa a exe-
cução da pena de multa, se so-
brevém ao condenado doença 
mental. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

capÍtulo ii 
da coMinaÇÃo das penas

penas privativas de liberdade

Art. 53.  as penas privativas 
de liberdade têm seus limites es-
tabelecidos na sanção correspon-
dente a cada tipo legal de crime.  
(redação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

penas restritivas de direitos

Art. 54.  as penas restritivas 
de direitos são aplicáveis, indepen-
dentemente de cominação na par-
te especial, em substituição à pena 

privativa de liberdade, fixada em 
quantidade inferior a 1 (um) ano, ou 
nos crimes culposos. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 55.  as penas restritivas de 
direitos referidas nos incisos iii, iV, V 
e Vi do art. 4� terão a mesma dura-
ção da pena privativa de liberdade 
substituída, ressalvado o disposto 
no § 4o do art. 46.  (redação dada 
pela lei nº 9.714, de 1998)

Art. 56.  as penas de interdi-
ção, previstas nos incisos i e ii do art. 
47 deste código, aplicam-se para 
todo o crime cometido no exercício 
de profissão, atividade, ofício, car-
go ou função, sempre que houver 
violação dos deveres que lhes são 
inerentes.   (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 57.  a pena de interdição, 
prevista no inciso iii do art. 47 deste 
código, aplica-se aos crimes culpo-
sos de trânsito. (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

pena de multa

Art. 58.  a multa, prevista em 
cada tipo legal de crime, tem os li-
mites fixados no art. 49 e seus pará-
grafos deste código.(redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único.  a multa prevista 
no parágrafo único do art. 44 e no § 
2º do art. 60 deste código aplica-se 
independentemente de cominação 
na parte especial. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

capÍtulo iii 
da aplicaÇÃo da pena

Fixação da pena

Art. 59.  o juiz, atendendo à 
culpabilidade, aos antecedentes, à 
conduta social, à personalidade do 
agente, aos motivos, às circunstân-
cias e conseqüências do crime, bem 
como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja neces-
sário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime: (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

i - as penas aplicáveis dentre as 
cominadas;(redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - a quantidade de pena apli-
cável, dentro dos limites previstos; 
(redação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)
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iii - o regime inicial de cumpri-
mento da pena privativa de liberda-
de; (redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

iV - a substituição da pena pri-
vativa da liberdade aplicada, por 
outra espécie de pena, se cabível.  
(redação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

Critérios especiais da pena de 
multa

Art. 60.  na fixação da pena 
de multa o juiz deve atender, prin-
cipalmente, à situação econômica 
do réu. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

 § 1º - a multa pode ser aumentada 
até o triplo, se o juiz considerar que, 
em virtude da situação econômica 
do réu, é ineficaz, embora aplicada 
no máximo.  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

multa substitutiva
 § 2º - a pena privativa de liberda-

de aplicada, não superior a 6 (seis) 
meses, pode ser substituída pela de 
multa, observados os critérios dos 
incisos ii e iii do art. 44 deste códi-
go. (redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

Circunstâncias agravantes

Art. 61.  são circunstâncias 
que sempre agravam a pena, quan-
do não constituem ou qualificam 
o crime:(redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

i - a reincidência; (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - ter o agente cometido o 
crime: (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

a) por motivo fútil ou torpe;
b) para facilitar ou assegurar a 

execução, a ocultação, a impunida-
de ou vantagem de outro crime;

c) à traição, de emboscada, ou 
mediante dissimulação, ou outro 
recurso que dificultou ou tornou 
impossível a defesa do ofendido;

d) com emprego de veneno, fogo, 
explosivo, tortura ou outro meio in-
sidioso ou cruel, ou de que podia 
resultar perigo comum;

e) contra ascendente, descenden-
te, irmão ou cônjuge;

f) com abuso de autoridade ou 
prevalecendo-se de relações do-
mésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade, ou com violência 
contra a mulher na forma da lei 
específica; (redação dada pela lei 
nº 11.�40, de 2006)

g) com abuso de poder ou viola-
ção de dever inerente a cargo, ofício, 
ministério ou profissão;

h) contra criança, maior de 60 
(sessenta) anos, enfermo ou mulher 
grávida; (redação dada pela lei nº 
10.741, de 200�)

i) quando o ofendido estava sob a 
imediata proteção da autoridade;

j) em ocasião de incêndio, naufrá-
gio, inundação ou qualquer calami-
dade pública, ou de desgraça particu-
lar do ofendido;

l) em estado de embriaguez 
preordenada.

agravantes no caso de concurso de 
pessoas

Art. 62.  a pena será ainda 
agravada em relação ao agente 
que: (redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

i - promove, ou organiza a coope-
ração no crime ou dirige a atividade 
dos demais agentes; (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - coage ou induz outrem à exe-
cução material do crime;  (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

iii - instiga ou determina a come-
ter o crime alguém sujeito à sua au-
toridade ou não-punível em virtude 
de condição ou qualidade pessoal;  
(redação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

iV - executa o crime, ou nele parti-
cipa, mediante paga ou promessa de 
recompensa.(redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

reincidência

Art. 63.  Verifica-se a reincidên-
cia quando o agente comete novo 
crime, depois de transitar em julgado 
a sentença que, no país ou no estran-
geiro, o tenha condenado por crime 
anterior. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Art. 64.  para efeito de reinci-
dência:  (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

i - não prevalece a condenação an-
terior, se entre a data do cumprimen-
to ou extinção da pena e a infração 
posterior tiver decorrido período de 
tempo superior a 5 (cinco) anos, com-
putado o período de prova da sus-
pensão ou do livramento condicional, 
se não ocorrer revogação; (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - não se consideram os crimes mi-
litares próprios e políticos.(redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Circunstâncias atenuantes

Art. 65.  são circunstâncias 
que sempre atenuam a pena:  (re-
dação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

i - ser o agente menor de 21 (vin-
te e um), na data do fato, ou maior 
de 70 (setenta) anos, na data da 
sentença; (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

ii - o desconhecimento da lei;  
(redação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

iii - ter o agente:(redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

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 conseqüências, ou ter, antes do 
julgamento, reparado o dano;

c) cometido o crime sob coação 
a que podia resistir, ou em cum-
primento de ordem de autoridade 
superior, ou sob a influência de vio-
lenta emoção, provocada por ato 
injusto da vítima;

d) confessado espontaneamente, 
perante a autoridade, a autoria do 
crime;

e) cometido o crime sob a influ-
ência de multidão em tumulto, se 
não o provocou.

Art. 66.  a pena poderá ser ain-
da atenuada em razão de circunstân-
cia relevante, anterior ou posterior 
ao crime, embora não prevista ex-
pressamente em lei.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Concurso de circunstâncias agra-
vantes e atenuantes

Art. 67.  no concurso de agra-
vantes e atenuantes, a pena deve 
aproximar-se do limite indicado pe-
las circunstâncias preponderantes, 
entendendo-se como tais as que re-
sultam dos motivos determinantes 
do crime, da personalidade do agen-
te e da reincidência. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Cálculo da pena

Art. 68.  a pena-base será fi-
xada atendendo-se ao critério do 
art. 59 deste código; em seguida 
serão consideradas as circunstâncias 
atenuantes e agravantes; por últi-
mo, as causas de diminuição e de 
aumento. (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)
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parágrafo único.  no concurso de 
causas de aumento ou de diminui-
ção previstas na parte especial, pode 
o juiz limitar-se a um só aumento ou 
a uma só diminuição, prevalecendo, 
todavia, a causa que mais aumente 
ou diminua.(redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

Concurso material

Art. 69.  Quando o agente, me-
diante mais de uma ação ou omissão, 
pratica dois ou mais crimes, idênticos 
ou não, aplicam-se cumulativamen-
te as penas privativas de liberdade 
em que haja incorrido. no caso de 
aplicação cumulativa de penas de 
reclusão e de detenção, executa-
se primeiro aquela. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - na hipótese deste artigo, 
quando ao agente tiver sido aplica-
da pena privativa de liberdade, não 
suspensa, por um dos crimes, para 
os demais será incabível a substi-
tuição de que trata o art. 44 deste 
código. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Quando forem aplica-
das penas restritivas de direitos, 
o condenado cumprirá simulta-
neamente as que forem compatí-
veis entre si e sucessivamente as 
demais. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Concurso formal

Art. 70. Quando o agente, me-
diante uma só ação ou omissão, pra-
tica dois ou mais crimes, idênticos 
ou não, aplica-se-lhe a mais grave 
das penas cabíveis ou, se iguais, so-
mente uma delas, mas aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto até 
metade. as penas aplicam-se, entre-
tanto, cumulativamente, se a ação 
ou omissão é dolosa e os crimes con-
correntes resultam de desígnios au-
tônomos, consoante o disposto no 
artigo anterior.(redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único.  não poderá a 
pena exceder a que seria cabível 
pela regra do art. 69 deste código.  
(redação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

Crime continuado

Art. 71.  Quando o agente, me-
diante mais de uma ação ou omis-
são, pratica dois ou mais crimes da 
mesma espécie e, pelas condições de 
tempo, lugar, maneira de execução 
e outras semelhantes, devem os sub-

seqüentes ser havidos como conti-
nuação do primeiro, aplica-se-lhe a 
pena de um só dos crimes, se idênti-
cas, ou a mais grave, se diversas, au-
mentada, em qualquer caso, de um 
sexto a dois terços. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único.  nos crimes do-
losos, contra vítimas diferentes, 
cometidos com violência ou grave 
ameaça à pessoa, poderá o juiz, 
considerando a culpabilidade, os 
antecedentes, a conduta social e 
a personalidade do agente, bem 
como os motivos e as circunstân-
cias, aumentar a pena de um só 
dos crimes, se idênticas, ou a mais 
grave, se diversas, até o triplo, ob-
servadas as regras do parágrafo 
único do art. 70 e do art. 75 deste 
código.(redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

multas no concurso de crimes

Art. 72.  no concurso de cri-
mes, as penas de multa são aplica-
das distinta e integralmente.  (re-
dação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

erro na execução

Art. 73.  Quando, por acidente 
ou erro no uso dos meios de execu-
ção, o agente, ao invés de atingir a 
pessoa que pretendia ofender, atin-
ge pessoa diversa, responde como 
se tivesse praticado o crime contra 
aquela, atendendo-se ao disposto 
no § �º do art. 20 deste código. no 
caso de ser também atingida a pes-
soa que o agente pretendia ofen-
der, aplica-se a regra do art. 70 des-
te código. (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

resultado diverso do pretendido

Art. 74.  fora dos casos do ar-
tigo anterior, quando, por acidente 
ou erro na execução do crime, so-
brevém resultado diverso do preten-
dido, o agente responde por culpa, 
se o fato é previsto como crime cul-
poso; se ocorre também o resultado 
pretendido, aplica-se a regra do art. 
70 deste código.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

limite das penas

Art. 75.  o tempo de cumpri-
mento das penas privativas de li-
berdade não pode ser superior a 40 
(quarenta) anos.    (redação dada 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 1º Quando o agente for con-

denado a penas privativas de liber-
dade cuja soma seja superior a 40 
(quarenta) anos, devem elas ser uni-
ficadas para atender ao limite má-
ximo deste artigo.     (redação dada 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 2º - sobrevindo condenação 
por fato posterior ao início do 
cumprimento da pena, far-se-á 
nova unificação, desprezando-se, 
para esse fim, o período de pena já 
cumprido.(redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Concurso de infrações

Art. 76.  no concurso de infra-
ções, executar-se-á primeiramente 
a pena mais grave. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

capÍtulo iV 
da suspensÃo condicional da 

pena

requisitos da suspensão da pena

Art. 77.  a execução da pena 
privativa de liberdade, não superior 
a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, 
por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, des-
de que: (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

i - o condenado não seja reinciden-
te em crime doloso; (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - a culpabilidade, os anteceden-
tes, a conduta social e personalida-
de do agente, bem como os motivos 
e as circunstâncias autorizem a con-
cessão do benefício;(redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

iii - não seja indicada ou cabível a 
substituição prevista no art. 44 des-
te código. (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - a condenação anterior a 
pena de multa não impede a con-
cessão do benefício.(redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2o a execução da pena privativa 
de liberdade, não superior a qua-
tro anos, poderá ser suspensa, por 
quatro a seis anos, desde que o con-
denado seja maior de setenta anos 
de idade, ou razões de saúde justi-
fiquem a suspensão. (redação dada 
pela lei nº 9.714, de 1998)

Art. 78.  durante o prazo da 
suspensão, o condenado ficará 
sujeito à observação e ao cumpri-
mento das condições estabelecidas 
pelo juiz. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)
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§ 1º - no primeiro ano do prazo, 
deverá o condenado prestar servi-
ços à comunidade (art. 46) ou sub-
meter-se à limitação de fim de se-
mana (art. 48). (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2° se o condenado houver re-
parado o dano, salvo impossibilida-
de de fazê-lo, e se as circunstâncias 
do art. 59 deste código lhe forem 
inteiramente favoráveis, o juiz po-
derá substituir a exigência do pará-
grafo anterior pelas seguintes con-
dições, aplicadas cumulativamente: 
(redação dada pela lei nº 9.268, de 
1º.4.1996)

a) proibição de freqüentar de-
terminados lugares; (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b) proibição de ausentar-se da co-
marca onde reside, sem autorização 
do juiz;  (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

c) comparecimento pessoal e 
obrigatório a juízo, mensalmen-
te, para informar e justificar suas 
atividades.  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 79.  a sentença poderá es-
pecificar outras condições a que fica 
subordinada a suspensão, desde que 
adequadas ao fato e à situação pes-
soal do condenado.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 80. a suspensão não se 
estende às penas restritivas de di-
reitos nem à multa.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

revogação obrigatória

Art. 81. a suspensão será re-
vogada se, no curso do prazo, o 
beneficiário:  (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

i - é condenado, em sentença irre-
corrível, por crime doloso; (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

ii - frustra, embora solvente, a 
execução de pena de multa ou não 
efetua, sem motivo justificado, a 
reparação do dano; (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

iii - descumpre a condição do § 1º 
do art. 78 deste código.  (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

revogação facultativa
§ 1º - a suspensão poderá ser re-

vogada se o condenado descumpre 
qualquer outra condição imposta ou 
é irrecorrivelmente condenado, por 

crime culposo ou por contravenção, 
a pena privativa de liberdade ou res-
tritiva de direitos.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

prorrogação do período de prova
§ 2º - se o beneficiário está sendo 

processado por outro crime ou con-
travenção, considera-se prorrogado 
o prazo da suspensão até o julga-
mento definitivo.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ �º - Quando facultativa a re-
vogação, o juiz pode, ao invés de 
decretá-la, prorrogar o período de 
prova até o máximo, se este não foi 
o fixado. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Cumprimento das condições

Art. 82. expirado o prazo sem 
que tenha havido revogação, consi-
dera-se extinta a pena privativa de 
liberdade. (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

capÍtulo V 
do liVraMento condicional

Requisitos do livramento 
condicional

Art. 83. o juiz poderá conce-
der livramento condicional ao con-
denado a pena privativa de liberda-
de igual ou superior a 2 (dois) anos, 
desde que:  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

i - cumprida mais de um terço da 
pena se o condenado não for reinci-
dente em crime doloso e tiver bons 
antecedentes; (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - cumprida mais da metade se 
o condenado for reincidente em cri-
me doloso;  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

iii - comprovado:     (redação 
dada pela lei nº 1�.964, de 2019)

a) bom comportamento duran-
te a execução da pena;     (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

b) não cometimento de fal-
ta grave nos últimos 12 (doze) 
meses;     (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho 
que lhe foi atribuído; e     (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria 
subsistência mediante trabalho 
honesto;     (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

iV - tenha reparado, salvo efetiva 
impossibilidade de fazê-lo, o dano 

causado pela infração;    (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços 
da pena, nos casos de condenação 
por crime hediondo, prática de tor-
tura, tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins, tráfico de pessoas e 
terrorismo, se o apenado não for 
reincidente específico em crimes 
dessa natureza.     (incluído pela lei 
nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

 parágrafo único.  para o conde-
nado por crime doloso, cometido 
com violência ou grave ameaça à 
pessoa, a concessão do livramento 
ficará também subordinada à cons-
tatação de condições pessoais que 
façam presumir que o liberado não 
voltará a delinqüir. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Soma de penas

Art. 84. as penas que cor-
respondem a infrações diversas 
devem somar-se para efeito do 
livramento. (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

especificações das condições

Art. 85. a sentença especifica-
rá as condições a que fica subordi-
nado o livramento. (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

revogação do livramento

Art. 86. revoga-se o livramen-
to, se o liberado vem a ser condena-
do a pena privativa de liberdade, em 
sentença irrecorrível: (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

i - por crime cometido durante a vi-
gência do benefício; (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - por crime anterior, obser-
vado o disposto no art. 84 deste 
código. (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

revogação facultativa

Art. 87. o juiz poderá, tam-
bém, revogar o livramento, se o 
liberado deixar de cumprir qual-
quer das obrigações constantes da 
sentença, ou for irrecorrivelmente 
condenado, por crime ou contra-
venção, a pena que não seja privati-
va de liberdade.(redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

efeitos da revogação

Art. 88. revogado o livra-
mento, não poderá ser novamen-
te concedido, e, salvo quando a 
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revogação resulta de condenação 
por outro crime anterior àquele 
benefício, não se desconta na pena 
o tempo em que esteve solto o 
condenado. (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

extinção

Art. 89. o juiz não poderá de-
clarar extinta a pena, enquanto não 
passar em julgado a sentença em 
processo a que responde o liberado, 
por crime cometido na vigência do 
livramento.(redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 90. se até o seu término 
o livramento não é revogado, consi-
dera-se extinta a pena privativa de 
liberdade. (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

capÍtulo Vi 
dos efeitos da condenaÇÃo

efeitos genéricos e específicos

Art. 91. são efeitos da conde-
nação:  (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

i - tornar certa a obrigação de 
indenizar o dano causado pelo 
crime; (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

ii - a perda em favor da união, 
ressalvado o direito do lesado ou de 
terceiro de boa-fé: (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) dos instrumentos do crime, 
desde que consistam em coisas cujo 
fabrico, alienação, uso, porte ou de-
tenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de 
qualquer bem ou valor que consti-
tua proveito auferido pelo agente 
com a prática do fato criminoso.

§ 1o  poderá ser decretada a per-
da de bens ou valores equivalentes 
ao produto ou proveito do crime 
quando estes não forem encon-
trados ou quando se localizarem 
no exterior.  (incluído pela lei nº 
12.694, de 2012)

§ 2o  na hipótese do § 1o, as me-
didas assecuratórias previstas na le-
gislação processual poderão abran-
ger bens ou valores equivalentes do 
investigado ou acusado para poste-
rior decretação de perda.  (incluído 
pela lei nº 12.694, de 2012)

Art. 91-A. na hipótese de con-
denação por infrações às quais a lei 
comine pena máxima superior a 6 

(seis) anos de reclusão, poderá ser 
decretada a perda, como produto 
ou proveito do crime, dos bens cor-
respondentes à diferença entre o 
valor do patrimônio do condenado 
e aquele que seja compatível com o 
seu rendimento lícito.     (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 1º para efeito da perda prevista 
no caput deste artigo, entende-se 
por patrimônio do condenado to-
dos os bens:     (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

i - de sua titularidade, ou em re-
lação aos quais ele tenha o domínio 
e o benefício direto ou indireto, na 
data da infração penal ou recebidos 
posteriormente; e     (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

ii - transferidos a terceiros a título 
gratuito ou mediante contrapresta-
ção irrisória, a partir do início da 
atividade criminal.     (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 2º o condenado poderá de-
monstrar a inexistência da incom-
patibilidade ou a procedência lícita 
do patrimônio.     (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ �º a perda prevista neste arti-
go deverá ser requerida expressa-
mente pelo Ministério público, por 
ocasião do oferecimento da de-
núncia, com indicação da diferen-
ça apurada.     (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 4º na sentença condenatória, o 
juiz deve declarar o valor da diferen-
ça apurada e especificar os bens cuja 
perda for decretada.     (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 5º os instrumentos utilizados 
para a prática de crimes por organi-
zações criminosas e milícias deverão 
ser declarados perdidos em favor da 
união ou do estado, dependendo da 
justiça onde tramita a ação penal, 
ainda que não ponham em perigo a 
segurança das pessoas, a moral ou a 
ordem pública, nem ofereçam sério 
risco de ser utilizados para o cometi-
mento de novos crimes.     (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

Art. 92. são também efeitos da 
condenação:(redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

 i - a perda de cargo, função pú-
blica ou mandato eletivo: (redação 
dada pela lei nº 9.268, de 
1º.4.1996)

a) quando aplicada pena priva-
tiva de liberdade por tempo igual 
ou superior a um ano, nos crimes 

praticados com abuso de poder ou 
violação de dever para com a admi-
nistração pública; (incluído pela lei 
nº 9.268, de 1º.4.1996)

b) quando for aplicada pena pri-
vativa de liberdade por tempo su-
perior a 4 (quatro) anos nos demais 
casos. (incluído pela lei nº 9.268, de 
1º.4.1996)

ii – a incapacidade para o exercí-
cio do poder familiar, da tutela ou 
da curatela nos crimes dolosos su-
jeitos à pena de reclusão cometidos 
contra outrem igualmente titular 
do mesmo poder familiar, contra 
filho, filha ou outro descendente 
ou contra tutelado ou curatelado;  
(redação dada pela lei nº 1�.715, 
de 2018)

iii - a inabilitação para dirigir veícu-
lo, quando utilizado como meio para 
a prática de crime doloso.   (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único.  os efeitos de 
que trata este artigo não são auto-
máticos, devendo ser motivadamen-
te declarados na sentença.  (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

capÍtulo Vii 
da reabilitaÇÃo

reabilitação

Art. 93. a reabilitação alcança 
quaisquer penas aplicadas em sen-
tença definitiva, assegurando ao 
condenado o sigilo dos registros 
sobre o seu processo e condenação.  
(redação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

parágrafo único.  a reabilitação 
poderá, também, atingir os efeitos 
da condenação, previstos no art. 92 
deste código, vedada reintegração 
na situação anterior, nos casos dos 
incisos i e ii do mesmo artigo.   (re-
dação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

Art. 94. a reabilitação poderá 
ser requerida, decorridos 2 (dois) 
anos do dia em que for extinta, de 
qualquer modo, a pena ou termi-
nar sua execução, computando-se 
o período de prova da suspensão e 
o do livramento condicional, se não 
sobrevier revogação, desde que o 
condenado:  (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

i - tenha tido domicílio no país 
no prazo acima referido;  (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)
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ii - tenha dado, durante esse tem-
po, demonstração efetiva e constan-
te de bom comportamento público 
e privado;  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

iii - tenha ressarcido o dano 
causado pelo crime ou demons-
tre a absoluta impossibilidade de 
o fazer, até o dia do pedido, ou 
exiba documento que comprove a 
renúncia da vítima ou novação da 
dívida.  (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único.  negada a rea-
bilitação, poderá ser requerida, a 
qualquer tempo, desde que o pe-
dido seja instruído com novos ele-
mentos comprobatórios dos requi-
sitos necessários.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 95. a reabilitação será re-
vogada, de ofício ou a requerimento 
do Ministério público, se o reabilita-
do for condenado, como reinciden-
te, por decisão definitiva, a pena que 
não seja de multa.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

tÍtulo Vi 
das Medidas de seguranÇa

espécies de medidas de segurança

Art. 96. as medidas de segu-
rança são:  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

i - internação em hospital de cus-
tódia e tratamento psiquiátrico ou, 
à falta, em outro estabelecimento 
adequado; (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - sujeição a tratamento ambu-
latorial.   (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

parágrafo único.  extinta a puni-
bilidade, não se impõe medida de 
segurança nem subsiste a que tenha 
sido imposta.  (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Imposição da medida de seguran-
ça para inimputável

Art. 97. se o agente for inim-
putável, o juiz determinará sua in-
ternação (art. 26). se, todavia, o fato 
previsto como crime for punível com 
detenção, poderá o juiz submetê-lo 
a tratamento ambulatorial. (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

prazo
§ 1º - a internação, ou tratamen-

to ambulatorial, será por tempo 
indeterminado, perdurando en-

quanto não for averiguada, me-
diante perícia médica, a cessação 
de periculosidade. o prazo míni-
mo deverá ser de 1 (um) a � (três) 
anos.   (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

perícia médica
 § 2º - a perícia médica reali-

zar-se-á ao termo do prazo míni-
mo fixado e deverá ser repetida 
de ano em ano, ou a qualquer 
tempo, se o determinar o juiz da 
execução.  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

desinternação ou liberação 
condicional

§ �º - a desinternação, ou a li-
beração, será sempre condicional 
devendo ser restabelecida a situa-
ção anterior se o agente, antes do 
decurso de 1 (um) ano, pratica fato 
indicativo de persistência de sua p
ericulosidade.  (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4º - em qualquer fase do trata-
mento ambulatorial, poderá o juiz 
determinar a internação do agente, 
se essa providência for necessária 
para fins curativos.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Substituição da pena por medida 
de segurança para o semi-imputável

Art. 98. na hipótese do pará-
grafo único do art. 26 deste códi-
go e necessitando o condenado 
de especial tratamento curativo, a 
pena privativa de liberdade pode 
ser substituída pela internação, ou 
tratamento ambulatorial, pelo pra-
zo mínimo de 1 (um) a � (três) anos, 
nos termos do artigo anterior e res-
pectivos §§ 1º a 4º.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

direitos do internado

Art. 99. o internado será reco-
lhido a estabelecimento dotado de 
características hospitalares e será 
submetido a tratamento.  (redação 
dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

TíTulo VII 
da ação peNal

ação pública e de iniciativa 
privada

Art. 100. a ação penal é pú-
blica, salvo quando a lei expres-
samente a declara privativa do 
ofendido.  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - a ação pública é promo-
vida pelo Ministério público, de-

pendendo, quando a lei o exige, 
de representação do ofendido 
ou de requisição do Ministro da 
justiça.  (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - a ação de iniciativa priva-
da é promovida mediante quei-
xa do ofendido ou de quem te-
nha qualidade para representá-
lo.  (redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

§ �º - a ação de iniciativa priva-
da pode intentar-se nos crimes de 
ação pública, se o Ministério públi-
co não oferece denúncia no prazo 
legal.  (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 4º - no caso de morte do 
ofendido ou de ter sido declara-
do ausente por decisão judicial, o 
direito de oferecer queixa ou de 
prosseguir na ação passa ao côn-
juge, ascendente, descendente ou 
irmão.   (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

a ação penal no crime complexo

Art. 101. Quando a lei conside-
ra como elemento ou circunstâncias 
do tipo legal fatos que, por si mes-
mos, constituem crimes, cabe ação 
pública em relação àquele, desde 
que, em relação a qualquer destes, 
se deva proceder por iniciativa do 
Ministério público.   (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Irretratabilidade da representação

Art. 102. a representação será 
irretratável depois de oferecida a 
denúncia.  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

decadência do direito de queixa 
ou de representação

Art. 103. salvo disposição ex-
pressa em contrário, o ofendido 
decai do direito de queixa ou de re-
presentação se não o exerce dentro 
do prazo de 6 (seis) meses, contado 
do dia em que veio a saber quem é 
o autor do crime, ou, no caso do § �º 
do art. 100 deste código, do dia em 
que se esgota o prazo para ofereci-
mento da denúncia.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

renúncia expressa ou tácita do 
direito de queixa

Art. 104. o direito de quei-
xa não pode ser exercido quan-
do renunciado expressa ou 
tacitamente.    (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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parágrafo único.  importa renún-
cia tácita ao direito de queixa a 
prática de ato incompatível com a 
vontade de exercê-lo; não a implica, 
todavia, o fato de receber o ofendi-
do a indenização do dano causado 
pelo crime.  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

perdão do ofendido

Art. 105. o perdão do ofen-
dido, nos crimes em que somente 
se procede mediante queixa, obsta 
ao prosseguimento da ação.  (re-
dação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

Art. 106. o perdão, no proces-
so ou fora dele, expresso ou tácito:   
(redação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

i - se concedido a qualquer dos 
querelados, a todos aproveita;   (re-
dação dada pela lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

ii - se concedido por um dos ofen-
didos, não prejudica o direito dos 
outros;  (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

iii - se o querelado o recusa, não 
produz efeito. (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - perdão tácito é o que re-
sulta da prática de ato incompatível 
com a vontade de prosseguir na 
ação.   (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - não é admissível o perdão 
depois que passa em julgado a sen-
tença condenatória.   (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

tÍtulo Viii 
da eXtinÇÃo da punibilidade

extinção da punibilidade

Art. 107. extingue-se a 
punibilidade:  (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

i - pela morte do agente;
ii - pela anistia, graça ou indulto;
iii - pela retroatividade de lei que 

não mais considera o fato como 
criminoso;

iV - pela prescrição, decadência 
ou perempção;

V - pela renúncia do direito de 
queixa ou pelo perdão aceito, nos 
crimes de ação privada;

Vi - pela retratação do agente, 
nos casos em que a lei a admite;

Vii - (revogado pela lei nº 11.106, 
de 2005)

Viii - (revogado pela lei nº 
11.106, de 2005)

 iX - pelo perdão judicial, nos ca-
sos previstos em lei.

Art. 108. a extinção da punibi-
lidade de crime que é pressuposto, 
elemento constitutivo ou circuns-
tância agravante de outro não se 
estende a este. nos crimes conexos, 
a extinção da punibilidade de um 
deles não impede, quanto aos ou-
tros, a agravação da pena resultan-
te da conexão.  (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

prescrição antes de transitar em 
julgado a sentença

Art. 109.  a prescrição, antes 
de transitar em julgado a sentença 
final, salvo o disposto no § 1o do 
art. 110 deste código, regula-se 
pelo máximo da pena privativa de 
liberdade cominada ao crime, veri-
ficando-se: (redação dada pela lei 
nº 12.2�4, de 2010).

i - em vinte anos, se o máximo da 
pena é superior a doze;

ii - em dezesseis anos, se o máxi-
mo da pena é superior a oito anos e 
não excede a doze;

iii - em doze anos, se o máximo 
da pena é superior a quatro anos e 
não excede a oito;

iV - em oito anos, se o máximo da 
pena é superior a dois anos e não 
excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo 
da pena é igual a um ano ou, sendo 
superior, não excede a dois;

Vi - em � (três) anos, se o má-
ximo da pena é inferior a 1 (um) 
ano. (redação dada pela lei nº 
12.2�4, de 2010).

prescrição das penas restritivas 
de direito

parágrafo único.  aplicam-se às 
penas restritivas de direito os mes-
mos prazos previstos para as priva-
tivas de liberdade.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

prescrição depois de transitar em 
julgado sentença final condenatória

Art. 110. a prescrição depois 
de transitar em julgado a sentença 
condenatória regula-se pela pena 
aplicada e verifica-se nos prazos fi-
xados no artigo anterior, os quais se 
aumentam de um terço, se o conde-
nado é reincidente.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o  a prescrição, depois da sen-
tença condenatória com trânsito em 

julgado para a acusação ou depois 
de improvido seu recurso, regula-se 
pela pena aplicada, não podendo, 
em nenhuma hipótese, ter por ter-
mo inicial data anterior à da denún-
cia ou queixa. (redação dada pela 
lei nº 12.2�4, de 2010).

§ 2o  (revogado pela lei nº 12.2�4, 
de 2010).

Termo inicial da prescrição antes 
de transitar em julgado a sentença 
final

Art. 111. a prescrição, antes de 
transitar em julgado a sentença fi-
nal, começa a correr:  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

i - do dia em que o crime se 
consumou; (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - no caso de tentativa, do 
dia em que cessou a atividade 
criminosa;  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

iii - nos crimes permanen-
tes, do dia em que cessou a 
permanência;  (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

iV - nos de bigamia e nos de 
falsificação ou alteração de as-
sentamento do registro civil, da 
data em que o fato se tornou 
conhecido.  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

V - nos crimes contra a digni-
dade sexual de crianças e adoles-
centes, previstos neste código ou 
em legislação especial, da data 
em que a vítima completar 18 (de-
zoito) anos, salvo se a esse tempo 
já houver sido proposta a ação 
penal.  (redação dada pela lei nº 
12.650, de 2012)

Termo inicial da prescrição após a 
sentença condenatória irrecorrível

Art. 112. no caso do art. 110 
deste código, a prescrição começa 
a correr: (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

i - do dia em que transita em julga-
do a sentença condenatória, para a 
acusação, ou a que revoga a suspen-
são condicional da pena ou o livra-
mento condicional;  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - do dia em que se interrompe 
a execução, salvo quando o tempo 
da interrupção deva computar-se 
na pena.  (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

prescrição no caso de evasão do 
condenado ou de revogação do li-
vramento condicional
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Art. 113. no caso de evadir-se 
o condenado ou de revogar-se o li-
vramento condicional, a prescrição 
é regulada pelo tempo que resta da 
pena.   (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

prescrição da multa

Art. 114. a prescrição da pena de 
multa ocorrerá: (redação dada pela 
lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

i - em 2 (dois) anos, quando a 
multa for a única cominada ou 
aplicada; (incluído pela lei nº 9.268, 
de 1º.4.1996)

ii - no mesmo prazo estabelecido 
para prescrição da pena privativa de 
liberdade, quando a multa for alterna-
tiva ou cumulativamente cominada ou 
cumulativamente aplicada. (incluído 
pela lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

redução dos prazos de prescrição

Art. 115. são reduzidos de me-
tade os prazos de prescrição quando 
o criminoso era, ao tempo do crime, 
menor de 21 (vinte e um) anos, ou, 
na data da sentença, maior de 70 (se-
tenta) anos.(redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Causas impeditivas da prescrição

Art. 116. antes de passar em jul-
gado a sentença final, a prescrição não 
corre: (redação dada pela lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

 i - enquanto não resolvida, em ou-
tro processo, questão de que depen-
da o reconhecimento da existência 
do crime; (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

ii - enquanto o agente cumpre pena 
no exterior;      (redação dada pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

iii - na pendência de embargos de 
declaração ou de recursos aos tribu-
nais superiores, quando inadmissíveis; 
e     (incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)

iV - enquanto não cumprido ou não 
rescindido o acordo de não persecução 
penal.     (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

parágrafo único.  depois de passada 
em julgado a sentença condenatória, 
a prescrição não corre durante o tem-
po em que o condenado está preso 
por outro motivo. (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. o curso da prescrição 
interrompe-se: (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

i - pelo recebimento da denúncia 
ou da queixa; (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

ii - pela pronúncia; (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

iii - pela decisão confirmatória da 
pronúncia;  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

iV - pela publicação da sen-
tença ou acórdão condenatórios 
recorríveis; (redação dada pela lei 
nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação 
do cumprimento da pena;  (re-
dação dada pela lei nº 9.268, de 
1º.4.1996)

Vi - pela reincidência. (redação 
dada pela lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - excetuados os casos dos inci-
sos V e Vi deste artigo, a interrupção 
da prescrição produz efeitos relati-
vamente a todos os autores do cri-
me. nos crimes conexos, que sejam 
objeto do mesmo processo, estende-
se aos demais a interrupção relativa 
a qualquer deles.  (redação dada 
pela lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - interrompida a prescri-
ção, salvo a hipótese do inciso V 
deste artigo, todo o prazo come-
ça a correr, novamente, do dia da 
interrupção.  (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 118. as penas mais le-
ves prescrevem com as mais 
graves.  (redação dada pela lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Art. 119. no caso de concurso 
de crimes, a extinção da punibilida-
de incidirá sobre a pena de cada um, 
isoladamente.  (redação dada pela 
lei nº 7.209, de 11.7.1984)

perdão judicial

Art. 120. a sentença que 
conceder perdão judicial não 
será considerada para efeitos de 
reincidência.  (redação dada pela lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

parte especial

(Vide lei nº 7.209, de 1984)

tÍtulo i 
dos criMes contra a pessoa

capÍtulo i 
dos criMes contra a Vida

Homicídio simples

Art. 121. Matar alguem:
pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1º se o agente comete o crime 

impelido por motivo de relevante 
valor social ou moral, ou sob o do-
mínio de violenta emoção, logo em 
seguida a injusta provocação da ví-
tima, o juiz pode reduzir a pena de 
um sexto a um terço.

Homicídio qualificado
§ 2° se o homicídio é cometido:
i - mediante paga ou promessa 

de recompensa, ou por outro moti-
vo torpe;

ii - por motivo futil;
iii - com emprego de veneno, 

fogo, explosivo, asfixia, tortura ou 
outro meio insidioso ou cruel, ou de 
que possa resultar perigo comum;

iV - à traição, de emboscada, ou 
mediante dissimulação ou outro re-
curso que dificulte ou torne impos-
sivel a defesa do ofendido;

V - para assegurar a execução, a 
ocultação, a impunidade ou vanta-
gem de outro crime:

pena - reclusão, de doze a trinta 
anos.

Feminicídio (incluído pela lei nº 
1�.104, de 2015)

Vi - contra a mulher por ra-
zões da condição de sexo 
feminino:      (incluído pela lei nº 
1�.104, de 2015)

Vii – contra autoridade ou agen-
te descrito nos arts. 142 e 144 da 
constituição federal, integrantes 
do sistema prisional e da força 
nacional de segurança pública, no 
exercício da função ou em decor-
rência dela, ou contra seu cônjuge, 
companheiro ou parente consan-
guíneo até terceiro grau, em razão 
dessa condição:     (incluído pela lei 
nº 1�.142, de 2015)

Viii - (Vetado):     (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

pena - reclusão, de doze a trinta 
anos.

§ 2o-a considera-se que há razões 
de condição de sexo feminino quan-
do o crime envolve:      (incluído 
pela lei nº 1�.104, de 2015)

i - violência doméstica e 
familiar;      (incluído pela lei nº 
1�.104, de 2015)

ii - menosprezo ou discriminação 
à condição de mulher.      (incluído 
pela lei nº 1�.104, de 2015)

Homicídio culposo
§ �º se o homicídio é culposo: (Vide 

lei nº 4.611, de 1965)
pena - detenção, de um a três anos.
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aumento de pena
§ 4o no homicídio culposo, a pena 

é aumentada de 1/� (um terço), se o 
crime resulta de inobservância de re-
gra técnica de profissão, arte ou ofí-
cio, ou se o agente deixa de prestar 
imediato socorro à vítima, não procu-
ra diminuir as conseqüências do seu 
ato, ou foge para evitar prisão em 
flagrante. sendo doloso o homicídio, 
a pena é aumentada de 1/� (um ter-
ço) se o crime é praticado contra pes-
soa menor de 14 (quatorze) ou maior 
de 60 (sessenta) anos. (redação dada 
pela lei nº 10.741, de 200�)

§ 5º - na hipótese de homicídio 
culposo, o juiz poderá deixar de apli-
car a pena, se as conseqüências da 
infração atingirem o próprio agente 
de forma tão grave que a sanção pe-
nal se torne desnecessária. (incluído 
pela lei nº 6.416, de 24.5.1977)

 § 6o  a pena é aumentada de 1/� 
(um terço) até a metade se o crime 
for praticado por milícia privada, 
sob o pretexto de prestação de ser-
viço de segurança, ou por grupo 
de extermínio. (incluído pela lei nº 
12.720, de 2012)

§ 7o a pena do feminicídio é au-
mentada de 1/� (um terço) até a me-
tade se o crime for praticado:      (in
cluído pela lei nº 1�.104, de 2015)

i - durante a gestação ou nos � 
(três) meses posteriores ao parto; (in-
cluído pela lei nº 1�.104, de 2015)

ii - contra pessoa menor de 14 
(catorze) anos, maior de 60 (sessen-
ta) anos, com deficiência ou por-
tadora de doenças degenerativas 
que acarretem condição limitan-
te ou de vulnerabilidade física ou 
mental;   (redação dada pela lei nº 
1�.771, de 2018)

iii - na presença física ou virtual 
de descendente ou de ascendente 
da vítima;   (redação dada pela lei 
nº 1�.771, de 2018)

iV - em descumprimento das me-
didas protetivas de urgência pre-
vistas nos incisos i, ii e iii do caput 
do art. 22 da lei nº 11.�40, de 7 de 
agosto de 2006.   (incluído pela lei 
nº 1�.771, de 2018)

Induzimento, instigação ou au-
xílio a suicídio ou a automutila-
ção   (redação dada pela lei nº 
13.968, de 2019)

Art. 122. induzir ou instigar al-
guém a suicidar-se ou a praticar au-
tomutilação ou prestar-lhe auxílio 
material para que o faça:   (redação 
dada pela lei nº 13.968, de 2019)

pena - reclusão, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos.   (redação dada pela 
lei nº 13.968, de 2019)

§ 1º se da automutilação ou da 
tentativa de suicídio resulta lesão 
corporal de natureza grave ou gra-
víssima, nos termos dos §§ 1º e 2º 
do art. 129 deste código:   (Incluído 
pela lei nº 13.968, de 2019)

pena - reclusão, de 1 (um) a � 
(três) anos.   (Incluído pela lei nº 
13.968, de 2019)

§ 2º se o suicídio se consuma 
ou se da automutilação resulta 
morte:    (Incluído pela lei nº 13.968, 
de 2019)

pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 
(seis) anos.   (Incluído pela lei nº 
13.968, de 2019)

§ �º a pena é duplicada:   (Incluído 
pela lei nº 13.968, de 2019)

i - se o crime é praticado por motivo 
egoístico, torpe ou fútil;   (Incluído 
pela lei nº 13.968, de 2019)

ii - se a vítima é menor ou tem di-
minuída, por qualquer causa, a ca-
pacidade de resistência.   (Incluído 
pela lei nº 13.968, de 2019)

§ 4º a pena é aumentada até o 
dobro se a conduta é realizada por 
meio da rede de computadores, 
de rede social ou transmitida em 
tempo real.   (Incluído pela lei nº 
13.968, de 2019)

§ 5º aumenta-se a pena em 
metade se o agente é líder ou co-
ordenador de grupo ou de rede 
virtual.   (Incluído pela lei nº 13.968, 
de 2019)

§ 6º se o crime de que trata o § 
1º deste artigo resulta em lesão 
corporal de natureza gravíssima 
e é cometido contra menor de 14 
(quatorze) anos ou contra quem, 
por enfermidade ou deficiência 
mental, não tem o necessário discer-
nimento para a prática do ato, ou 
que, por qualquer outra causa, não 
pode oferecer resistência, responde 
o agente pelo crime descrito no § 2º 
do art. 129 deste código.   (Incluído 
pela lei nº 13.968, de 2019)

§ 7º se o crime de que trata o § 
2º deste artigo é cometido contra 
menor de 14 (quatorze) anos ou 
contra quem não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, 
ou que, por qualquer outra cau-
sa, não pode oferecer resistência, 
responde o agente pelo crime de 
homicídio, nos termos do art. 121 
deste código.   (Incluído pela lei nº 
13.968, de 2019)

Infanticídio

Art. 123. Matar, sob a influên-
cia do estado puerperal, o próprio 
filho, durante o parto ou logo após:

pena - detenção, de dois a seis 
anos.

aborto provocado pela gestante 
ou com seu consentimento

Art. 124. provocar aborto em 
si mesma ou consentir que outrem 
lho provoque:  (Vide adpf 54)

pena - detenção, de um a três 
anos.

aborto provocado por terceiro

Art. 125. provocar aborto, sem 
o consentimento da gestante:

pena - reclusão, de três a dez 
anos.

Art. 126. provocar aborto com 
o consentimento da gestante:  (Vide 
adpf 54)

pena - reclusão, de um a quatro 
anos.

parágrafo único. aplica-se a pena 
do artigo anterior, se a gestante 
não é maior de quatorze anos, ou 
é alienada ou debil mental, ou se o 
consentimento é obtido mediante 
fraude, grave ameaça ou violência

Forma qualificada

Art. 127. as penas cominadas 
nos dois artigos anteriores são au-
mentadas de um terço, se, em con-
seqüência do aborto ou dos meios 
empregados para provocá-lo, a 
gestante sofre lesão corporal de na-
tureza grave; e são duplicadas, se, 
por qualquer dessas      causas, lhe 
sobrevém a morte.

Art. 128. não se pune o abor-
to praticado por médico:  (Vide 
adpf 54)

aborto necessário
i - se não há outro meio de salvar 

a vida da gestante;
aborto no caso de gravidez re-

sultante de estupro
ii - se a gravidez resulta de estu-

pro e o aborto é precedido de con-
sentimento da gestante ou, quan-
do incapaz, de seu representante 
legal.

capÍtulo ii 
das lesÕes corporais

lesão corporal

Art. 129. ofender a integrida-
de corporal ou a saúde de outrem:
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pena - detenção, de três meses a 
um ano.

lesão corporal de natureza grave
§ 1º se resulta:
i - incapacidade para as ocupações 

habituais, por mais de trinta dias;
ii - perigo de vida;
iii - debilidade permanente de 

membro, sentido ou função;
iV - aceleração de parto:
pena - reclusão, de um a cinco 

anos.
§ 2° se resulta:
i - incapacidade permanente para 

o trabalho;
ii - enfermidade incuravel;
iii perda ou inutilização do mem-

bro, sentido ou função;
iV - deformidade permanente;
V - aborto:
pena - reclusão, de dois a oito 

anos.
lesão corporal seguida de morte
§ �° se resulta morte e as circuns-

tâncias evidenciam que o agente 
não quís o resultado, nem assumiu o 
risco de produzí-lo:

pena - reclusão, de quatro a doze 
anos.

diminuição de pena
§ 4° se o agente comete o crime 

impelido por motivo de relevante 
valor social ou moral ou sob o do-
mínio de violenta emoção, logo em 
seguida a injusta provocação da ví-
tima, o juiz pode reduzir a pena de 
um sexto a um terço.

Substituição da pena
§ 5° o juiz, não sendo graves as 

lesões, pode ainda substituir a pena 
de detenção pela de multa, de du-
zentos mil réis a dois contos de réis:

i - se ocorre qualquer das hipóte-
ses do parágrafo anterior;

ii - se as lesões são recíprocas.
lesão corporal culposa
§ 6° se a lesão é culposa: (Vide lei 

nº 4.611, de 1965)
pena - detenção, de dois meses a 

um ano.
aumento de pena
§ 7o  aumenta-se a pena de 1/� 

(um terço) se ocorrer qualquer das 
hipóteses dos §§ 4o e 6o do art. 121 
deste código.(redação dada pela 
lei nº 12.720, de 2012)

§ 8º - aplica-se à lesão culposa o 
disposto no § 5º do art. 121.(reda-
ção dada pela lei nº 8.069, de 1990)

Violência doméstica    (incluído 
pela lei nº 10.886, de 2004)

§ 9o  se a lesão for praticada con-
tra ascendente, descendente, irmão, 
cônjuge ou companheiro, ou com 

quem conviva ou tenha convivido, 
ou, ainda, prevalecendo-se o agente 
das relações domésticas, de coabita-
ção ou de hospitalidade: (redação 
dada pela lei nº 11.�40, de 2006)

pena - detenção, de � (três) meses 
a � (três) anos. (redação dada pela 
lei nº 11.�40, de 2006)

§ 10. nos casos previstos nos §§ 
1o a �o deste artigo, se as circunstân-
cias são as indicadas no § 9o deste ar-
tigo, aumenta-se a pena em 1/� (um 
terço). (incluído pela lei nº 10.886, 
de 2004)

§ 11.  na hipótese do § 9o deste 
artigo, a pena será aumentada 
de um terço se o crime for come-
tido contra pessoa portadora de 
deficiência. (incluído pela lei nº 
11.�40, de 2006)

§ 12. se a lesão for praticada con-
tra autoridade ou agente descrito 
nos arts. 142 e 144 da constituição 
federal, integrantes do sistema 
prisional e da força nacional de 
segurança pública, no exercício da 
função ou em decorrência dela, ou 
contra seu cônjuge, companheiro 
ou parente consanguíneo até tercei-
ro grau, em razão dessa condição, 
a pena é aumentada de um a dois 
terços.  (incluído pela lei nº 1�.142, 
de 2015)

capÍtulo iii 
da periclitaÇÃo da Vida e da 

saÚde

perigo de contágio venéreo

Art. 130. expor alguém, por 
meio de relações sexuais ou qual-
quer ato libidinoso, a contágio de 
moléstia venérea, de que sabe ou 
deve saber que está contaminado:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, ou multa.

§ 1º - se é intenção do agente 
transmitir a moléstia:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.

§ 2º - somente se procede median-
te representação.

perigo de contágio de moléstia 
grave

Art. 131. praticar, com o fim de 
transmitir a outrem moléstia grave 
de que está contaminado, ato capaz 
de produzir o contágio:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.

perigo para a vida ou saúde de 
outrem

Art. 132. expor a vida ou a 
saúde de outrem a perigo direto e 
iminente:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, se o fato não constitui cri-
me mais grave.

parágrafo único. a pena é au-
mentada de um sexto a um terço se 
a exposição da vida ou da saúde de 
outrem a perigo decorre do trans-
porte de pessoas para a prestação 
de serviços em estabelecimentos de 
qualquer natureza, em desacordo 
com as normas legais. (incluído pela 
lei nº 9.777, de 1998)

abandono de incapaz 

Art. 133. abandonar pessoa 
que está sob seu cuidado, guarda, 
vigilância ou autoridade, e, por 
qualquer motivo, incapaz de de-
fender-se dos riscos resultantes do 
abandono:

pena - detenção, de seis meses a 
três anos.

§ 1º - se do abandono resulta le-
são corporal de natureza grave:

pena - reclusão, de um a cinco 
anos.

§ 2º - se resulta a morte:
pena - reclusão, de quatro a doze 

anos.
aumento de pena
§ �º - as penas cominadas neste 

artigo aumentam-se de um terço:
i - se o abandono ocorre em lugar 

ermo;
ii - se o agente é ascendente ou 

descendente, cônjuge, irmão, tutor 
ou curador da vítima.

iii – se a vítima é maior de 60 
(sessenta) anos (incluído pela lei nº 
10.741, de 200�)

exposição ou abandono de 
recém-nascido

Art. 134. expor ou abandonar 
recém-nascido, para ocultar deson-
ra própria:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos.

§ 1º - se do fato resulta lesão cor-
poral de natureza grave:

pena - detenção, de um a três 
anos.

§ 2º - se resulta a morte:
pena - detenção, de dois a seis 

anos.
omissão de socorro

Art. 135. deixar de prestar assis-
tência, quando possível fazê-lo sem 
risco pessoal, à criança abandonada 
ou extraviada, ou à pessoa inválida 
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ou ferida, ao desamparo ou em gra-
ve e iminente perigo; ou não pedir, 
nesses casos, o socorro da autoridade 
pública:

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

parágrafo único.  a pena é aumen-
tada de metade, se da omissão resulta 
lesão corporal de natureza grave, e tri-
plicada, se resulta a morte.

Condicionamento de atendimento 
médico-hospitalar emergencial  (inclu-
ído pela lei nº 12.65�, de 2012).

Art. 135-A.  exigir cheque-cau-
ção, nota promissória ou qualquer 
garantia, bem como o preenchimento 
prévio de formulários administrativos, 
como condição para o atendimento mé-
dico-hospitalar emergencial:  (incluído 
pela lei nº 12.65�, de 2012).

pena - detenção, de � (três) meses a 
1 (um) ano, e multa. (incluído pela lei 
nº 12.65�, de 2012).

parágrafo único.  a pena é aumen-
tada até o dobro se da negativa de 
atendimento resulta lesão corporal 
de natureza grave, e até o triplo se 
resulta a morte. (incluído pela lei nº 
12.65�, de 2012).

maus-tratos

Art. 136. expor a perigo a vida 
ou a saúde de pessoa sob sua autori-
dade, guarda ou vigilância, para fim 
de educação, ensino, tratamento ou 
custódia, quer privando-a de alimen-
tação ou cuidados indispensáveis, quer 
sujeitando-a a trabalho excessivo ou 
inadequado, quer abusando de meios 
de correção ou disciplina:

pena - detenção, de dois meses a um 
ano, ou multa.

§ 1º - se do fato resulta lesão corpo-
ral de natureza grave:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos.

§ 2º - se resulta a morte:
pena - reclusão, de quatro a doze 

anos.
§ �º - aumenta-se a pena de um ter-

ço, se o crime é praticado contra pessoa 
menor de 14 (catorze) anos.   (incluído 
pela lei nº 8.069, de 1990)

capÍtulo iV 
da riXa

rixa

Art. 137.  participar de rixa, salvo 
para separar os contendores:

pena - detenção, de quinze dias a 
dois meses, ou multa.

parágrafo único.  se ocorre morte 
ou lesão corporal de natureza gra-
ve, aplica-se, pelo fato da participa-
ção na rixa, a pena de detenção, de 
seis meses a dois anos.

capÍtulo V 
dos criMes contra a honra

Calúnia

Art. 138.  caluniar alguém, 
imputando-lhe falsamente fato de-
finido como crime:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, e multa.

§ 1º - na mesma pena incorre 
quem, sabendo falsa a imputação, 
a propala ou divulga.

§ 2º - É punível a calúnia contra 
os mortos.

exceção da verdade
§ �º - admite-se a prova da ver-

dade, salvo:
i - se, constituindo o fato imputa-

do crime de ação privada, o ofendi-
do não foi condenado por sentença 
irrecorrível;

ii - se o fato é imputado a qual-
quer das pessoas indicadas no nº i 
do art. 141;

iii - se do crime imputado, embo-
ra de ação pública, o ofendido foi 
absolvido por sentença irrecorrível.

difamação

Art. 139.  difamar alguém, 
imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, e multa.

exceção da verdade
parágrafo único.  a exceção da ver-

dade somente se admite se o ofendi-
do é funcionário público e a ofensa é 
relativa ao exercício de suas funções.

Injúria

Art. 140.  injuriar alguém, 
ofendendo-lhe a dignidade ou o 
decoro:

pena - detenção, de um a seis me-
ses, ou multa.

§ 1º - o juiz pode deixar de apli-
car a pena:

i - quando o ofendido, de forma 
reprovável, provocou diretamente 
a injúria;

ii - no caso de retorsão imediata, 
que consista em outra injúria.

§ 2º - se a injúria consiste em vio-
lência ou vias de fato, que, por sua 
natureza ou pelo meio empregado, 
se considerem aviltantes:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, e multa, além da pena cor-
respondente à violência.

§ �o se a injúria consiste na uti-
lização de elementos referentes a 
raça, cor, etnia, religião, origem 
ou a condição de pessoa idosa ou 
portadora de deficiência:(redação 
dada pela lei nº 10.741, de 200�)

pena - reclusão de um a três anos 
e multa.(incluído pela lei nº 9.459, 
de 1997)

disposições comuns

Art. 141.  as penas comina-
das neste capítulo aumentam-se de 
um terço, se qualquer dos crimes é 
cometido:

i - contra o presidente da repú-
blica, ou contra chefe de governo 
estrangeiro;

ii - contra funcionário público, 
em razão de suas funções;

iii - na presença de várias pessoas, 
ou por meio que facilite a divulga-
ção da calúnia, da difamação ou da 
injúria.

iV – contra pessoa maior de 60 
(sessenta) anos ou portadora de 
deficiência, exceto no caso de injú-
ria. (incluído pela lei nº 10.741, de 
200�)

§ 1º - se o crime é cometido 
mediante paga ou promessa de 
recompensa, aplica-se a pena em 
dobro.      (redação dada pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 2º - (Vetado).     (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

exclusão do crime

Art. 142.  não constituem in-
júria ou difamação punível:

i - a ofensa irrogada em juízo, na 
discussão da causa, pela parte ou 
por seu procurador;

ii - a opinião desfavorável da crí-
tica literária, artística ou científica, 
salvo quando inequívoca a intenção 
de injuriar ou difamar;

iii - o conceito desfavorável emi-
tido por funcionário público, em 
apreciação ou informação que pres-
te no cumprimento de dever do 
ofício.

parágrafo único.  nos casos dos ns. 
i e iii, responde pela injúria ou pela 
difamação quem lhe dá publicidade.

retratação

Art. 143.  o querelado que, 
antes da sentença, se retrata cabal-
mente da calúnia ou da difamação, 
fica isento de pena.
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parágrafo único.  nos casos em 
que o querelado tenha praticado a 
calúnia ou a difamação utilizando-
se de meios de comunicação, a re-
tratação dar-se-á, se assim desejar o 
ofendido, pelos mesmos meios em 
que se praticou a ofensa. (incluído 
pela lei nº 1�.188, de 2015)

Art. 144.  se, de referências, 
alusões ou frases, se infere calúnia, 
difamação ou injúria, quem se jul-
ga ofendido pode pedir explicações 
em juízo. aquele que se recusa a 
dá-las ou, a critério do juiz, não 
as dá satisfatórias, responde pela 
ofensa.

Art. 145.  nos crimes previstos 
neste capítulo somente se procede 
mediante queixa, salvo quando, no 
caso do art. 140, § 2º, da violência 
resulta lesão corporal.

parágrafo único.  procede-se me-
diante requisição do Ministro da 
justiça, no caso do inciso i do ca-
put do art. 141 deste código, e me-
diante representação do ofendido, 
no caso do inciso ii do mesmo arti-
go, bem como no caso do § �o do 
art. 140 deste código.  (redação 
dada pela lei nº 12.0��.  de 2009)

capÍtulo Vi 
dos criMes contra a 
liberdade indiVidual

seÇÃo i 
dos criMes contra a 

liberdade pessoal

Constrangimento ilegal

Art. 146.  constranger al-
guém, mediante violência ou gra-
ve ameaça, ou depois de lhe haver 
reduzido, por qualquer outro meio, 
a capacidade de resistência, a não 
fazer o que a lei permite, ou a fazer 
o que ela não manda:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, ou multa.

aumento de pena
§ 1º - as penas aplicam-se cumu-

lativamente e em dobro, quando, 
para a execução do crime, se re-
únem mais de três pessoas, ou há 
emprego de armas.

§ 2º - além das penas cominadas, 
aplicam-se as correspondentes à 
violência.

§ �º - não se compreendem na 
disposição deste artigo:

i - a intervenção médica ou ci-
rúrgica, sem o consentimento do 
paciente ou de seu representante 
legal, se justificada por iminente 
perigo de vida;

ii - a coação exercida para impe-
dir suicídio.

ameaça

Art. 147.  ameaçar alguém, 
por palavra, escrito ou gesto, ou 
qualquer outro meio simbólico, de 
causar-lhe mal injusto e grave:

pena - detenção, de um a seis me-
ses, ou multa.

parágrafo único.  somente se pro-
cede mediante representação.

Seqüestro e cárcere privado

Art. 148.  privar alguém de sua 
liberdade, mediante seqüestro ou 
cárcere privado: (Vide lei nº 10.446, 
de 2002)

pena - reclusão, de um a três 
anos.

§ 1º - a pena é de reclusão, de 
dois a cinco anos:

i – se a vítima é ascendente, des-
cendente, cônjuge ou companheiro 
do agente ou maior de 60 (sessen-
ta) anos; (redação dada pela lei nº 
11.106, de 2005)

ii - se o crime é praticado median-
te internação da vítima em casa de 
saúde ou hospital;

iii - se a privação da liberdade 
dura mais de quinze dias.

iV – se o crime é praticado 
contra menor de 18 (dezoito) 
anos;  (incluído pela lei nº 11.106, 
de 2005)

V – se o crime é praticado com 
fins libidinosos.  (incluído pela lei 
nº 11.106, de 2005)

§ 2º - se resulta à vítima, em ra-
zão de maus-tratos ou da natureza 
da detenção, grave sofrimento físi-
co ou moral:

pena - reclusão, de dois a oito 
anos.

redução a condição análoga à de 
escravo

Art. 149.  reduzir alguém 
a condição análoga à de escravo, 
quer submetendo-o a trabalhos for-
çados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradan-
tes de trabalho, quer restringindo, 
por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o 
empregador ou preposto:(redação 
dada pela lei nº 10.80�, de 
11.12.200�)

pena - reclusão, de dois a oito 
anos, e multa, além da pena corres-
pondente à violência.(redação dada 
pela lei nº 10.80�, de 11.12.200�)

§ 1o nas mesmas penas incorre 
quem:  (incluído pela lei nº 10.80�, 
de 11.12.200�)

i – cerceia o uso de qualquer meio 
de transporte por parte do traba-
lhador, com o fim de retê-lo no lo-
cal de trabalho; (incluído pela lei nº 
10.80�, de 11.12.200�)

ii – mantém vigilância ostensiva 
no local de trabalho ou se apodera 
de documentos ou objetos pessoais 
do trabalhador, com o fim de retê-
lo no local de trabalho.(incluído 
pela lei nº 10.80�, de 11.12.200�)

§ 2o a pena é aumentada de me-
tade, se o crime é cometido:(incluído 
pela lei nº 10.80�, de 11.12.200�)

i – contra criança ou adolescen-
te; (incluído pela lei nº 10.80�, de 
11.12.200�)

ii – por motivo de preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou ori-
gem. (incluído pela lei nº 10.80�, de 
11.12.200�)

Tráfico de pessoas (incluído pela 
lei nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

art. 149-a.  agenciar, aliciar, 
recrutar, transportar, transferir, 
comprar, alojar ou acolher pessoa, 
mediante grave ameaça, violência, 
coação, fraude ou abuso, com a 
finalidade de: (incluído pela lei nº 
1�.�44, de 2016)  (Vigência)

i - remover-lhe órgãos, tecidos ou 
partes do corpo; (incluído pela lei 
nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

ii - submetê-la a trabalho em 
condições análogas à de escravo; 
(incluído pela lei nº 1�.�44, de 
2016)  (Vigência)

iii - submetê-la a qualquer tipo 
de servidão; (incluído pela lei nº 
1�.�44, de 2016)  (Vigência)

iV - adoção ilegal; ou (incluído pela 
lei nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

V - exploração sexual. (in-
cluído pela lei nº 1�.�44, de 
2016)  (Vigência)

pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 
(oito) anos, e multa. (incluído pela 
lei nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

§ 1o a pena é aumentada de um 
terço até a metade se: (incluído pela 
lei nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

i - o crime for cometido por fun-
cionário público no exercício de 
suas funções ou a pretexto de exer-
cê-las; (incluído pela lei nº 1�.�44, 
de 2016)  (Vigência)

ii - o crime for cometido contra 
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criança, adolescente ou pessoa ido-
sa ou com deficiência; (incluído pela 
lei nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

iii - o agente se prevalecer de rela-
ções de parentesco, domésticas, de 
coabitação, de hospitalidade, de de-
pendência econômica, de autorida-
de ou de superioridade hierárquica 
inerente ao exercício de emprego, 
cargo ou função; ou (incluído pela 
lei nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

iV - a vítima do tráfico de pesso-
as for retirada do território nacio-
nal. (incluído pela lei nº 1�.�44, de 
2016)  (Vigência)

§ 2o a pena é reduzida de um a 
dois terços se o agente for primário 
e não integrar organização crimino
sa.      (incluído pela lei nº 1�.�44, 
de 2016)  (Vigência)

seÇÃo ii 
dos criMes contra a 

inViolabilidade do doMicÍlio

Violação de domicílio

Art. 150.  entrar ou permane-
cer, clandestina ou astuciosamente, 
ou contra a vontade expressa ou 
tácita de quem de direito, em casa 
alheia ou em suas dependências:

pena - detenção, de um a três me-
ses, ou multa.

§ 1º - se o crime é cometido du-
rante a noite, ou em lugar ermo, ou 
com o emprego de violência ou de 
arma, ou por duas ou mais pessoas:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, além da pena correspon-
dente à violência.

§ 2º -  (revogado pela lei nº 
1�.869, de 2019) (Vigência)

§ �º - não constitui crime a entra-
da ou permanência em casa alheia 
ou em suas dependências:

i - durante o dia, com observância 
das formalidades legais, para efetu-
ar prisão ou outra diligência;

ii - a qualquer hora do dia ou da 
noite, quando algum crime está 
sendo ali praticado ou na iminência 
de o ser.

§ 4º - a expressão “casa” 
compreende:

i - qualquer compartimento 
habitado;

ii - aposento ocupado de habita-
ção coletiva;

iii - compartimento não aberto ao 
público, onde alguém exerce profis-
são ou atividade.

§ 5º - não se compreendem na ex-
pressão “casa”:

i - hospedaria, estalagem ou 
qualquer outra habitação coletiva, 
enquanto aberta, salvo a restrição 
do n.º ii do parágrafo anterior;

ii - taverna, casa de jogo e outras 
do mesmo gênero.

seÇÃo iii 
dos criMes contra a 

inViolabilidade de 
correspondÊncia

Violação de correspondência

Art. 151.  devassar indevida-
mente o conteúdo de correspon-
dência fechada, dirigida a outrem:

pena - detenção, de um a seis me-
ses, ou multa.

Sonegação ou destruição de 
correspondência

§ 1º - na mesma pena incorre:
i - quem se apossa indevidamente 

de correspondência alheia, embora 
não fechada e, no todo ou em par-
te, a sonega ou destrói;

Violação de comunicação telegrá-
fica, radioelétrica ou telefônica

ii - quem indevidamente divulga, 
transmite a outrem ou utiliza abu-
sivamente comunicação telegráfica 
ou radioelétrica dirigida a terceiro, 
ou conversação telefônica entre ou-
tras pessoas;

iii - quem impede a comunicação 
ou a conversação referidas no nú-
mero anterior;

iV - quem instala ou utiliza esta-
ção ou aparelho radioelétrico, sem 
observância de disposição legal.

§ 2º - as penas aumentam-se de 
metade, se há dano para outrem.

§ �º - se o agente comete o cri-
me, com abuso de função em servi-
ço postal, telegráfico, radioelétrico 
ou telefônico:

pena - detenção, de um a três 
anos.

§ 4º - somente se procede me-
diante representação, salvo nos ca-
sos do § 1º, iV, e do § �º.

Correspondência comercial

Art. 152.  abusar da condição 
de sócio ou empregado de estabe-
lecimento comercial ou industrial 
para, no todo ou em parte, desviar, 
sonegar, subtrair ou suprimir cor-
respondência, ou revelar a estranho 
seu conteúdo:

pena - detenção, de três meses a 
dois anos.

parágrafo único.  somente se pro-
cede mediante representação.

seÇÃo iV 
dos criMes contra a 

inViolabilidade dos segredos

divulgação de segredo

Art. 153.  divulgar alguém, 
sem justa causa, conteúdo de docu-
mento particular ou de correspon-
dência confidencial, de que é desti-
natário ou detentor, e cuja divulga-
ção possa produzir dano a outrem:

pena - detenção, de um a seis me-
ses, ou multa, de trezentos mil réis 
a dois contos de réis.   (Vide lei nº 
7.209, de 1984)

§ 1º somente se procede median-
te representação. (parágrafo único 
renumerado pela lei nº 9.98�, de 
2000)

§ 1o-a. divulgar, sem justa causa, 
informações sigilosas ou reservadas, 
assim definidas em lei, contidas ou 
não nos sistemas de informações ou 
banco de dados da administração 
pública: (incluído pela lei nº 9.98�, 
de 2000)

pena – detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa. (incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

§ 2o Quando resultar prejuízo 
para a administração pública, a ação 
penal será incondicionada. (incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

Violação do segredo profissional

Art. 154.  revelar alguém, 
sem justa causa, segredo, de que 
tem ciência em razão de função, 
ministério, ofício ou profissão, e 
cuja revelação possa produzir dano 
a outrem:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, ou multa de um conto a dez 
contos de réis.   (Vide lei nº 7.209, de 
1984)

parágrafo único.  somente se pro-
cede mediante representação.

Invasão de dispositivo 
informático  (incluído pela lei nº 
12.7�7, de 2012)      Vigência

art. 154-a.  invadir dispositivo in-
formático alheio, conectado ou não 
à rede de computadores, mediante 
violação indevida de mecanismo de 
segurança e com o fim de obter, 
adulterar ou destruir dados ou in-
formações sem autorização expressa 
ou tácita do titular do dispositivo ou 
instalar vulnerabilidades para obter 
vantagem ilícita:      (incluído pela 
lei nº 12.7�7, de 2012)     Vigência

pena - detenção, de � (três) meses 
a 1 (um) ano, e multa.(incluído pela 
lei nº 12.7�7, de 2012)     Vigência
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§ 1o  na mesma pena incorre quem 
produz, oferece, distribui, vende ou 
difunde dispositivo ou programa de 
computador com o intuito de per-
mitir a prática da conduta definida 
no caput.(incluído pela lei nº 12.7�7, 
de 2012)     Vigência

§ 2o  aumenta-se a pena de um 
sexto a um terço se da invasão resulta 
prejuízo econômico.(incluído pela lei 
nº 12.7�7, de 2012)     Vigência

§ �o  se da invasão resultar a ob-
tenção de conteúdo de comunicações 
eletrônicas privadas, segredos co-
merciais ou industriais, informações 
sigilosas, assim definidas em lei, ou o 
controle remoto não autorizado do 
dispositivo invadido:(incluído pela lei 
nº 12.7�7, de 2012)     Vigência

pena - reclusão, de 6 (seis) me-
ses a 2 (dois) anos, e multa, se a 
conduta não constitui crime mais 
grave.(incluído pela lei nº 12.7�7, de 
2012)     Vigência

§ 4o  na hipótese do § �o, aumen-
ta-se a pena de um a dois terços se 
houver divulgação, comercialização 
ou transmissão a terceiro, a qualquer 
título, dos dados ou informações 
obtidos.(incluído pela lei nº 12.7�7, 
de 2012)    Vigência

§ 5o  aumenta-se a pena de um ter-
ço à metade se o crime for praticado 
contra:(incluído pela lei nº 12.7�7, de 
2012)     Vigência

i - presidente da república, gover-
nadores e prefeitos;(incluído pela lei 
nº 12.7�7, de 2012)      Vigência

ii - presidente do supremo tribunal 
federal;(incluído pela lei nº 12.7�7, 
de 2012)     Vigência

iii - presidente da câmara dos de-
putados, do senado federal, de as-
sembleia legislativa de estado, da 
câmara legislativa do distrito federal 
ou de câmara Municipal; ou(incluído 
pela lei nº 12.7�7, de 2012) Vigência

iV - dirigente máximo da admi-
nistração direta e indireta federal, 
estadual, municipal ou do distri-
to federal.      (incluído pela lei nº 
12.7�7, de 2012)    Vigência

ação penal (incluído pela lei nº 
12.7�7, de 2012)     Vigência

art. 154-b.  nos crimes definidos 
no art. 154-a, somente se procede 
mediante representação, salvo se o 
crime é cometido contra a adminis-
tração pública direta ou indireta de 
qualquer dos poderes da união, esta-
dos, distrito federal ou Municípios ou 
contra empresas concessionárias de 
serviços públicos. (incluído pela lei nº 
12.7�7, de 2012) Vigência

tÍtulo ii  
dos criMes contra o 

patriMÔnio

capÍtulo i 
do furto

Furto

Art. 155.  subtrair, para si ou 
para outrem, coisa alheia móvel:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.

§ 1º - a pena aumenta-se de um 
terço, se o crime é praticado duran-
te o repouso noturno.

§ 2º - se o criminoso é primário, e 
é de pequeno valor a coisa furtada, 
o juiz pode substituir a pena de re-
clusão pela de detenção, diminuí-la 
de um a dois terços, ou aplicar so-
mente a pena de multa.

§ �º - equipara-se à coisa móvel a 
energia elétrica ou qualquer outra 
que tenha valor econômico.

Furto qualificado
§ 4º - a pena é de reclusão de dois a oito 

anos, e multa, se o crime é cometido:
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.
§ 4º-a a pena é de reclusão de 4 

(quatro) a 10 (dez) anos e multa, se 
houver emprego de explosivo ou de 
artefato análogo que cause perigo 
comum. (incluído pela lei nº 1�.654, 
de 2018)

§ 5º - a pena é de reclusão de três 
a oito anos, se a subtração for de 
veículo automotor que venha a ser 
transportado para outro estado ou 
para o exterior.   (incluído pela lei 
nº 9.426, de 1996)

§ 6o  a pena é de reclusão de 2 
(dois) a 5 (cinco) anos se a subtra-
ção for de semovente domesticá-
vel de produção, ainda que abati-
do ou dividido em partes no local 
da subtração. (incluído pela lei nº 
1�.��0, de 2016)

§ 7º  a pena é de reclusão de 4 
(quatro) a 10 (dez) anos e multa, 
se a subtração for de substâncias 
explosivas ou de acessórios que, 
conjunta ou isoladamente, possi-
bilitem sua fabricação, montagem 
ou emprego. (incluído pela lei nº 
1�.654, de 2018)

Furto de coisa comum

Art. 156.  subtrair o condômi-
no, co-herdeiro ou sócio, para si ou 
para outrem, a quem legitimamen-
te a detém, a coisa comum:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, ou multa.

§ 1º - somente se procede me-
diante representação.

§ 2º - não é punível a subtração 
de coisa comum fungível, cujo valor 
não excede a quota a que tem direi-
to o agente.

capÍtulo ii 
do roubo e da eXtorsÃo

roubo

Art. 157.  subtrair coisa móvel 
alheia, para si ou para outrem, me-
diante grave ameaça ou violência a 
pessoa, ou depois de havê-la, por 
qualquer meio, reduzido à impossi-
bilidade de resistência:

pena - reclusão, de quatro a dez 
anos, e multa.

§ 1º - na mesma pena incorre 
quem, logo depois de subtraída a coi-
sa, emprega violência contra pessoa 
ou grave ameaça, a fim de assegurar 
a impunidade do crime ou a detenção 
da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º  a pena aumenta-se de 1/� 
(um terço) até metade: (redação 
dada pela lei nº 1�.654, de 2018)

i – (revogado);(redação dada 
pela lei nº 1�.654, de 2018)

ii - se há o concurso de duas ou 
mais pessoas;

iii - se a vítima está em serviço de 
transporte de valores e o agente co-
nhece tal circunstância.

iV - se a subtração for de veículo 
automotor que venha a ser trans-
portado para outro estado ou para 
o exterior;   (incluído pela lei nº 
9.426, de 1996)

V - se o agente mantém a víti-
ma em seu poder, restringindo sua 
liberdade.   (incluído pela lei nº 
9.426, de 1996)

Vi – se a subtração for de substân-
cias explosivas ou de acessórios que, 
conjunta ou isoladamente, possi-
bilitem sua fabricação, montagem 
ou emprego. (incluído pela lei nº 
1�.654, de 2018)

  Vii - se a violência ou grave ame-
aça é exercida com emprego de 
arma branca;    (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

  § 2º-a  a pena aumenta-se de 
2/� (dois terços): (incluído pela lei 
nº 1�.654, de 2018)
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i – se a violência ou ameaça é 
exercida com emprego de arma de 
fogo; (incluído pela lei nº 1�.654, 
de 2018)

ii – se há destruição ou rompi-
mento de obstáculo mediante o 
emprego de explosivo ou de ar-
tefato análogo que cause perigo 
comum. (incluído pela lei nº 1�.654, 
de 2018)

§ 2º-b.  se a violência ou grave 
ameaça é exercida com emprego de 
arma de fogo de uso restrito ou proi-
bido, aplica-se em dobro a pena pre-
vista no caput deste artigo.  (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ �º  se da violência resulta:  (re-
dação dada pela lei nº 1�.654, de 
2018)

i – lesão corporal grave, a pena é 
de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoi-
to) anos, e multa;  (incluído pela lei 
nº 1�.654, de 2018)

ii – morte, a pena é de reclusão 
de 20 (vinte) a �0 (trinta) anos, e 
multa. (incluído pela lei nº 1�.654, 
de 2018)

extorsão

Art. 158.  constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, 
e com o intuito de obter para si ou 
para outrem indevida vantagem eco-
nômica, a fazer, tolerar que se faça 
ou deixar de fazer alguma coisa:

pena - reclusão, de quatro a dez 
anos, e multa.

§ 1º - se o crime é cometido por 
duas ou mais pessoas, ou com em-
prego de arma, aumenta-se a pena 
de um terço até metade.

§ 2º - aplica-se à extorsão pratica-
da mediante violência o disposto no 
§ �º do artigo anterior.     Vide lei 
nº 8.072, de 25.7.90

§ �o  se o crime é cometido me-
diante a restrição da liberdade da 
vítima, e essa condição é necessá-
ria para a obtenção da vantagem 
econômica, a pena é de reclusão, 
de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além 
da multa; se resulta lesão corporal 
grave ou morte, aplicam-se as pe-
nas previstas no art. 159, §§ 2o e �o, 
respectivamente.  (incluído pela lei 
nº 11.92�, de 2009)

extorsão mediante seqüestro

Art. 159.  seqüestrar pessoa 
com o fim de obter, para si ou para 
outrem, qualquer vantagem, como 
condição ou preço do resgate: Vide 
lei nº 8.072, de 25.7.90  (Vide lei nº 
10.446, de 2002)

pena - reclusão, de oito a quinze 
anos.. (redação dada pela lei nº 
8.072, de 25.7.1990)

§ 1o se o seqüestro dura mais de 
24 (vinte e quatro) horas, se o se-
qüestrado é menor de 18 (dezoito) 
ou maior de 60 (sessenta) anos, ou 
se o crime é cometido por bando 
ou quadrilha.Vide lei nº 8.072, de 
25.7.90  (redação dada pela lei nº 
10.741, de 200�)

pena - reclusão, de doze a vinte 
anos. (redação dada pela lei nº 
8.072, de 25.7.1990)

§ 2º - se do fato resulta lesão cor-
poral de natureza grave: Vide lei nº 
8.072, de 25.7.90

pena - reclusão, de dezesseis a 
vinte e quatro anos.(redação dada 
pela lei nº 8.072, de 25.7.1990)

§ �º - se resulta a morte:Vide lei 
nº 8.072, de 25.7.90

pena - reclusão, de vinte e quatro 
a trinta anos.  (redação dada pela 
lei nº 8.072, de 25.7.1990)

§ 4º - se o crime é cometido em con-
curso, o concorrente que o denunciar 
à autoridade, facilitando a libertação 
do seqüestrado, terá sua pena redu-
zida de um a dois terços.   (redação 
dada pela lei nº 9.269, de 1996)

 extorsão indireta

Art. 160.  exigir ou receber, como 
garantia de dívida, abusando da situa-
ção de alguém, documento que pode 
dar causa a procedimento criminal 
contra a vítima ou contra terceiro:

pena - reclusão, de um a três 
anos, e multa.

capÍtulo iii 
da usurpaÇÃo

alteração de limites

Art. 161.  suprimir ou deslocar 
tapume, marco, ou qualquer outro 
sinal indicativo de linha divisória, 
para apropriar-se, no todo ou em 
parte, de coisa imóvel alheia:

pena - detenção, de um a seis me-
ses, e multa.

§ 1º - na mesma pena incorre quem:
usurpação de águas
i - desvia ou represa, em provei-

to próprio ou de outrem, águas 
alheias;

esbulho possessório
ii - invade, com violência a pessoa 

ou grave ameaça, ou mediante con-
curso de mais de duas pessoas, ter-
reno ou edifício alheio, para o fim 
de esbulho possessório.

§ 2º - se o agente usa de violência, in-
corre também na pena a esta cominada.

§ �º - se a propriedade é particular, 
e não há emprego de violência, so-
mente se procede mediante queixa.

Supressão ou alteração de marca 
em animais

Art. 162.  suprimir ou alterar, 
indevidamente, em gado ou reba-
nho alheio, marca ou sinal indicati-
vo de propriedade:

pena - detenção, de seis meses a 
três anos, e multa.

capÍtulo iV 
do dano

dano

Art. 163.  destruir, inutilizar 
ou deteriorar coisa alheia:

pena - detenção, de um a seis me-
ses, ou multa.

dano qualificado
parágrafo único.  se o crime é 

cometido:
i - com violência à pessoa ou gra-

ve ameaça;
ii - com emprego de substância 

inflamável ou explosiva, se o fato 
não constitui crime mais grave

iii - contra o patrimônio da união, 
de estado, do distrito federal, de Mu-
nicípio ou de autarquia, fundação pú-
blica, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa conces-
sionária de serviços públicos; (redação 
dada pela lei nº 1�.5�1, de 2017)

iV - por motivo egoístico ou com 
prejuízo considerável para a vítima:

pena - detenção, de seis meses 
a três anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência.

Introdução ou abandono de ani-
mais em propriedade alheia

Art. 164.  introduzir ou deixar 
animais em propriedade alheia, sem 
consentimento de quem de direito, 
desde que o fato resulte prejuízo:

pena - detenção, de quinze dias a 
seis meses, ou multa.

dano em coisa de valor artístico, 
arqueológico ou histórico

Art. 165.  destruir, inutilizar ou 
deteriorar coisa tombada pela autori-
dade competente em virtude de valor 
artístico, arqueológico ou histórico:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, e multa.

alteração de local especialmente 
protegido
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Art. 166.  alterar, sem licença 
da autoridade competente, o aspec-
to de local especialmente protegido 
por lei:

pena - detenção, de um mês a um 
ano, ou multa.

ação penal

Art. 167.  nos casos do art. 
16�, do inciso iV do seu parágrafo 
e do art. 164, somente se procede 
mediante queixa.

capÍtulo V 
da apropriaÇÃo indÉbita

apropriação indébita

Art. 168.  apropriar-se de coi-
sa alheia móvel, de que tem a posse 
ou a detenção:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.

aumento de pena
§ 1º - a pena é aumentada de um ter-

ço, quando o agente recebeu a coisa:
i - em depósito necessário;
ii - na qualidade de tutor, cura-

dor, síndico, liquidatário, inventa-
riante, testamenteiro ou depositá-
rio judicial;

iii - em razão de ofício, emprego 
ou profissão.

apropriação indébita previdenci-
ária (incluído pela lei nº 9.98�, de 
2000)

art. 168-a. deixar de repassar 
à previdência social as contribui-
ções recolhidas dos contribuin-
tes, no prazo e forma legal ou 
convencional: (incluído pela lei nº 
9.98�, de 2000)

pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 
(cinco) anos, e multa. (incluído pela 
lei nº 9.98�, de 2000)

§ 1o nas mesmas penas incorre 
quem deixar de: (incluído pela lei 
nº 9.98�, de 2000)

i – recolher, no prazo legal, con-
tribuição ou outra importância des-
tinada à previdência social que te-
nha sido descontada de pagamento 
efetuado a segurados, a terceiros 
ou arrecadada do público;  (incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

ii – recolher contribuições devidas 
à previdência social que tenham in-
tegrado despesas contábeis ou cus-
tos relativos à venda de produtos ou 
à prestação de serviços;  (incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

iii - pagar benefício devido a se-
gurado, quando as respectivas cotas 
ou valores já tiverem sido reembol-

sados à empresa pela previdência 
social.  (incluído pela lei nº 9.98�, 
de 2000)

§ 2o É extinta a punibilidade se o 
agente, espontaneamente, declara, 
confessa e efetua o pagamento das 
contribuições, importâncias ou valo-
res e presta as informações devidas 
à previdência social, na forma defi-
nida em lei ou regulamento, antes 
do início da ação fiscal. (incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

§ �o É facultado ao juiz deixar de 
aplicar a pena ou aplicar somente 
a de multa se o agente for primá-
rio e de bons antecedentes, desde 
que:  (incluído pela lei nº 9.98�, de 
2000)

i – tenha promovido, após o início 
da ação fiscal e antes de oferecida 
a denúncia, o pagamento da contri-
buição social previdenciária, inclusi-
ve acessórios; ou  (incluído pela lei 
nº 9.98�, de 2000)

ii – o valor das contribuições de-
vidas, inclusive acessórios, seja igual 
ou inferior àquele estabelecido pela 
previdência social, administrativa-
mente, como sendo o mínimo para 
o ajuizamento de suas execuções 
fiscais. (incluído pela lei nº 9.98�, 
de 2000)

§ 4o  a faculdade prevista no § 
�o deste artigo não se aplica aos ca-
sos de parcelamento de contribui-
ções cujo valor, inclusive dos aces-
sórios, seja superior àquele estabe-
lecido, administrativamente, como 
sendo o mínimo para o ajuizamento 
de suas execuções fiscais.   (incluído 
pela lei nº 1�.606, de 2018)

apropriação de coisa havida por erro, 
caso fortuito ou força da natureza

Art. 169.  apropriar-se alguém 
de coisa alheia vinda ao seu poder 
por erro, caso fortuito ou força da 
natureza:

pena - detenção, de um mês a um 
ano, ou multa.

parágrafo único.  na mesma pena 
incorre:

apropriação de tesouro
i - quem acha tesouro em prédio 

alheio e se apropria, no todo ou em 
parte, da quota a que tem direito o 
proprietário do prédio;

apropriação de coisa achada
ii - quem acha coisa alheia perdida 

e dela se apropria, total ou parcial-
mente, deixando de restituí-la ao 
dono ou legítimo possuidor ou de 
entregá-la à autoridade competen-
te, dentro no prazo de quinze dias.

Art. 170.  nos crimes previstos 
neste capítulo, aplica-se o disposto 
no art. 155, § 2º.

capÍtulo Vi 
do estelionato e outras 

fraudes

estelionato

Art. 171.  obter, para si ou 
para outrem, vantagem ilícita, em 
prejuízo alheio, induzindo ou man-
tendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro 
meio fraudulento:

 pena - reclusão, de um a cinco 
anos, e multa, de quinhentos mil 
réis a dez contos de réis.  (Vide lei 
nº 7.209, de 1984)

§ 1º - se o criminoso é primário, 
e é de pequeno valor o prejuízo, o 
juiz pode aplicar a pena conforme 
o disposto no art. 155, § 2º.

§ 2º - nas mesmas penas incorre 
quem:

disposição de coisa alheia como 
própria

i - vende, permuta, dá em paga-
mento, em locação ou em garantia 
coisa alheia como própria;

alienação ou oneração fraudu-
lenta de coisa própria

ii - vende, permuta, dá em pa-
gamento ou em garantia coisa 
própria inalienável, gravada de 
ônus ou litigiosa, ou imóvel que 
prometeu vender a terceiro, me-
diante pagamento em prestações, 
silenciando sobre qualquer dessas 
circunstâncias;

defraudação de penhor
iii - defrauda, mediante aliena-

ção não consentida pelo credor ou 
por outro modo, a garantia pig-
noratícia, quando tem a posse do 
objeto empenhado;

Fraude na entrega de coisa
iV - defrauda substância, quali-

dade ou quantidade de coisa que 
deve entregar a alguém;

Fraude para recebimento de in-
denização ou valor de seguro

V - destrói, total ou parcialmen-
te, ou oculta coisa própria, ou lesa 
o próprio corpo ou a saúde, ou 
agrava as conseqüências da lesão 
ou doença, com o intuito de haver 
indenização ou valor de seguro;

Fraude no pagamento por meio 
de cheque

Vi - emite cheque, sem suficiente 
provisão de fundos em poder do sa-
cado, ou lhe frustra o pagamento.
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§ �º - a pena aumenta-se de um 
terço, se o crime é cometido em detri-
mento de entidade de direito público 
ou de instituto de economia popular, 
assistência social ou beneficência.

estelionato contra idoso
§ 4o  aplica-se a pena em do-

bro se o crime for cometido contra 
idoso.(incluído pela lei nº 1�.228, de 
2015)

 § 5º somente se procede mediante 
representação, salvo se a vítima for: (in-
cluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

 i - a administração pública, direta ou 
indireta;   (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

 ii - criança ou adolescente;   (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

 iii - pessoa com deficiência mental; 
ou   (incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)

 iV - maior de 70 (setenta) anos de 
idade ou incapaz.   (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

duplicata simulada

Art. 172.  emitir fatura, duplicata 
ou nota de venda que não correspon-
da à mercadoria vendida, em quan-
tidade ou qualidade, ou ao serviço 
prestado. (redação dada pela lei nº 
8.1�7, de 27.12.1990)

pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.  (redação dada pela 
lei nº 8.1�7, de 27.12.1990)

parágrafo único. nas mesmas penas 
incorrerá aquêle que falsificar ou adul-
terar a escrituração do livro de regis-
tro de duplicatas. (incluído pela lei nº 
5.474. de 1968)

abuso de incapazes

Art. 173.  abusar, em proveito 
próprio ou alheio, de necessidade, 
paixão ou inexperiência de menor, ou 
da alienação ou debilidade mental de 
outrem, induzindo qualquer deles à 
prática de ato suscetível de produzir 
efeito jurídico, em prejuízo próprio ou 
de terceiro:

pena - reclusão, de dois a seis anos, 
e multa.

Induzimento à especulação

Art. 174.  abusar, em proveito 
próprio ou alheio, da inexperiência ou 
da simplicidade ou inferioridade men-
tal de outrem, induzindo-o à prática de 
jogo ou aposta, ou à especulação com 
títulos ou mercadorias, sabendo ou de-
vendo saber que a operação é ruinosa:

pena - reclusão, de um a três anos, e 
multa.

Fraude no comércio

Art. 175.  enganar, no exercí-
cio de atividade comercial, o adqui-
rente ou consumidor:

i - vendendo, como verdadeira ou 
perfeita, mercadoria falsificada ou 
deteriorada;

ii - entregando uma mercadoria 
por outra:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, ou multa.

§ 1º - alterar em obra que lhe é en-
comendada a qualidade ou o peso de 
metal ou substituir, no mesmo caso, 
pedra verdadeira por falsa ou por ou-
tra de menor valor; vender pedra fal-
sa por verdadeira; vender, como pre-
cioso, metal de ou outra qualidade:

pena - reclusão, de um a cinco anos, 
e multa.

§ 2º - É aplicável o disposto no art. 
155, § 2º.

outras fraudes

Art. 176.  tomar refeição em 
restaurante, alojar-se em hotel ou 
utilizar-se de meio de transporte sem 
dispor de recursos para efetuar o 
pagamento:

pena - detenção, de quinze dias a 
dois meses, ou multa.

parágrafo único.  somente se pro-
cede mediante representação, e o juiz 
pode, conforme as circunstâncias, dei-
xar de aplicar a pena.

Fraudes e abusos na fundação 
ou administração de sociedade por 
ações

Art. 177.  promover a fundação 
de sociedade por ações, fazendo, em 
prospecto ou em comunicação ao pú-
blico ou à assembléia, afirmação falsa 
sobre a constituição da sociedade, ou 
ocultando fraudulentamente fato a 
ela relativo:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa, se o fato não constitui 
crime contra a economia popular.

§ 1º - incorrem na mesma pena, se 
o fato não constitui crime contra a 
economia popular: (Vide lei nº 1.521, 
de 1951)

i - o diretor, o gerente ou o fis-
cal de sociedade por ações, que, em 
prospecto, relatório, parecer, balanço 
ou comunicação ao público ou à as-
sembléia, faz afirmação falsa sobre as 
condições econômicas da sociedade, 
ou oculta fraudulentamente, no todo 
ou em parte, fato a elas relativo;

ii - o diretor, o gerente ou o fiscal 
que promove, por qualquer artifício, 
falsa cotação das ações ou de outros 
títulos da sociedade;

iii - o diretor ou o gerente que toma 
empréstimo à sociedade ou usa, em 
proveito próprio ou de terceiro, dos 
bens ou haveres sociais, sem prévia 
autorização da assembléia geral;

iV - o diretor ou o gerente que 
compra ou vende, por conta da so-
ciedade, ações por ela emitidas, salvo 
quando a lei o permite;

V - o diretor ou o gerente que, 
como garantia de crédito social, acei-
ta em penhor ou em caução ações da 
própria sociedade;

Vi - o diretor ou o gerente que, na 
falta de balanço, em desacordo com 
este, ou mediante balanço falso, dis-
tribui lucros ou dividendos fictícios;

Vii - o diretor, o gerente ou o fis-
cal que, por interposta pessoa, ou 
conluiado com acionista, consegue a 
aprovação de conta ou parecer;

Viii - o liquidante, nos casos dos ns. 
i, ii, iii, iV, V e Vii;

iX - o representante da sociedade 
anônima estrangeira, autorizada a 
funcionar no país, que pratica os atos 
mencionados nos ns. i e ii, ou dá falsa 
informação ao governo.

§ 2º - incorre na pena de detenção, 
de seis meses a dois anos, e multa, o 
acionista que, a fim de obter vanta-
gem para si ou para outrem, negocia 
o voto nas deliberações de assembléia 
geral.

emissão irregular de conhecimento 
de depósito ou “warrant”

Art. 178.  emitir conhecimento 
de depósito ou warrant, em desacor-
do com disposição legal:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.

Fraude à execução

Art. 179.  fraudar execução, alie-
nando, desviando, destruindo ou da-
nificando bens, ou simulando dívidas:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, ou multa.

parágrafo único.  somente se pro-
cede mediante queixa.

capÍtulo Vii 
da receptaÇÃo

receptação

Art. 180.  adquirir, receber, 
transportar, conduzir ou ocultar, em 
proveito próprio ou alheio, coisa que 
sabe ser produto de crime, ou influir 
para que terceiro, de boa-fé, a ad-
quira, receba ou oculte:    (redação 
dada pela lei nº 9.426, de 1996)
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pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.    (redação dada pela 
lei nº 9.426, de 1996)

receptação qualificada  (redação 
dada pela lei nº 9.426, de 1996)

§ 1º - adquirir, receber, transpor-
tar, conduzir, ocultar, ter em depó-
sito, desmontar, montar, remontar, 
vender, expor à venda, ou de qual-
quer forma utilizar, em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de 
atividade comercial ou industrial, 
coisa que deve saber ser produto de 
crime:   (redação dada pela lei nº 
9.426, de 1996)

pena - reclusão, de três a oito 
anos, e multa.  (redação dada pela 
lei nº 9.426, de 1996)

§ 2º - equipara-se à atividade co-
mercial, para efeito do parágrafo an-
terior, qualquer forma de comércio 
irregular ou clandestino, inclusive o 
exercício em residência.  (redação 
dada pela lei nº 9.426, de 1996)

§ �º - adquirir ou receber coisa 
que, por sua natureza ou pela des-
proporção entre o valor e o preço, 
ou pela condição de quem a ofe-
rece, deve presumir-se obtida por 
meio criminoso: (redação dada 
pela lei nº 9.426, de 1996)

pena - detenção, de um mês a 
um ano, ou multa, ou ambas as 
penas.   (redação dada pela lei nº 
9.426, de 1996)

§ 4º - a receptação é punível, ain-
da que desconhecido ou isento de 
pena o autor do crime de que pro-
veio a coisa.    (redação dada pela 
lei nº 9.426, de 1996)

§ 5º - na hipótese do § �º, se o 
criminoso é primário, pode o juiz, 
tendo em consideração as circuns-
tâncias, deixar de aplicar a pena. na 
receptação dolosa aplica-se o dis-
posto no § 2º do art. 155.      (incluí-
do pela lei nº 9.426, de 1996)

§ 6o  tratando-se de bens do pa-
trimônio da união, de estado, do 
distrito federal, de Município ou de 
autarquia, fundação pública, em-
presa pública, sociedade de econo-
mia mista ou empresa concessioná-
ria de serviços públicos, aplica-se em 
dobro a pena prevista no caput des-
te artigo. (redação dada pela lei nº 
1�.5�1, de 2017)

 receptação de animal
art. 180-a.  adquirir, receber, 

transportar, conduzir, ocultar, ter 
em depósito ou vender, com a fi-
nalidade de produção ou de comer-
cialização, semovente domesticável 
de produção, ainda que abatido ou 

dividido em partes, que deve saber 
ser produto de crime:  (incluído pela 
lei nº 1�.��0, de 2016)

pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 
(cinco) anos, e multa. (incluído pela 
lei nº 1�.��0, de 2016)

capÍtulo Viii 
disposiÇÕes gerais

Art. 181.  É isento de pena quem 
comete qualquer dos crimes previs-
tos neste título, em prejuízo:    (Vide 
lei nº 10.741, de 200�)

i - do cônjuge, na constância da 
sociedade conjugal;

ii - de ascendente ou descenden-
te, seja o parentesco legítimo ou 
ilegítimo, seja civil ou natural.

Art. 182.  somente se procede 
mediante representação, se o crime 
previsto neste título é cometido em 
prejuízo:  (Vide lei nº 10.741, de 
200�)

i - do cônjuge desquitado ou judi-
cialmente separado;

ii - de irmão, legítimo ou 
ilegítimo;

iii - de tio ou sobrinho, com quem 
o agente coabita.

Art. 183.  não se aplica o dis-
posto nos dois artigos anteriores:

i - se o crime é de roubo ou de ex-
torsão, ou, em geral, quando haja 
emprego de grave ameaça ou vio-
lência à pessoa;

ii - ao estranho que participa do 
crime.

iii – se o crime é praticado contra 
pessoa com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos.   (incluído pela 
lei nº 10.741, de 200�)

TíTulo III  
doS CrImeS CoNTra a proprIe-
dade ImaTerIal

CapíTulo I 
doS CrImeS CoNTra a proprIe-
dade INTeleCTual

Violação de direito autoral

Art. 184.  Violar direitos de 
autor e os que lhe são conexos: (re-
dação dada pela lei nº 10.695, de 
1º.7.200�)

pena – detenção, de � (três) meses 
a 1 (um) ano, ou multa.    (redação 
dada pela lei nº 10.695, de 
1º.7.200�)

§ 1o se a violação consistir em re-
produção total ou parcial, com in-
tuito de lucro direto ou indireto, por 
qualquer meio ou processo, de obra 

intelectual, interpretação, execução 
ou fonograma, sem autorização 
expressa do autor, do artista intér-
prete ou executante, do produtor, 
conforme o caso, ou de quem os 
represente:    (redação dada pela 
lei nº 10.695, de 1º.7.200�)

pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, e multa.   (redação 
dada pela lei nº 10.695, de 
1º.7.200�)

§ 2o na mesma pena do § 1o in-
corre quem, com o intuito de lucro 
direto ou indireto, distribui, vende, 
expõe à venda, aluga, introduz no 
país, adquire, oculta, tem em de-
pósito, original ou cópia de obra 
intelectual ou fonograma repro-
duzido com violação do direito de 
autor, do direito de artista intér-
prete ou executante ou do direito 
do produtor de fonograma, ou, 
ainda, aluga original ou cópia de 
obra intelectual ou fonograma, 
sem a expressa autorização dos ti-
tulares dos direitos ou de quem os 
represente.  (redação dada pela lei 
nº 10.695, de 1º.7.200�)

§ �o se a violação consistir no 
oferecimento ao público, mediante 
cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou 
qualquer outro sistema que permi-
ta ao usuário realizar a seleção da 
obra ou produção para recebê-la 
em um tempo e lugar previamente 
determinados por quem formula a 
demanda, com intuito de lucro, di-
reto ou indireto, sem autorização 
expressa, conforme o caso, do autor, 
do artista intérprete ou executante, 
do produtor de fonograma, ou de 
quem os represente:  (redação dada 
pela lei nº 10.695, de 1º.7.200�)

pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, e multa.  (incluído 
pela lei nº 10.695, de 1º.7.200�)

§ 4o o disposto nos §§ 1o, 2o e 
�o não se aplica quando se tratar 
de exceção ou limitação ao direito 
de autor ou os que lhe são conexos, 
em conformidade com o previsto 
na lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998, nem a cópia de obra in-
telectual ou fonograma, em um só 
exemplar, para uso privado do co-
pista, sem intuito de lucro direto ou 
indireto.(incluído pela lei nº 10.695, 
de 1º.7.200�)

usurpação de nome ou pseudôni-
mo alheio

Art. 185.   (revogado pela lei 
nº 10.695, de 1º.7.200�)
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Art. 186. procede-se mediante: 
(redação dada pela lei nº 10.695, 
de 1º.7.200�)

i – queixa, nos crimes previstos 
no caput do art. 184; (incluído pela 
lei nº 10.695, de 1º.7.200�)

ii – ação penal pública incondi-
cionada, nos crimes previstos nos 
§§ 1o e 2o do art. 184;  (incluído pela 
lei nº 10.695, de 1º.7.200�)

iii – ação penal pública incondi-
cionada, nos crimes cometidos em 
desfavor de entidades de direito 
público, autarquia, empresa públi-
ca, sociedade de economia mista 
ou fundação instituída pelo po-
der público;    (incluído pela lei nº 
10.695, de 1º.7.200�)

iV – ação penal pública con-
dicionada à representação, nos 
crimes previstos no § �o do art. 
184.      (incluído pela lei nº 10.695, 
de 1º.7.200�)

capÍtulo ii 
dos criMes contra o priVilÉgio 

de inVenÇÃo

Violação de privilégio de invenção

Art 187.  (revogado pela lei nº 
9.279, de 14.5.1996) Falsa atribuição 
de privilégio

Art 188. (revogado pela lei nº 
9.279, de 14.5.1996) usurpação ou 
indevida exploração de modelo ou 
desenho privilegiado

Art. 189. (revogado pela lei nº 
9.279, de 14.5.1996) falsa declaração 
de depósito em modelo ou desenho

Art. 190.  (revogado pela lei nº 
9.279, de 14.5.1996)

Art. 191.    (revogado pela lei 
nº 9.279, de 14.5.1996)

capÍtulo iii 
dos criMes contra as 
Marcas de indÚstria e 

coMÉrcio

Violação do direito de marca

rt. 192. (revogado pela lei nº 
9.279, de 14.5.1996) uso indevido de 
armas, brasões e distintivos públicos

Art. 193.      (revogado pela lei 
nº 9.279, de 14.5.1996)

marca com falsa indicação de 
procedência

Art. 194.  (revogado pela lei 
nº 9.279, de 14.5.1996)

Art. 195.  (revogado pela lei 
nº 9.279, de 14.5.1996)

capÍtulo iV 
dos criMes de concorrÊncia 

desleal

Concorrência desleal

Art. 196.  (revogado pela lei 
nº 9.279, de 14.5.1996)

tÍtulo iV  
dos criMes contra 

a organiZaÇÃo do trabalho

atentado contra a liberdade de 
trabalho

Art. 197.  constranger al-
guém, mediante violência ou grave 
ameaça:

i - a exercer ou não exercer arte, 
ofício, profissão ou indústria, ou a 
trabalhar ou não trabalhar durante 
certo período ou em determinados 
dias:

pena - detenção, de um mês a um 
ano, e multa, além da pena corres-
pondente à violência;

ii - a abrir ou fechar o seu esta-
belecimento de trabalho, ou a par-
ticipar de parede ou paralisação de 
atividade econômica:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, e multa, além da pena cor-
respondente à violência.

atentado contra a liberdade de 
contrato de trabalho e boicotagem 
violenta

Art. 198.  constranger alguém, 
mediante violência ou grave amea-
ça, a celebrar contrato de trabalho, 
ou a não fornecer a outrem ou não 
adquirir de outrem matéria-prima 
ou produto industrial ou agrícola:

pena - detenção, de um mês a um 
ano, e multa, além da pena corres-
pondente à violência.

atentado contra a liberdade de 
associação

Art. 199.  constranger alguém, 
mediante violência ou grave amea-
ça, a participar ou deixar de parti-
cipar de determinado sindicato ou 
associação profissional:

pena - detenção, de um mês a um 
ano, e multa, além da pena corres-
pondente à violência.

paralisação de trabalho, segui-
da de violência ou perturbação da 
ordem

Art. 200.  participar de suspen-
são ou abandono coletivo de tra-
balho, praticando violência contra 
pessoa ou contra coisa:

pena - detenção, de um mês a um 
ano, e multa, além da pena corres-
pondente à violência.

parágrafo único.  para que se con-
sidere coletivo o abandono de tra-
balho é indispensável o concurso de, 
pelo menos, três     empregados.

paralisação de trabalho de inte-
resse coletivo

Art. 201.  participar de suspen-
são ou abandono coletivo de traba-
lho, provocando a interrupção de 
obra pública ou serviço de interesse 
coletivo:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, e multa.

 Invasão de estabelecimento 
industrial, comercial ou agrícola. 
Sabotagem

Art. 202.  invadir ou ocupar 
estabelecimento industrial, comer-
cial ou agrícola, com o intuito de 
impedir ou embaraçar o curso nor-
mal do trabalho, ou com o mesmo 
fim danificar o estabelecimento ou 
as coisas nele existentes ou delas 
dispor:

pena - reclusão, de um a três 
anos, e multa.

Frustração de direito assegurado 
por lei trabalhista

Art. 203.  frustrar, mediante 
fraude ou violência, direito assegu-
rado pela legislação do trabalho:

pena - detenção de um ano a dois 
anos, e multa, além da pena corres-
pondente à violência. (redação dada 
pela lei nº 9.777, de 29.12.1998)

§ 1º na mesma pena incorre 
quem: (incluído pela lei nº 9.777, 
de 1998)

i - obriga ou coage alguém a usar 
mercadorias de determinado esta-
belecimento, para impossibilitar o 
desligamento do serviço em virtu-
de de dívida;  (incluído pela lei nº 
9.777, de 1998)

ii - impede alguém de se desligar 
de serviços de qualquer natureza, 
mediante coação ou por meio da 
retenção de seus documentos pes-
soais ou contratuais. (incluído pela 
lei nº 9.777, de 1998)
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§ 2º a pena é aumentada de um 
sexto a um terço se a vítima é menor 
de dezoito anos, idosa, gestante, in-
dígena ou portadora de deficiência 
física ou mental.  (incluído pela lei 
nº 9.777, de 1998)

 Frustração de lei sobre a nacio-
nalização do trabalho

Art. 204.  frustrar, median-
te fraude ou violência, obrigação 
legal relativa à nacionalização do 
trabalho:

pena - detenção, de um mês a um 
ano, e multa, além da pena corres-
pondente à violência.

exercício de atividade com infra-
ção de decisão administrativa

Art. 205.  exercer atividade, 
de que está impedido por decisão 
administrativa:

pena - detenção, de três meses a 
dois anos, ou multa.

aliciamento para o fim de 
emigração

Art. 206.  recrutar traba-
lhadores, mediante fraude, com 
o fim de levá-los para território 
estrangeiro. (redação dada pela lei 
nº 8.68�, de 199�)

pena - detenção, de 1 (um) a � 
(três) anos e multa. (redação dada 
pela lei nº 8.68�, de 199�)

aliciamento de trabalhadores de 
um local para outro do território 
nacional

Art. 207.  aliciar trabalhado-
res, com o fim de levá-los de uma 
para outra localidade do território 
nacional:

pena - detenção de um a três 
anos, e multa.  (redação dada pela 
lei nº 9.777, de 29.12.1998)

§ 1º incorre na mesma pena 
quem recrutar trabalhadores fora 
da localidade de execução do tra-
balho, dentro do território nacio-
nal, mediante fraude ou cobrança 
de qualquer quantia do trabalha-
dor, ou, ainda, não assegurar con-
dições do seu retorno ao local de 
origem.   (incluído pela lei nº 9.777, 
de 1998)

§ 2º a pena é aumentada de um 
sexto a um terço se a vítima é menor 
de dezoito anos, idosa, gestante, in-
dígena ou portadora de deficiência 
física ou mental.  (incluído pela lei 
nº 9.777, de 1998)

tÍtulo V  
dos criMes contra o 

sentiMento 
religioso e contra o respeito 

aos Mortos

capÍtulo i 
dos criMes contra o 
sentiMento religioso

 ultraje a culto e impedimento ou 
perturbação de ato a ele relativo

Art. 208.  escarnecer de al-
guém publicamente, por motivo de 
crença ou função religiosa; impedir 
ou perturbar cerimônia ou prática 
de culto religioso; vilipendiar pu-
blicamente ato ou objeto de culto 
religioso:

pena - detenção, de um mês a um 
ano, ou multa.

parágrafo único.  se há emprego 
de violência, a pena é aumentada 
de um terço, sem prejuízo da cor-
respondente à violência.

CapíTulo II 
doS CrImeS CoNTra o reSpeITo 
aoS morToS

Impedimento ou perturbação de 
cerimônia funerária

Art. 209.  impedir ou pertur-
bar enterro ou cerimônia funerária:

pena - detenção, de um mês a um 
ano, ou multa.

parágrafo único.  se há emprego 
de violência, a pena é aumentada 
de um terço, sem prejuízo da cor-
respondente à violência.

Violação de sepultura

Art. 210.  Violar ou profanar 
sepultura ou urna funerária:

pena - reclusão, de um a três 
anos, e multa.

destruição, subtração ou oculta-
ção de cadáver

Art. 211.  destruir, subtrair ou 
ocultar cadáver ou parte dele:

pena - reclusão, de um a três 
anos, e multa.

Vilipêndio a cadáver

Art. 212.  Vilipendiar cadáver 
ou suas cinzas:

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

tÍtulo Vi 
dos criMes contra a 

dignidade seXual  
(redaÇÃo dada pela lei nº 

12.015, de 2009)

capÍtulo i 
dos criMes contra a 

liberdade seXual  
(redaÇÃo dada pela lei nº 

12.015, de 2009)

estupro 

Art. 213.   constranger al-
guém, mediante violência ou gra-
ve ameaça, a ter conjunção carnal 
ou a praticar ou permitir que com 
ele se pratique outro ato libidi-
noso: (redação dada pela lei nº 
12.015, de 2009)

pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 
(dez) anos.  (redação dada pela 
lei nº 12.015, de 2009)

§ 1o  se da conduta resulta le-
são corporal de natureza grave 
ou se a vítima é menor de 18 (de-
zoito) ou maior de 14 (catorze) 
anos: (incluído pela lei nº 12.015, 
de 2009)

pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 
(doze) anos (incluído pela lei nº 
12.015, de 2009)

§ 2o  se da conduta resulta mor-
te: (incluído pela lei nº 12.015, 
de 2009)

pena - reclusão, de 12 (doze) a 
�0 (trinta) anos (incluído pela lei 
nº 12.015, de 2009)

  Art. 214.       (revogado 
pela lei nº 12.015, de 2009)

Violação sexual mediante frau-
de (redação dada pela lei nº 
12.015, de 2009)

Art. 215.   ter conjunção 
carnal ou praticar outro ato li-
bidinoso com alguém, mediante 
fraude ou outro meio que impeça 
ou dificulte a livre manifestação 
de vontade da vítima: (redação 
dada pela lei nº 12.015, de 2009)

pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 
(seis) anos.  (redação dada pela 
lei nº 12.015, de 2009)

parágrafo único.  se o crime é 
cometido com o fim de obter van-
tagem econômica, aplica-se tam-
bém multa.  (redação dada pela 
lei nº 12.015, de 2009)

Importunação sexual   (incluído 
pela lei nº 1�.718, de 2018)
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art. 215-a. praticar contra al-
guém e sem a sua anuência ato 
libidinoso com o objetivo de sa-
tisfazer a própria lascívia ou a 
de terceiro:  (incluído pela lei nº 
1�.718, de 2018)

pena - reclusão, de 1 (um) a 5 
(cinco) anos, se o ato não constitui 
crime mais grave. (incluído pela lei 
nº 1�.718, de 2018)

 Art. 216. (revogado pela lei 
nº 12.015, de 2009)

assédio sexual     (incluído pela 
lei nº 10.224, de 15 de 2001)

Art. 216-A. constranger al-
guém com o intuito de obter van-
tagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente da sua 
condição de superior hierárqui-
co ou ascendência inerentes ao 
exercício de emprego, cargo ou 
função.(incluído pela lei nº 10.224, 
de 15 de 2001)

pena – detenção, de 1 (um) a 2 
(dois) anos. (incluído pela lei nº 
10.224, de 15 de 2001)

parágrafo único. (Vetado) (in-
cluído pela lei nº 10.224, de 15 de 
2001)

§ 2o  a pena é aumentada em até 
um terço se a vítima é menor de 18 
(dezoito) anos. (incluído pela lei nº 
12.015, de 2009)

capÍtulo i-a 
(incluÍdo pela lei nº 1�.772, de 

2018)

da eXposiÇÃo da intiMidade 
seXual

registro não autorizado da inti-
midade sexual

Art. 216-b.  produzir, fotogra-
far, filmar ou registrar, por qual-
quer meio, conteúdo com cena de 
nudez ou ato sexual ou libidinoso 
de caráter íntimo e privado sem au-
torização dos participantes:  (incluí
do pela lei nº 1�.772, de 2018)

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 1 (um) ano, e multa.

parágrafo único.  na mesma 
pena incorre quem realiza monta-
gem em fotografia, vídeo, áudio ou 
qualquer outro registro com o fim 
de incluir pessoa em cena de nudez 
ou ato sexual ou libidinoso de ca-
ráter íntimo.   (incluído pela lei nº 
1�.772, de 2018)

capÍtulo ii 
dos criMes seXuais contra 

VulneráVel  
(redaÇÃo dada pela lei nº 

12.015, de 2009)

Sedução

Art. 217.  -    (revogado pela 
lei nº 11.106, de 2005)

estupro de vulnerável(incluído 
pela lei nº 12.015, de 2009)

Art. 217-a.  ter conjunção 
carnal ou praticar outro ato libidi-
noso com menor de 14 (catorze) 
anos:  (incluído pela lei nº 12.015, de 
2009)

pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 
(quinze) anos.      (incluído pela lei 
nº 12.015, de 2009)

§ 1o  incorre na mesma pena quem 
pratica as ações descritas no ca-
put com alguém que, por enfermi-
dade ou deficiência mental, não tem 
o necessário discernimento para a 
prática do ato, ou que, por qualquer 
outra causa, não pode oferecer resis-
tência. (incluído pela lei nº 12.015, 
de 2009)

§ 2o  (Vetado)  (incluído pela lei 
nº 12.015, de 2009)

§ �o  se da conduta resulta lesão 
corporal de natureza grave: (incluído 
pela lei nº 12.015, de 2009)

pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 
(vinte) anos. (incluído pela lei nº 
12.015, de 2009)

§ 4o  se da conduta resulta morte: 
(incluído pela lei nº 12.015, de 2009)

pena - reclusão, de 12 (doze) a �0 
(trinta) anos. (incluído pela lei nº 
12.015, de 2009)

§ 5º  as penas previstas no caput e 
nos §§ 1º, �º e 4º deste artigo apli-
cam-se independentemente do con-
sentimento da vítima ou do fato de 
ela ter mantido relações sexuais an-
teriormente ao crime.  (incluído pela 
lei nº 1�.718, de 2018)

Corrupção de menores 

Art. 218. .  induzir alguém me-
nor de 14 (catorze) anos a satisfazer 
a lascívia de outrem:   (redação dada 
pela lei nº 12.015, de 2009)

pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cin-
co) anos.  (redação dada pela lei nº 
12.015, de 2009)

parágrafo único.  (Vetado).    (inc
luído pela lei nº 12.015, de 2009)

Satisfação de lascívia mediante 
presença de criança ou adolescente 
(incluído pela lei nº 12.015, de 2009)

Art. 218-a.  praticar, na pre-
sença de alguém menor de 14 (ca-
torze) anos, ou induzi-lo a presen-
ciar, conjunção carnal ou outro ato 
libidinoso, a fim de satisfazer lascí-
via própria ou de outrem:  (incluído 
pela lei nº 12.015, de 2009)

pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos.     (incluído pela lei 
nº 12.015, de 2009)

Favorecimento da prostituição ou 
de outra forma de exploração sexu-
al de criança ou adolescente ou de 
vulnerável. (redação dada pela lei 
nº 12.978, de 2014)

Art. 218-b.  submeter, induzir 
ou atrair à prostituição ou outra 
forma de exploração sexual alguém 
menor de 18 (dezoito) anos ou que, 
por enfermidade ou deficiência 
mental, não tem o necessário dis-
cernimento para a prática do ato, 
facilitá-la, impedir ou dificultar que 
a abandone: (incluído pela lei nº 
12.015, de 2009)

pena - reclusão, de 4 (quatro) a 
10 (dez) anos.     (incluído pela lei 
nº 12.015, de 2009)

§ 1o  se o crime é praticado com o 
fim de obter vantagem econômica, 
aplica-se também multa. (incluído 
pela lei nº 12.015, de 2009)

§ 2o  incorre nas mesmas 
penas:     (incluído pela lei nº 
12.015, de 2009)

i - quem pratica conjunção carnal 
ou outro ato libidinoso com alguém 
menor de 18 (dezoito) e maior de 
14 (catorze) anos na situação descri-
ta no caput deste artigo;  (incluído 
pela lei nº 12.015, de 2009)

ii - o proprietário, o gerente ou 
o responsável pelo local em que 
se verifiquem as práticas referidas 
no caput deste artigo.      (incluído 
pela lei nº 12.015, de 2009)

§ �o  na hipótese do inciso ii do 
§ 2o, constitui efeito obrigatório da 
condenação a cassação da licença 
de localização e de funcionamento 
do estabelecimento.(incluído pela 
lei nº 12.015, de 2009)

divulgação de cena de estupro 
ou de cena de estupro de vulnerá-
vel, de cena de sexo ou de porno-
grafia  (incluído pela lei nº 1�.718, 
de 2018)

Art. 218-c.  oferecer, trocar, 
disponibilizar, transmitir, vender ou 
expor à venda, distribuir, publicar 
ou divulgar, por qualquer meio - in-
clusive por meio de comunicação de 
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massa ou sistema de informática ou 
telemática -, fotografia, vídeo ou ou-
tro registro audiovisual que contenha 
cena de estupro ou de estupro de 
vulnerável ou que faça apologia ou 
induza a sua prática, ou, sem o con-
sentimento da vítima, cena de sexo, 
nudez ou pornografia:  (incluído pela 
lei nº 1�.718, de 2018)

pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cin-
co) anos, se o fato não constitui cri-
me mais grave.   (incluído pela lei nº 
1�.718, de 2018)

aumento de pena   (incluído pela 
lei nº 1�.718, de 2018)

§ 1º  a pena é aumentada de 1/� 
(um terço) a 2/� (dois terços) se o cri-
me é praticado por agente que man-
tém ou tenha mantido relação íntima 
de afeto com a vítima ou com o fim de 
vingança ou humilhação.   (incluído 
pela lei nº 1�.718, de 2018)

exclusão de ilicitude   (incluído pela 
lei nº 1�.718, de 2018)

§ 2º  não há crime quando o 
agente pratica as condutas descritas 
no caput deste artigo em publicação 
de natureza jornalística, científica, 
cultural ou acadêmica com a adoção 
de recurso que impossibilite a identi-
ficação da vítima, ressalvada sua pré-
via autorização, caso seja maior de 18 
(dezoito) anos.  (incluído pela lei nº 
1�.718, de 2018)

capÍtulo iii 
do rapto

rapto violento ou mediante fraude

Art. 219.  -    (revogado pela lei 
nº 11.106, de 2005)

rapto consensual

Art. 220.  -  (revogado pela lei 
nº 11.106, de 2005)

diminuição de pena

Art. 221.  - (revogado pela lei 
nº 11.106, de 2005)

Concurso de rapto e outro crime

Art. 222.  -  (revogado pela lei 
nº 11.106, de 2005)

capÍtulo iV 
disposiÇÕes gerais

 Art. 223.  -      (revogado pela 
lei nº 12.015, de 2009)

Art. 224.  -(revogado pela lei nº 
12.015, de 2009)

ação penal

Art. 225. .  nos crimes defini-
dos nos capítulos i e ii deste título, 
procede-se mediante ação penal 
pública incondicionada.  (redação 
dada pela lei nº 1�.718, de 2018)

parágrafo único. (revogado). (reda-
ção dada pela lei nº 1�.718, de 2018)

aumento de pena

Art. 226. a pena é aumentada: 
(redação dada pela lei nº 11.106, 
de 2005)  

i – de quarta parte, se o crime 
é cometido com o concurso de 2 
(duas) ou mais pessoas;  (redação 
dada pela lei nº 11.106, de 2005)

ii - de metade, se o agente é as-
cendente, padrasto ou madrasta, 
tio, irmão, cônjuge, companheiro, 
tutor, curador, preceptor ou em-
pregador da vítima ou por qual-
quer outro título tiver autoridade 
sobre ela;  (redação dada pela lei 
nº 1�.718, de 2018)

iii -   (revogado pela lei nº 11.106, 
de 2005)

iV - de 1/� (um terço) a 2/� (dois ter-
ços), se o crime é praticado:   (incluído 
pela lei nº 1�.718, de 2018)

estupro coletivo   (incluído pela 
lei nº 1�.718, de 2018)

a) mediante concurso de 2 (dois) 
ou mais agentes;   (incluído pela lei 
nº 1�.718, de 2018)

estupro corretivo   (incluído pela 
lei nº 1�.718, de 2018)

b) para controlar o compor-
tamento social ou sexual da 
vítima.  (incluído pela lei nº 1�.718, 
de 2018)

capÍtulo V 
do lenocÍnio e do tráfico de 

pessoa para fiM de 
prostituiÇÃo ou outra forMa 

de eXploraÇÃo seXual  
(redaÇÃo dada pela lei nº 

12.015, de 2009)

mediação para servir a lascívia de 
outrem

Art. 227. induzir alguém a sa-
tisfazer a lascívia de outrem:

pena - reclusão, de um a três anos.
§ 1o se a vítima é maior de 14 (ca-

torze) e menor de 18 (dezoito) anos, 
ou se o agente é seu ascendente, 
descendente, cônjuge ou compa-
nheiro, irmão, tutor ou curador ou 
pessoa a quem esteja confiada para 
fins de educação, de tratamento ou 
de guarda: (redação dada pela lei 
nº 11.106, de 2005)

pena - reclusão, de dois a cinco 
anos.

§ 2º - se o crime é cometido com 
emprego de violência, grave amea-
ça ou fraude:

pena - reclusão, de dois a oito 
anos, além da pena correspondente 
à violência.

§ �º - se o crime é cometido com 
o fim de lucro, aplica-se também 
multa.

Favorecimento da prostituição ou 
outra forma de exploração sexual  
(redação dada pela lei nº 12.015, 
de 2009)

Art. 228. .  induzir ou atrair 
alguém à prostituição ou outra for-
ma de exploração sexual, facilitá-la, 
impedir ou dificultar que alguém 
a abandone:    (redação dada pela 
lei nº 12.015, de 2009)

pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cin-
co) anos, e multa.   (redação dada 
pela lei nº 12.015, de 2009)

§ 1o  se o agente é ascendente, 
padrasto, madrasta, irmão, entea-
do, cônjuge, companheiro, tutor ou 
curador, preceptor ou empregador 
da vítima, ou se assumiu, por lei ou 
outra forma, obrigação de cuidado, 
proteção ou vigilância: (redação 
dada pela lei nº 12.015, de 2009)

pena - reclusão, de � (três) a 8 
(oito) anos. (redação dada pela lei 
nº 12.015, de 2009)

§ 2º - se o crime, é cometido com 
emprego de violência, grave amea-
ça ou fraude:

pena - reclusão, de quatro a dez 
anos, além da pena correspondente 
à violência.

§ �º - se o crime é cometido com o 
fim de lucro, aplica-se também multa.

Casa de prostituição

Art. 229. .  Manter, por conta 
própria ou de terceiro, estabeleci-
mento em que ocorra exploração 
sexual, haja, ou não, intuito de lu-
cro ou mediação direta do proprie-
tário ou gerente:  (redação dada 
pela lei nº 12.015, de 2009)

pena - reclusão, de dois a cinco 
anos, e multa.

rufianismo

Art. 230. tirar proveito da 
prostituição alheia, participando 
diretamente de seus lucros ou fa-
zendo-se sustentar, no todo ou em 
parte, por quem a exerça:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.
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§ 1o  se a vítima é menor de 18 
(dezoito) e maior de 14 (catorze) 
anos ou se o crime é cometido por 
ascendente, padrasto, madrasta, 
irmão, enteado, cônjuge, compa-
nheiro, tutor ou curador, precep-
tor ou empregador da vítima, ou 
por quem assumiu, por lei ou outra 
forma, obrigação de cuidado, pro-
teção ou vigilância:(redação dada 
pela lei nº 12.015, de 2009)

pena - reclusão, de � (três) a 6 
(seis) anos, e multa. (redação dada 
pela lei nº 12.015, de 2009)

§ 2o  se o crime é cometido me-
diante violência, grave ameaça, 
fraude ou outro meio que impeça 
ou dificulte a livre manifestação da 
vontade da vítima:   (redação dada 
pela lei nº 12.015, de 2009)

pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 
(oito) anos, sem prejuízo da pena 
correspondente à violência.(redação 
dada pela lei nº 12.015, de 2009)

Tráfico internacional de pes-
soa para fim de exploração se-
xual     (redação dada pela lei nº 
12.015, de 2009)

Art. 231. . (revogado pela lei 
nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

Art. 231-a. (revogado pela lei 
nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

Art. 232.  -      (revogado pela 
lei nº 12.015, de 2009)

 promoção de migração ilegal

Art. 232-a. promover, por 
qualquer meio, com o fim de obter 
vantagem econômica, a entrada 
ilegal de estrangeiro em território 
nacional ou de brasileiro em país 
estrangeiro:incluído pela lei nº 
1�.445, de 2017   Vigência

pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 
(cinco) anos, e multa.incluído pela 
lei nº 1�.445, de 2017   Vigência

§ 1º  na mesma pena incorre 
quem promover, por qualquer 
meio, com o fim de obter vantagem 
econômica, a saída de estrangeiro 
do território nacional para ingres-
sar ilegalmente em país estrangei-
ro.incluído pela lei nº 1�.445, de 
2017   Vigência

§ 2º  a pena é aumentada de 
1/6 (um sexto) a 1/� (um terço) se:
incluído pela lei nº 1�.445, de 
2017   Vigência

i - o crime é cometido com violên-
cia; ouincluído pela lei nº 1�.445, 
de 2017   Vigência

ii - a vítima é submetida a con-
dição desumana ou degradante.
incluído pela lei nº 1�.445, de 
2017   Vigência

§ �º  a pena prevista para o cri-
me será aplicada sem prejuízo 
das correspondentes às infrações 
conexas. incluído pela lei nº 1�.445, 
de 2017   Vigência

capÍtulo Vi 
do ultraje pÚblico ao pudor

ato obsceno

Art. 233. praticar ato obsceno 
em lugar público, ou aberto ou ex-
posto ao público:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, ou multa.

escrito ou objeto obsceno

Art. 234. fazer, importar, ex-
portar, adquirir ou ter sob sua guar-
da, para fim de comércio, de dis-
tribuição ou de exposição pública, 
escrito, desenho, pintura, estampa 
ou qualquer objeto obsceno:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, ou multa.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena quem:

i - vende, distribui ou expõe à 
venda ou ao público qualquer dos 
objetos referidos neste artigo;

ii - realiza, em lugar público ou 
acessível ao público, representação 
teatral, ou exibição cinematográfi-
ca de caráter obsceno, ou qualquer 
outro espetáculo, que tenha o mes-
mo caráter;

iii - realiza, em lugar público ou 
acessível ao público, ou pelo rádio, 
audição ou recitação de caráter 
obsceno.

capÍtulo Vii 
disposiÇÕes gerais  

(incluÍdo pela lei nº 12.015, de 
2009)

aumento de pena(incluído pela 
lei nº 12.015, de 2009)

Art. 234-A. nos crimes previstos 
neste título a pena é aumentada:(incluído 
pela lei nº 12.015, de 2009)

  i – (Vetado); (incluído pela lei 
nº 12.015, de 2009)

ii – (Vetado); (incluído pela lei 
nº 12.015, de 2009)

iii - de metade a 2/� (dois terços), se 
do crime resulta gravidez; (redação 
dada pela lei nº 1�.718, de 2018)

iV - de 1/� (um terço) a 2/� (dois 
terços), se o agente transmite à víti-
ma doença sexualmente transmissí-
vel de que sabe ou deveria saber ser 
portador, ou se a vítima é idosa ou 
pessoa com deficiência.   (redação 
dada pela lei nº 1�.718, de 2018)

Art. 234-b.  os processos em 
que se apuram crimes definidos 
neste título correrão em segredo de 
justiça. (incluído pela lei nº 12.015, 
de 2009) 

Art. 234-c.  (Vetado). (incluí-
do pela lei nº 12.015, de 2009)

tÍtulo Vii 
dos criMes contra a faMÍlia

capÍtulo i 
dos criMes contra o 

casaMento

Bigamia

Art. 235. contrair alguém, 
sendo casado, novo casamento:

pena - reclusão, de dois a seis 
anos.

§ 1º - aquele que, não sendo ca-
sado, contrai casamento com pes-
soa casada, conhecendo essa cir-
cunstância, é punido com reclusão 
ou detenção, de um a três anos.

§ 2º - anulado por qualquer mo-
tivo o primeiro casamento, ou o ou-
tro por motivo que não a bigamia, 
considera-se inexistente o crime.

Induzimento a erro essencial e 
ocultação de impedimento

Art. 236. contrair casamento, 
induzindo em erro essencial o outro 
contraente, ou ocultando-lhe impe-
dimento que não seja casamento 
anterior:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos.

parágrafo único.  a ação penal 
depende de queixa do contraente 
enganado e não pode ser inten-
tada senão depois de transitar em 
julgado a sentença que, por motivo 
de erro ou impedimento, anule o 
casamento.

Conhecimento prévio de 
impedimento

Art. 237. contrair casamento, 
conhecendo a existência de impe-
dimento que lhe cause a nulidade 
absoluta:
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pena - detenção, de três meses a 
um ano.

Simulação de autoridade para cele-
bração de casamento

Art. 238. atribuir-se falsamen-
te autoridade para celebração de 
casamento:

pena - detenção, de um a três anos, 
se o fato não constitui crime mais 
grave.

Simulação de casamento

Art. 239. simular casamento me-
diante engano de outra pessoa:

pena - detenção, de um a três anos, 
se o fato não constitui elemento de cri-
me mais grave.

adultério

Art. 240.  - (revogado pela lei nº 
11.106, de 2005)

capÍtulo ii 
dos criMes contra o estado de 

filiaÇÃo

registro de nascimento inexistente

Art. 241. promover no regis-
tro civil a inscrição de nascimento 
inexistente:

pena - reclusão, de dois a seis anos.
parto suposto. Supressão ou altera-

ção de direito inerente ao estado civil 
de recém-nascido

Art. 242. dar parto alheio como 
próprio; registrar como seu o filho de 
outrem; ocultar recém-nascido ou subs-
tituí-lo, suprimindo ou alterando direi-
to inerente ao estado civil: (redação 
dada pela lei nº 6.898, de 1981)

pena - reclusão, de dois a seis 
anos. (redação dada pela lei nº 6.898, 
de 1981)

parágrafo único.  se o crime é pra-
ticado por motivo de reconhecida 
nobreza: (redação dada pela lei nº 
6.898, de 1981)

pena - detenção, de um a dois anos, 
podendo o juiz deixar de aplicar a 
pena. (redação dada pela lei nº 6.898, 
de 1981)

Sonegação de estado de filiação

Art. 243. deixar em asilo de ex-
postos ou outra instituição de assistên-
cia filho próprio ou alheio, ocultando-
lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, 
com o fim de prejudicar direito ineren-
te ao estado civil:

pena - reclusão, de um a cinco anos, 
e multa.

capÍtulo iii 
dos criMes contra a assistÊncia 

faMiliar

abandono material

Art. 244. deixar, sem justa cau-
sa, de prover a subsistência do cônju-
ge, ou de filho menor de 18 (dezoi-
to) anos ou inapto para o trabalho, 
ou de ascendente inválido ou maior 
de 60 (sessenta) anos, não lhes pro-
porcionando os recursos necessários 
ou faltando ao pagamento de pen-
são alimentícia judicialmente acor-
dada, fixada ou majorada; deixar, 
sem justa causa, de socorrer descen-
dente ou ascendente, gravemente 
enfermo: (redação dada pela lei nº 
10.741, de 200�)

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos e multa, de uma a dez 
vezes o maior salário mínimo vigen-
te no país. (redação dada pela lei nº 
5.478, de 1968)

parágrafo único.  nas mesmas penas 
incide quem, sendo solvente, frustra 
ou ilide, de qualquer modo, inclusive 
por abandono injustificado de empre-
go ou função, o pagamento de pen-
são alimentícia judicialmente acorda-
da, fixada ou majorada. (incluído pela 
lei nº 5.478, de 1968)

entrega de filho menor a pessoa 
inidônea

Art. 245. entregar filho menor 
de 18 (dezoito) anos a pessoa em cuja 
companhia saiba ou deva saber que 
o menor fica moral ou materialmente 
em perigo: (redação dada pela lei nº 
7.251, de 1984)

pena - detenção, de 1 (um) a 2 
(dois) anos. (redação dada pela lei nº 
7.251, de 1984)

§ 1º - a pena é de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos de reclusão, se o agente pratica 
delito para obter lucro, ou se o menor 
é enviado para o exterior.  (incluído 
pela lei nº 7.251, de 1984)

§ 2º - incorre, também, na pena do 
parágrafo anterior quem, embora ex-
cluído o perigo moral ou material, au-
xilia a efetivação de ato destinado ao 
envio de menor para o exterior, com 
o fito de obter lucro.  (incluído pela 
lei nº 7.251, de 1984)

abandono intelectual

Art. 246. deixar, sem justa cau-
sa, de prover à instrução primária de 
filho em idade escolar:

pena - detenção, de quinze dias a 
um mês, ou multa.

Art. 247. permitir alguém que 
menor de dezoito anos, sujeito a 
seu poder ou confiado à sua guarda 
ou vigilância:

i - freqüente casa de jogo ou mal-
afamada, ou conviva com pessoa 
viciosa ou de má vida;

ii - freqüente espetáculo capaz de 
pervertê-lo ou de ofender-lhe o pu-
dor, ou participe de representação 
de igual natureza;

iii - resida ou trabalhe em casa de 
prostituição;

iV - mendigue ou sirva a mendigo 
para excitar a comiseração pública:

pena - detenção, de um a três me-
ses, ou multa.

CapíTulo IV 
doS CrImeS CoNTra o 
pÁTrIo poder, TuTela CuraTela

Induzimento a fuga, entrega ar-
bitrária ou sonegação de incapazes

Art. 248. induzir menor de 
dezoito anos, ou interdito, a fugir 
do lugar em que se acha por deter-
minação de quem sobre ele exerce 
autoridade, em virtude de lei ou 
de ordem judicial; confiar a outrem 
sem ordem do pai, do tutor ou do 
curador algum menor de dezoito 
anos ou interdito, ou deixar, sem 
justa causa, de entregá-lo a quem 
legitimamente o reclame:

pena - detenção, de um mês a um 
ano, ou multa.

Subtração de incapazes

Art. 249. subtrair menor de 
dezoito anos ou interdito ao poder 
de quem o tem sob sua guarda em 
virtude de lei ou de ordem judicial:

pena - detenção, de dois meses 
a dois anos, se o fato não constitui 
elemento de outro crime.

§ 1º - o fato de ser o agente pai 
ou tutor do menor ou curador do 
interdito não o exime de pena, se 
destituído ou temporariamente pri-
vado do pátrio poder, tutela, cura-
tela ou guarda.

§ 2º - no caso de restituição do 
menor ou do interdito, se este não 
sofreu maus-tratos ou privações, o 
juiz pode deixar de aplicar pena.
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tÍtulo Viii 
dos criMes contra a 

incoluMidade pÚblica

capÍtulo i 
dos criMes de perigo coMuM

Incêndio

Art. 250. causar incêndio, expon-
do a perigo a vida, a integridade física 
ou o patrimônio de outrem:

pena - reclusão, de três a seis anos, 
e multa.

aumento de pena
§ 1º - as penas aumentam-se de um 

terço:
i - se o crime é cometido com intuito 

de obter vantagem pecuniária em pro-
veito próprio ou alheio;

ii - se o incêndio é:
a) em casa habitada ou destinada a 

habitação;
b) em edifício público ou destinado 

a uso público ou a obra de assistência 
social ou de cultura;

c) em embarcação, aeronave, com-
boio ou veículo de transporte coletivo;

d) em estação ferroviária ou 
aeródromo;

e) em estaleiro, fábrica ou oficina;
f) em depósito de explosivo, combus-

tível ou inflamável;
g) em poço petrolífico ou galeria de 

mineração;
h) em lavoura, pastagem, mata ou 

floresta.
Incêndio culposo
§ 2º - se culposo o incêndio, é pena 

de detenção, de seis meses a dois anos.
explosão

Art. 251. expor a perigo a vida, a 
integridade física ou o patrimônio de 
outrem, mediante explosão, arremesso 
ou simples colocação de engenho de 
dinamite ou de substância de efeitos 
análogos:

pena - reclusão, de três a seis anos, 
e multa.

§ 1º - se a substância utilizada não 
é dinamite ou explosivo de efeitos 
análogos:

pena - reclusão, de um a quatro anos, 
e multa.

aumento de pena
§ 2º - as penas aumentam-se de um 

terço, se ocorre qualquer das hipóteses 
previstas no § 1º, i, do artigo anterior, 
ou é visada ou atingida qualquer das 
coisas enumeradas no nº ii do mesmo 
parágrafo.

modalidade culposa

§ �º - no caso de culpa, se a ex-
plosão é de dinamite ou substância 
de efeitos análogos, a pena é de 
detenção, de seis meses a dois anos; 
nos demais casos, é de detenção, de 
três meses a um ano.

uso de gás tóxico ou asfixiante

Art. 252. expor a perigo a vida, 
a integridade física ou o patrimônio 
de outrem, usando de gás tóxico ou 
asfixiante:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.

modalidade Culposa
parágrafo único.  se o crime é 

culposo:
pena - detenção, de três meses a 

um ano.
Fabrico, fornecimento, aquisição 

posse ou transporte de explosivos 
ou gás tóxico, ou asfixiante

Art. 253. fabricar, fornecer, 
adquirir, possuir ou transportar, 
sem licença da autoridade, substân-
cia ou engenho explosivo, gás tóxi-
co ou asfixiante, ou material desti-
nado à sua fabricação:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, e multa.

Inundação

Art. 254. causar inundação, 
expondo a perigo a vida, a inte-
gridade física ou o patrimônio de 
outrem:

pena - reclusão, de três a seis 
anos, e multa, no caso de dolo, ou 
detenção, de seis meses a dois anos, 
no caso de culpa.

perigo de inundação

Art. 255. remover, destruir 
ou inutilizar, em prédio próprio ou 
alheio, expondo a perigo a vida, a in-
tegridade física ou o patrimônio de 
outrem, obstáculo natural ou obra 
destinada a impedir inundação:

pena - reclusão, de um a três 
anos, e multa.

desabamento ou desmoronamento

Art. 256. causar desabamen-
to ou desmoronamento, expondo 
a perigo a vida, a integridade física 
ou o patrimônio de outrem:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.

modalidade culposa
parágrafo único.  se o crime é 

culposo:
pena - detenção, de seis meses a 

um ano.

Subtração, ocultação ou inutiliza-
ção de material de salvamento

Art. 257. subtrair, ocultar ou 
inutilizar, por ocasião de incêndio, 
inundação, naufrágio, ou outro 
desastre ou calamidade, aparelho, 
material ou qualquer meio desti-
nado a serviço de combate ao pe-
rigo, de socorro ou salvamento; ou 
impedir ou dificultar serviço de tal 
natureza:

pena - reclusão, de dois a cinco 
anos, e multa.

Formas qualificadas de crime de 
perigo comum

Art. 258. se do crime doloso 
de perigo comum resulta lesão cor-
poral de natureza grave, a pena pri-
vativa de liberdade é aumentada de 
metade; se resulta morte, é aplicada 
em dobro. no caso de culpa, se do 
fato resulta lesão corporal, a pena 
aumenta-se de metade; se resulta 
morte, aplica-se a pena cominada 
ao homicídio culposo, aumentada 
de um terço.

difusão de doença ou praga

Art. 259. difundir doença ou 
praga que possa causar dano a flo-
resta, plantação ou animais de utili-
dade econômica:

pena - reclusão, de dois a cinco 
anos, e multa.

modalidade culposa
parágrafo único.  no caso de cul-

pa, a pena é de detenção, de um a 
seis meses, ou multa.

capÍtulo ii 
dos criMes contra a 

seguranÇa dos Meios de 
coMunicaÇÃo 

e transporte e outros 
serViÇos pÚblicos

perigo de desastre ferroviário

Art. 260. impedir ou perturbar 
serviço de estrada de ferro:

i - destruindo, danificando ou de-
sarranjando, total ou parcialmente, 
linha férrea, material rodante ou de 
tração, obra-de-arte ou instalação;

ii - colocando obstáculo na linha;
iii - transmitindo falso aviso acer-

ca do movimento dos veículos ou 
interrompendo ou embaraçando o 
funcionamento de telégrafo, tele-
fone ou radiotelegrafia;

iV - praticando outro ato de que 
possa resultar desastre:
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pena - reclusão, de dois a cinco 
anos, e multa.

desastre ferroviário
§ 1º - se do fato resulta desastre:
pena - reclusão, de quatro a doze 

anos e multa.
§ 2º - no caso de culpa, ocorrendo 

desastre:
pena - detenção, de seis meses a 

dois anos.
§ �º - para os efeitos deste arti-

go, entende-se por estrada de ferro 
qualquer via de comunicação em 
que circulem veículos de tração me-
cânica, em trilhos ou por meio de 
cabo aéreo.

atentado contra a segurança 
de transporte marítimo, fluvial ou 
aéreo

Art. 261. expor a perigo em-
barcação ou aeronave, própria ou 
alheia, ou praticar qualquer ato 
tendente a impedir ou dificultar na-
vegação marítima, fluvial ou aérea:

pena - reclusão, de dois a cinco 
anos.

Sinistro em transporte marítimo, 
fluvial ou aéreo

§ 1º - se do fato resulta naufrá-
gio, submersão ou encalhe de em-
barcação ou a queda ou destruição 
de aeronave:

pena - reclusão, de quatro a doze 
anos.

prática do crime com o fim de 
lucro

§ 2º - aplica-se, também, a pena 
de multa, se o agente pratica o cri-
me com intuito de obter vantagem 
econômica, para si ou para outrem.

modalidade culposa
§ �º - no caso de culpa, se ocorre 

o sinistro:
pena - detenção, de seis meses a 

dois anos.
atentado contra a segurança de 

outro meio de transporte

Art. 262. expor a perigo ou-
tro meio de transporte público, 
impedir-lhe ou dificultar-lhe o 
funcionamento:

pena - detenção, de um a dois 
anos.

§ 1º - se do fato resulta desastre, 
a pena é de reclusão, de dois a cinco 
anos.

§ 2º - no caso de culpa, se ocorre 
desastre:

pena - detenção, de três meses a 
um ano.

Forma qualificada

Art. 263. se de qualquer dos 
crimes previstos nos arts. 260 a 262, 
no caso de desastre ou sinistro, re-
sulta lesão corporal ou morte, apli-
ca-se o disposto no art. 258. .

arremesso de projétil

Art. 264. arremessar projétil 
contra veículo, em movimento, des-
tinado ao transporte público por 
terra, por água ou pelo ar:

pena - detenção, de um a seis 
meses.

parágrafo único.  se do fato re-
sulta lesão corporal, a pena é de 
detenção, de seis meses a dois anos; 
se resulta morte, a pena é a do art. 
121, § �º, aumentada de um terço.

atentado contra a segurança de 
serviço de utilidade pública

Art. 265. atentar contra a 
segurança ou o funcionamento de 
serviço de água, luz, força ou ca-
lor, ou qualquer outro de utilidade 
pública:

pena - reclusão, de um a cinco 
anos, e multa.

parágrafo único.  aumentar-
se-á a pena de 1/� (um terço) até 
a metade, se o dano ocorrer em 
virtude de subtração de material 
essencial ao funcionamento dos 
serviços.     (incluído pela lei nº 
5.�46, de �.11.1967)

Interrupção ou perturbação 
de serviço telegráfico, telefôni-
co, informático, telemático ou 
de informação de utilidade pú-
blica    (redação dada pela lei nº 
12.7�7, de 2012)    Vigência

Art. 266. interromper ou per-
turbar serviço telegráfico, radiote-
legráfico ou telefônico, impedir ou 
dificultar-lhe o restabelecimento:

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

§ 1o  incorre na mesma pena quem 
interrompe serviço telemático ou 
de informação de utilidade pública, 
ou impede ou dificulta-lhe o restab
elecimento.      (incluído pela lei nº 
12.7�7, de 2012)     Vigência

§ 2o  aplicam-se as penas em dobro 
se o crime é cometido por ocasião de 
calamidade pública. (incluído pela 
lei nº 12.7�7, de 2012) Vigência

capÍtulo iii 
dos criMes contra a saÚde 

pÚblica

epidemia

Art. 267. causar epidemia, 
mediante a propagação de germes 
patogênicos:

pena - reclusão, de dez a quin-
ze anos. (redação dada pela lei nº 
8.072, de 25.7.1990)

§ 1º - se do fato resulta morte, a 
pena é aplicada em dobro.

§ 2º - no caso de culpa, a pena é 
de detenção, de um a dois anos, ou, 
se resulta morte, de dois a quatro 
anos.

Infração de medida sanitária 
preventiva

Art. 268. infringir determina-
ção do poder público, destinada a 
impedir introdução ou propagação 
de doença contagiosa:

pena - detenção, de um mês a um 
ano, e multa.

parágrafo único.  a pena é au-
mentada de um terço, se o agente 
é funcionário da saúde pública ou 
exerce a profissão de médico, far-
macêutico, dentista ou enfermeiro.

omissão de notificação de 
doença

Art. 269. deixar o médico 
de denunciar à autoridade pú-
blica doença cuja notificação é 
compulsória:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, e multa.

envenenamento de água potá-
vel ou de substância alimentícia ou 
medicinal

Art. 270. envenenar água po-
tável, de uso comum ou particular, 
ou substância alimentícia ou medi-
cinal destinada a consumo:

pena - reclusão, de dez a quin-
ze anos. (redação dada pela lei nº 
8.072, de 25.7.1990)

§ 1º - está sujeito à mesma pena 
quem entrega a consumo ou tem 
em depósito, para o fim de ser dis-
tribuída, a água ou a substância 
envenenada.

modalidade culposa
§ 2º - se o crime é culposo:
pena - detenção, de seis meses a 

dois anos.
Corrupção ou poluição de água 

potável

Art. 271. corromper ou poluir 
água potável, de uso comum ou 
particular, tornando-a imprópria 
para consumo ou nociva à saúde:

pena - reclusão, de dois a cinco 
anos.
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modalidade culposa
parágrafo único.  se o crime é 

culposo:
pena - detenção, de dois meses a 

um ano.
Falsificação, corrupção, adulte-

ração ou alteração de substância 
ou produtos alimentícios (redação 
dada pela lei nº 9.677, de 2.7.1998)

Art. 272. corromper, adulte-
rar, falsificar ou alterar substância 
ou produto alimentício destinado 
a consumo, tornando-o nociva à 
saúde ou reduzindo-lhe o valor 
nutritivo: (redação dada pela lei 
nº 9.677, de 2.7.1998)

pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 
(oito) anos, e multa. (redação dada 
pela lei nº 9.677, de 2.7.1998)

§ 1º-a - incorre nas penas deste 
artigo quem fabrica, vende, expõe 
à venda, importa, tem em depó-
sito para vender ou, de qualquer 
forma, distribui ou entrega a con-
sumo a substância alimentícia ou 
o produto falsificado, corrompido 
ou adulterado. (incluído pela lei nº 
9.677, de 2.7.1998)

§ 1º - está sujeito às mesmas 
penas quem pratica as ações 
previstas neste artigo em rela-
ção a bebidas, com ou sem teor 
alcoólico.  (redação dada pela lei 
nº 9.677, de 2.7.1998)

Modalidade culposa
§ 2º - se o crime é 

culposo: (redação dada pela lei nº 
9.677, de 2.7.1998)

pena - detenção, de 1 (um) a 2 
(dois) anos, e multa. (redação dada 
pela lei nº 9.677, de 2.7.1998)

Falsificação, corrupção, adul-
teração ou alteração de produto 
destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais (redação dada pela lei 
nº 9.677, de 2.7.1998)

Art. 273. falsificar, corrom-
per, adulterar ou alterar produto 
destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais: (redação dada pela lei 
nº 9.677, de 2.7.1998)

pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 
(quinze) anos, e multa. (redação 
dada pela lei nº 9.677, de 2.7.1998)

§ 1º - nas mesmas penas incorre 
quem importa, vende, expõe à ven-
da, tem em depósito para vender 
ou, de qualquer forma, distribui ou 
entrega a consumo o produto falsi-
ficado, corrompido, adulterado ou 
alterado. (redação dada pela lei nº 
9.677, de 2.7.1998)

§ 1º-a - incluem-se entre os pro-
dutos a que se refere este artigo os 
medicamentos, as matérias-primas, 
os insumos farmacêuticos, os cos-
méticos, os saneantes e os de uso 
em diagnóstico. (incluído pela lei 
nº 9.677, de 2.7.1998)

§ 1º-b - está sujeito às penas 
deste artigo quem pratica as ações 
previstas no § 1º em relação a pro-
dutos em qualquer das seguintes 
condições: (incluído pela lei nº 
9.677, de 2.7.1998)

i - sem registro, quando exigível, 
no órgão de vigilância sanitária 
competente; (incluído pela lei nº 
9.677, de 2.7.1998)

ii - em desacordo com a fórmula 
constante do registro previsto no 
inciso anterior; (incluído pela lei nº 
9.677, de 2.7.1998)

iii - sem as características de iden-
tidade e qualidade admitidas para a 
sua comercialização; (incluído pela 
lei nº 9.677, de 2.7.1998)

iV - com redução de seu valor 
terapêutico ou de sua ativida-
de;  (incluído pela lei nº 9.677, de 
2.7.1998)

V - de procedência ignorada; (in-
cluído pela lei nº 9.677, de 2.7.1998)

Vi - adquiridos de estabelecimen-
to sem licença da autoridade sani-
tária competente. (incluído pela lei 
nº 9.677, de 2.7.1998)

 modalidade culposa
§ 2º - se o crime é culposo: 
pena - detenção, de 1 (um) a � 

(três) anos, e multa. (redação dada 
pela lei nº 9.677, de 2.7.1998)

emprego de processo proibido 
ou de substância não permitida

Art. 274. empregar, no fabrico 
de produto destinado a consumo, 
revestimento, gaseificação artificial, 
matéria corante, substância aromá-
tica, anti-séptica, conservadora ou 
qualquer outra não expressamente 
permitida pela legislação sanitária:

pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cin-
co) anos, e multa. (redação dada 
pela lei nº 9.677, de 2.7.1998)

Invólucro ou recipiente com falsa 
indicação

Art. 275. inculcar, em invólucro 
ou recipiente de produtos alimentí-
cios, terapêuticos ou medicinais, a 
existência de substância que não se 
encontra em seu conteúdo ou que 
nele existe em quantidade menor 
que a mencionada:  (redação dada 
pela lei nº 9.677, de 2.7.1998)

pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cin-
co) anos, e multa. (redação dada 
pela lei nº 9.677, de 2.7.1998)

produto ou substância nas condi-
ções dos dois artigos anteriores

Art. 276. Vender, expor à ven-
da, ter em depósito para vender 
ou, de qualquer forma, entregar a 
consumo produto nas condições dos 
arts. 274 e 275.

pena - reclusão, de 1 (um) a 5 
(cinco) anos, e multa.(redação dada 
pela lei nº 9.677, de 2.7.1998)

Substância destinada à falsificação

Art. 277. Vender, expor à ven-
da, ter em depósito ou ceder subs-
tância destinada à falsificação de 
produtos alimentícios, terapêuticos 
ou medicinais:(redação dada pela 
lei nº 9.677, de 2.7.1998)

pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cin-
co) anos, e multa. (redação dada 
pela lei nº 9.677, de 2.7.1998)

outras substâncias nocivas à saú-
de pública

Art. 278. fabricar, vender, expor 
à venda, ter em depósito para vender 
ou, de qualquer forma, entregar a 
consumo coisa ou substância nociva 
à saúde, ainda que não destinada à 
alimentação ou a fim medicinal:

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

modalidade culposa
parágrafo único.  se o crime é 

culposo:
pena - detenção, de dois meses a 

um ano.
Substância avariada

Art. 279.  - (revogado pela lei 
nº 8.1�7, de 27.12.1990)

medicamento em desacordo com 
receita médica

Art. 280. fornecer substância 
medicinal em desacordo com recei-
ta médica:

pena - detenção, de um a três 
anos, ou multa.

modalidade culposa
parágrafo único.  se o crime é 

culposo:
pena - detenção, de dois meses a 

um ano.
ComÉrCIo, poSSe ou uSo de 

eNTorpeCeNTe ou SuBSTÂNCIa 
Que deTermINe depeNdêNCIa Fí-
SICa ou pSíQuICa. (redação dada 
pela lei nº 5.726, de 1971 (revoga-
do pela lei nº 6.�68, 1976)
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Art. 281.   (revogado pela lei nº 
6.�68, 1976)

exercício ilegal da medicina, arte 
dentária ou farmacêutica

Art. 282. exercer, ainda que a títu-
lo gratuito, a profissão de médico, den-
tista ou farmacêutico, sem autorização 
legal ou excedendo-lhe os limites:

pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

parágrafo único.  se o crime é prati-
cado com o fim de lucro, aplica-se tam-
bém multa.

Charlatanismo

Art. 283. inculcar ou anunciar 
cura por meio secreto ou infalível:

pena - detenção, de três meses a um 
ano, e multa.

Curandeirismo

Art. 284. exercer o 
curandeirismo:

i - prescrevendo, ministrando ou 
aplicando, habitualmente, qualquer 
substância;

ii - usando gestos, palavras ou qual-
quer outro meio;

iii - fazendo diagnósticos:
pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.
parágrafo único.  se o crime é prati-

cado mediante remuneração, o agente 
fica também sujeito à multa.

Forma qualificada

Art. 285. aplica-se o disposto no 
art. 258.  aos crimes previstos neste 
capítulo, salvo quanto ao definido no 
art. 267. .

tÍtulo iX 
dos criMes contra a paZ pÚblica

Incitação ao crime

Art. 286. incitar, publicamente, a 
prática de crime:

pena - detenção, de três a seis meses, 
ou multa.

apologia de crime ou criminoso

Art. 287. fazer, publicamente, 
apologia de fato criminoso ou de autor 
de crime:

pena - detenção, de três a seis meses, 
ou multa.

 associação Criminosa

Art. 288. .  associarem-se � (três) 
ou mais pessoas, para o fim específico de 
cometer crimes:     (redação dada pela 
lei nº 12.850, de 201�)     (Vigência)

pena - reclusão, de 1 (um) a � (três) 
anos.     (redação dada pela lei nº 
12.850, de 201�)     (Vigência)

parágrafo único.  a pena aumen-
ta-se até a metade se a associação 
é armada ou se houver a participa-
ção de criança ou adolescente.     (r
edação dada pela lei nº 12.850, de 
201�)     (Vigência)

Constituição de milícia privada (inclu-
ído dada pela lei nº 12.720, de 2012)

Art. 288-A.  constituir, organi-
zar, integrar, manter ou custear orga-
nização paramilitar, milícia particular, 
grupo ou esquadrão com a finalidade 
de praticar qualquer dos crimes previs-
tos neste código: (incluído dada pela 
lei nº 12.720, de 2012)

pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 
(oito) anos. (incluído dada pela lei nº 
12.720, de 2012)

tÍtulo X 
dos criMes contra a fÉ pÚblica

capÍtulo i 
da Moeda falsa

moeda Falsa

Art. 289. falsificar, fabricando-
a ou alterando-a, moeda metálica ou 
papel-moeda de curso legal no país ou 
no estrangeiro:

pena - reclusão, de três a doze anos, 
e multa.

§ 1º - nas mesmas penas incorre 
quem, por conta própria ou alheia, 
importa ou exporta, adquire, vende, 
troca, cede, empresta, guarda ou in-
troduz na circulação moeda falsa.

§ 2º - Quem, tendo recebido de boa-
fé, como verdadeira, moeda falsa ou 
alterada, a restitui à circulação, depois 
de conhecer a falsidade, é punido com 
detenção, de seis meses a dois anos, e 
multa.

§ �º - É punido com reclusão, de 
três a quinze anos, e multa, o funcio-
nário público ou diretor, gerente, ou 
fiscal de banco de emissão que fabri-
ca, emite ou autoriza a fabricação ou 
emissão:

i - de moeda com título ou peso in-
ferior ao determinado em lei;

ii - de papel-moeda em quantidade 
superior à autorizada.

§ 4º - nas mesmas penas incor-
re quem desvia e faz circular moe-
da, cuja circulação não estava ainda 
autorizada.

Crimes assimilados ao de moeda falsa

Art. 290. formar cédula, nota 
ou bilhete representativo de moeda 
com fragmentos de cédulas, notas 
ou bilhetes verdadeiros; suprimir, 
em nota, cédula ou bilhete reco-
lhidos, para o fim de restituí-los à 
circulação, sinal indicativo de sua 
inutilização; restituir à circulação 
cédula, nota ou bilhete em tais con-
dições, ou já recolhidos para o fim 
de inutilização:

pena - reclusão, de dois a oito 
anos, e multa.

parágrafo único.  o máximo da 
reclusão é elevado a doze anos e 
multa, se o crime é cometido por 
funcionário que trabalha na repar-
tição onde o dinheiro se achava 
recolhido, ou nela tem fácil ingres-
so, em razão do cargo.(Vide lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

petrechos para falsificação de 
moeda

Art. 291. fabricar, adquirir, 
fornecer, a título oneroso ou gratui-
to, possuir ou guardar maquinismo, 
aparelho, instrumento ou qualquer 
objeto especialmente destinado à 
falsificação de moeda:

pena - reclusão, de dois a seis 
anos, e multa.

emissão de título ao portador 
sem permissão legal

Art. 292. emitir, sem permis-
são legal, nota, bilhete, ficha, vale 
ou título que contenha promessa 
de pagamento em dinheiro ao por-
tador ou a que falte indicação do 
nome da pessoa a quem deva ser 
pago:

pena - detenção, de um a seis me-
ses, ou multa.

parágrafo único.  Quem recebe 
ou utiliza como dinheiro qualquer 
dos documentos referidos neste ar-
tigo incorre na pena de detenção, 
de quinze dias a três meses, ou 
multa.

capÍtulo ii 
da falsidade de tÍtulos e 

outros papÉis pÚblicos

Falsificação de papéis públicos

Art. 293. falsificar, fabrican-
do-os ou alterando-os:

i – selo destinado a controle tri-
butário, papel selado ou qualquer 
papel de emissão legal destinado 
à arrecadação de tributo; (redação 
dada pela lei nº 11.0�5, de 2004)
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ii - papel de crédito público que 
não seja moeda de curso legal;

iii - vale postal;
iV - cautela de penhor, cader-

neta de depósito de caixa econô-
mica ou de outro estabelecimento 
mantido por entidade de direito 
público;

V - talão, recibo, guia, alvará 
ou qualquer outro documento 
relativo a arrecadação de rendas 
públicas ou a depósito ou cau-
ção por que o poder público seja 
responsável;

Vi - bilhete, passe ou conheci-
mento de empresa de transporte 
administrada pela união, por es-
tado ou por Município:

pena - reclusão, de dois a oito 
anos, e multa.

§ 1o incorre na mesma pena 
quem: (redação dada pela lei nº 
11.0�5, de 2004)

i – usa, guarda, possui ou detém 
qualquer dos papéis falsificados a 
que se refere este artigo; (incluído 
pela lei nº 11.0�5, de 2004)

ii – importa, exporta, adqui-
re, vende, troca, cede, empresta, 
guarda, fornece ou restitui à cir-
culação selo falsificado destinado 
a controle tributário; (incluído 
pela lei nº 11.0�5, de 2004)

iii – importa, exporta, adquire, 
vende, expõe à venda, mantém em 
depósito, guarda, troca, cede, em-
presta, fornece, porta ou, de qual-
quer forma, utiliza em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de 
atividade comercial ou industrial, 
produto ou mercadoria: (incluído 
pela lei nº 11.0�5, de 2004)

a) em que tenha sido aplicado 
selo que se destine a controle tri-
butário, falsificado; (incluído pela 
lei nº 11.0�5, de 2004)

b) sem selo oficial, nos casos em 
que a legislação tributária deter-
mina a obrigatoriedade de sua 
aplicação. (incluído pela lei nº 
11.0�5, de 2004)

§ 2º - suprimir, em qualquer 
desses papéis, quando legítimos, 
com o fim de torná-los novamente 
utilizáveis, carimbo ou sinal indi-
cativo de sua inutilização:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.

§ �º - incorre na mesma pena 
quem usa, depois de alterado, 
qualquer dos papéis a que se refe-
re o parágrafo anterior.

§ 4º - Quem usa ou restitui à cir-
culação, embora recibo de boa-fé, 

qualquer dos papéis falsificados 
ou alterados, a que se referem 
este artigo e o seu § 2º, depois de 
conhecer a falsidade ou alteração, 
incorre na pena de detenção, de 
seis meses a dois anos, ou multa.

§ 5o equipara-se a atividade co-
mercial, para os fins do inciso iii 
do § 1o, qualquer forma de comér-
cio irregular ou clandestino, inclu-
sive o exercido em vias, praças ou 
outros logradouros públicos e em 
residências. (incluído pela lei nº 
11.0�5, de 2004)

petrechos de falsificação

Art. 294. fabricar, adquirir, 
fornecer, possuir ou guardar obje-
to especialmente destinado à fal-
sificação de qualquer dos papéis 
referidos no artigo anterior:

pena - reclusão, de um a três 
anos, e multa.

Art. 295. se o agente é fun-
cionário público, e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo, aumen-
ta-se a pena de sexta parte.

CapíTulo III 
da FalSIdade doCumeNTal

Falsificação do selo ou sinal 
público

Art. 296. falsificar, fabrican-
do-os ou alterando-os:

i - selo público destinado a au-
tenticar atos oficiais da união, de 
estado ou de Município;

ii - selo ou sinal atribuído por 
lei a entidade de direito público, 
ou a autoridade, ou sinal público 
de tabelião:

pena - reclusão, de dois a seis 
anos, e multa.

§ 1º - incorre nas mesmas 
penas:

i - quem faz uso do selo ou sinal 
falsificado;

ii - quem utiliza indevidamente 
o selo ou sinal verdadeiro em pre-
juízo de outrem ou em proveito 
próprio ou alheio.

iii - quem altera, falsifica ou faz 
uso indevido de marcas, logoti-
pos, siglas ou quaisquer outros 
símbolos utilizados ou identifica-
dores de órgãos ou entidades da 
administração pública. (incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

§ 2º - se o agente é funcionário 
público, e comete o crime preva-
lecendo-se do cargo, aumenta-se 
a pena de sexta parte.

Falsificação de documento público

Art. 297. falsificar, no todo ou 
em parte, documento público, ou al-
terar documento público verdadeiro:

pena - reclusão, de dois a seis anos, 
e multa.

§ 1º - se o agente é funcionário pú-
blico, e comete o crime prevalecendo-
se do cargo, aumenta-se a pena de 
sexta parte.

§ 2º - para os efeitos penais, equi-
param-se a documento público o 
emanado de entidade paraestatal, 
o título ao portador ou transmissível 
por endosso, as ações de sociedade 
comercial, os livros mercantis e o tes-
tamento particular.

§ �o nas mesmas penas incorre 
quem insere ou faz inserir: (incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

i – na folha de pagamento ou 
em documento de informações que 
seja destinado a fazer prova peran-
te a previdência social, pessoa que 
não possua a qualidade de segura-
do obrigatório;(incluído pela lei nº 
9.98�, de 2000)

ii – na carteira de trabalho e pre-
vidência social do empregado ou em 
documento que deva produzir efeito 
perante a previdência social, declara-
ção falsa ou diversa da que deveria 
ter sido escrita; (incluído pela lei nº 
9.98�, de 2000)

iii – em documento contábil ou em qual-
quer outro documento relacionado com 
as obrigações da empresa perante a pre-
vidência social, declaração falsa ou diversa 
da que deveria ter constado. (incluído pela 
lei nº 9.98�, de 2000)

§ 4o nas mesmas penas incorre 
quem omite, nos documentos men-
cionados no § �o, nome do segurado 
e seus dados pessoais, a remuneração, 
a vigência do contrato de trabalho 
ou de prestação de serviços.(incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

Falsificação de documento par-
ticular    (redação dada pela lei nº 
12.7�7, de 2012)    Vigência

Art. 298. falsificar, no todo 
ou em parte, documento particu-
lar ou alterar documento particular 
verdadeiro:

pena - reclusão, de um a cinco anos, 
e multa.

Falsificação de cartão(incluído pela 
lei nº 12.7�7, de 2012)     Vigência

parágrafo único.  para fins do dis-
posto no caput, equipara-se a docu-
mento particular o cartão de crédi-
to ou débito. (incluído pela lei nº 
12.7�7, de 2012) Vigência

Falsidade ideológica
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Art. 299. omitir, em docu-
mento público ou particular, de-
claração que dele devia constar, 
ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação 
ou alterar a verdade sobre fato ju-
ridicamente relevante:

pena - reclusão, de um a cinco 
anos, e multa, se o documento é 
público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, de quinhentos mil 
réis a cinco contos de réis, se o do-
cumento é particular.     (Vide lei 
nº 7.209, de 1984)

parágrafo único.  se o agente é 
funcionário público, e comete o 
crime prevalecendo-se do cargo, 
ou se a falsificação ou alteração 
é de assentamento de registro 
civil, aumenta-se a pena de sexta 
parte.

Falso reconhecimento de firma 
ou letra

Art. 300. reconhecer, como 
verdadeira, no exercício de fun-
ção pública, firma ou letra que o 
não seja:

pena - reclusão, de um a cinco 
anos, e multa, se o documento é 
público; e de um a três anos, e mul-
ta, se o documento é particular.

Certidão ou atestado ideologi-
camente falso

Art. 301. atestar ou certifi-
car falsamente, em razão de fun-
ção pública, fato ou circunstância 
que habilite alguém a obter car-
go público, isenção de ônus ou 
de serviço de caráter público, ou 
qualquer outra vantagem:

pena - detenção, de dois meses 
a um ano.

Falsidade material de atestado 
ou certidão

§ 1º - falsificar, no todo ou em 
parte, atestado ou certidão, ou 
alterar o teor de certidão ou de 
atestado verdadeiro, para prova 
de fato ou circunstância que habi-
lite alguém a obter cargo público, 
isenção de ônus ou de serviço de 
caráter público, ou qualquer ou-
tra vantagem:

pena - detenção, de três meses 
a dois anos.

§ 2º - se o crime é praticado com 
o fim de lucro, aplica-se, além da 
pena privativa de liberdade, a de 
multa.

Falsidade de atestado médico

Art. 302. dar o médico, no exer-
cício da sua profissão, atestado falso:

pena - detenção, de um mês a um 
ano.

parágrafo único.  se o crime é co-
metido com o fim de lucro, aplica-se 
também multa.

reprodução ou adulteração de 
selo ou peça filatélica

Art. 303. reproduzir ou alte-
rar selo ou peça filatélica que tenha 
valor para coleção, salvo quando a 
reprodução ou a alteração está vi-
sivelmente anotada na face ou no 
verso do selo ou peça:

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

parágrafo único.  na mesma pena 
incorre quem, para fins de comércio, 
faz uso do selo ou peça filatélica.

uso de documento falso

Art. 304. fazer uso de qual-
quer dos papéis falsificados ou alte-
rados, a que se referem os arts. 297 
a �02:

pena - a cominada à falsificação 
ou à alteração.

Supressão de documento

Art. 305. destruir, suprimir ou 
ocultar, em benefício próprio ou de 
outrem, ou em prejuízo alheio, do-
cumento público ou particular ver-
dadeiro, de que não podia dispor:

pena - reclusão, de dois a seis 
anos, e multa, se o documento é 
público, e reclusão, de um a cinco 
anos, e multa, se o documento é 
particular.

CapíTulo IV 
de ouTraS FalSIdadeS

Falsificação do sinal empregado 
no contraste de metal precioso ou 
na fiscalização alfandegária, ou 
para outros fins

Art. 306. falsificar, fabrican-
do-o ou alterando-o, marca ou sinal 
empregado pelo poder público no 
contraste de metal precioso ou na 
fiscalização alfandegária, ou usar 
marca ou sinal dessa natureza, fal-
sificado por outrem:

pena - reclusão, de dois a seis 
anos, e multa.

parágrafo único.  se a marca ou 
sinal falsificado é o que usa a auto-
ridade pública para o fim de fiscali-
zação sanitária, ou para autenticar 
ou encerrar determinados objetos, 
ou comprovar o cumprimento de 
formalidade legal:

pena - reclusão ou detenção, de 
um a três anos, e multa.

 Falsa identidade

Art. 307. atribuir-se ou atri-
buir a terceiro falsa identidade para 
obter vantagem, em proveito pró-
prio ou alheio, ou para causar dano 
a outrem:

pena - detenção, de três meses 
a um ano, ou multa, se o fato não 
constitui elemento de crime mais 
grave.

Art. 308. usar, como próprio, 
passaporte, título de eleitor, cader-
neta de reservista ou qualquer do-
cumento de identidade alheia ou 
ceder a outrem, para que dele se 
utilize, documento dessa natureza, 
próprio ou de terceiro:

pena - detenção, de quatro meses 
a dois anos, e multa, se o fato não 
constitui elemento de crime mais 
grave.

Fraude de lei sobre estrangeiro

Art. 309. usar o estrangeiro, 
para entrar ou permanecer no territó-
rio nacional, nome que não é o seu:

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

parágrafo único.  atribuir a es-
trangeiro falsa qualidade para pro-
mover-lhe a entrada em território 
nacional: (incluído pela lei nº 9.426, 
de 1996)

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa. (incluído pela lei nº 
9.426, de 1996)

Art. 310. prestar-se a figurar 
como proprietário ou possuidor de 
ação, título ou valor pertencente 
a estrangeiro, nos casos em que a 
este é vedada por lei a propriedade 
ou a posse de tais bens: (redação 
dada pela lei nº 9.426, de 1996)

pena - detenção, de seis meses a 
três anos, e multa.  (redação dada 
pela lei nº 9.426, de 1996)

adulteração de sinal identifica-
dor de veículo automotor (redação 
dada pela lei nº 9.426, de 1996)

Art. 311. adulterar ou remar-
car número de chassi ou qualquer 
sinal identificador de veículo au-
tomotor, de seu componente ou 
equipamento:(redação dada pela 
lei nº 9.426, de 1996))

pena - reclusão, de três a seis 
anos, e multa.  (redação dada pela 
lei nº 9.426, de 1996)
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§ 1º - se o agente comete o crime 
no exercício da função pública ou 
em razão dela, a pena é aumentada 
de um terço.  (incluído pela lei nº 
9.426, de 1996)

§ 2º - incorre nas mesmas penas 
o funcionário público que contribui 
para o licenciamento ou registro do 
veículo remarcado ou adulterado, 
fornecendo indevidamente mate-
rial ou informação oficial.   (incluído 
pela lei nº 9.426, de 1996)

CapíTulo V 
(incluído pela lei 12.550. de 2011)

daS FraudeS em CerTa-
meS de INTereSSe pÚBlICo  
(incluído pela lei 12.550. de 2011)

Fraudes em certames de interesse 
público   (incluído pela lei 12.550. 
de 2011)

Art. 311-A.  utilizar ou di-
vulgar, indevidamente, com o fim 
de beneficiar a si ou a outrem, 
ou de comprometer a credibilida-
de do certame, conteúdo sigiloso 
de:    (incluído pela lei 12.550. de 
2011)

i - concurso público;    (incluído 
pela lei 12.550. de 2011)

ii - avaliação ou exame 
públicos;    (incluído pela lei 12.550. 
de 2011)

iii - processo seletivo para ingres-
so no ensino superior; ou    (incluído 
pela lei 12.550. de 2011)

iV - exame ou processo seletivo 
previstos em lei:    (incluído pela lei 
12.550. de 2011)

pena - reclusão, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.    (incluído 
pela lei 12.550. de 2011)

§ 1o  nas mesmas penas incorre 
quem permite ou facilita, por qual-
quer meio, o acesso de pessoas não 
autorizadas às informações mencio-
nadas no caput.    (incluído pela lei 
12.550. de 2011)

§ 2o  se da ação ou omissão 
resulta dano à administração 
pública:    (incluído pela lei 12.550. 
de 2011)

pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 
(seis) anos, e multa.    (incluído pela 
lei 12.550. de 2011)

§ �o  aumenta-se a pena de 1/� 
(um terço) se o fato é cometido por 
funcionário público.   (incluído pela 
lei 12.550. de 2011)

tÍtulo Xi 
dos criMes contra a 

adMinistraÇÃo pÚblica

capÍtulo i 
dos criMes praticados 

por funcionário pÚblico 
contra a adMinistraÇÃo eM 

geral

peculato

Art. 312. apropriar-se o fun-
cionário público de dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem móvel, pú-
blico ou particular, de que tem a 
posse em razão do cargo, ou desviá-
lo, em proveito próprio ou alheio:

pena - reclusão, de dois a doze 
anos, e multa.

§ 1º - aplica-se a mesma pena, se 
o funcionário público, embora não 
tendo a posse do dinheiro, valor ou 
bem, o subtrai, ou concorre para 
que seja subtraído, em proveito 
próprio ou alheio, valendo-se de fa-
cilidade que lhe proporciona a qua-
lidade de funcionário.

peculato culposo
§ 2º - se o funcionário concor-

re culposamente para o crime de 
outrem:

pena - detenção, de três meses a 
um ano.

§ �º - no caso do parágrafo ante-
rior, a reparação do dano, se prece-
de à sentença irrecorrível, extingue 
a punibilidade; se lhe é posterior, 
reduz de metade a pena imposta.

peculato mediante erro de 
outrem

Art. 313. apropriar-se de di-
nheiro ou qualquer utilidade que, 
no exercício do cargo, recebeu por 
erro de outrem:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.

Inserção de dados falsos em sis-
tema de informações (incluído pela 
lei nº 9.98�, de 2000)

Art. 313-A. inserir ou facilitar, 
o funcionário autorizado, a inserção 
de dados falsos, alterar ou excluir 
indevidamente dados corretos nos 
sistemas informatizados ou bancos 
de dados da administração pública 
com o fim de obter vantagem inde-
vida para si ou para outrem ou para 
causar dano: (incluído pela lei nº 
9.98�, de 2000))

pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 
(doze) anos, e multa. (incluído pela 
lei nº 9.98�, de 2000)

modificação ou alteração não autori-
zada de sistema de informações (incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

Art. 313-b. Modificar ou 
alterar, o funcionário, sistema 
de informações ou programa 
de informática sem autoriza-
ção ou solicitação de autoridade 
competente: (incluído pela lei nº 
9.98�, de 2000)

pena – detenção, de � (três) meses 
a 2 (dois) anos, e multa. (incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

parágrafo único. as penas são au-
mentadas de um terço até a meta-
de se da modificação ou alteração 
resulta dano para a administração 
pública ou para o administrado. (in-
cluído pela lei nº 9.98�, de 2000)

extravio, sonegação ou inutili-
zação de livro ou documento

Art. 314. extraviar livro ofi-
cial ou qualquer documento, de 
que tem a guarda em razão do car-
go; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total 
ou parcialmente:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, se o fato não constitui crime 
mais grave.

emprego irregular de verbas ou 
rendas públicas

Art. 315. dar às verbas ou 
rendas públicas aplicação diversa 
da estabelecida em lei:

pena - detenção, de um a três 
meses, ou multa.

Concussão

Art. 316. exigir, para si ou 
para outrem, direta ou indireta-
mente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mas em ra-
zão dela, vantagem indevida:

pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 
(doze) anos, e multa.   (redação 
dada pela lei nº 1�.964, de 2019)

excesso de exação
§ 1º - se o funcionário exige 

tributo ou contribuição social 
que sabe ou deveria saber inde-
vido, ou, quando devido, em-
prega na cobrança meio vexa-
tório ou gravoso, que a lei não 
autoriza:  (redação dada pela lei 
nº 8.1�7, de 27.12.1990)

pena - reclusão, de � (três) a 8 
(oito) anos, e multa. (redação dada 
pela lei nº 8.1�7, de 27.12.1990)

§ 2º - se o funcionário desvia, em 
proveito próprio ou de outrem, o 
que recebeu indevidamente para 
recolher aos cofres públicos:

pena - reclusão, de dois a doze 
anos, e multa.

Corrupção passiva
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Art. 317. solicitar ou receber, 
para si ou para outrem, direta ou in-
diretamente, ainda que fora da fun-
ção ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem:

pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 
(doze) anos, e multa. (redação dada 
pela lei nº 10.76�, de 12.11.200�)

§ 1º - a pena é aumentada de um 
terço, se, em conseqüência da van-
tagem ou promessa, o funcionário 
retarda ou deixa de praticar qual-
quer ato de ofício ou o pratica in-
fringindo dever funcional.

§ 2º - se o funcionário pratica, 
deixa de praticar ou retarda ato de 
ofício, com infração de dever fun-
cional, cedendo a pedido ou influ-
ência de outrem:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, ou multa.

Facilitação de contrabando ou 
descaminho

Art. 318. facilitar, com infra-
ção de dever funcional, a prática de 
contrabando ou descaminho (art. 
��4. ):

pena - reclusão, de � (três) a 8 
(oito) anos, e multa. (redação dada 
pela lei nº 8.1�7, de 27.12.1990)

prevaricação

Art. 319. retardar ou deixar 
de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposi-
ção expressa de lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, e multa.

Art. 319-a.  deixar o diretor de 
penitenciária e/ou agente público, 
de cumprir seu dever de vedar ao 
preso o acesso a aparelho telefôni-
co, de rádio ou similar, que permita 
a comunicação com outros presos ou 
com o ambiente externo: (incluído 
pela lei nº 11.466, de 2007).

pena: detenção, de � (três) meses 
a 1 (um) ano.

Condescendência criminosa

Art. 320. deixar o funcionário, 
por indulgência, de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração 
no exercício do cargo ou, quando 
lhe falte competência, não levar o 
fato ao conhecimento da autorida-
de competente:

pena - detenção, de quinze dias a 
um mês, ou multa.

advocacia administrativa

Art. 321. patrocinar, direta 
ou indiretamente, interesse pri-
vado perante a administração pú-
blica, valendo-se da qualidade de 
funcionário:

pena - detenção, de um a três me-
ses, ou multa.

parágrafo único.  se o interesse é 
ilegítimo:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, além da multa.

Violência arbitrária

Art. 322. praticar violência, no 
exercício de função ou a pretexto 
de exercê-la:

pena - detenção, de seis meses a 
três anos, além da pena correspon-
dente à violência.

abandono de função

Art. 323. abandonar cargo 
público, fora dos casos permitidos 
em lei:

pena - detenção, de quinze dias a 
um mês, ou multa.

§ 1º - se do fato resulta prejuízo 
público:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, e multa.

§ 2º - se o fato ocorre em lu-
gar compreendido na faixa de 
fronteira:

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

exercício funcional ilegalmente 
antecipado ou prolongado

Art. 324. entrar no exercício 
de função pública antes de satisfei-
tas as exigências legais, ou continu-
ar a exercê-la, sem autorização, de-
pois de saber oficialmente que foi 
exonerado, removido, substituído 
ou suspenso:

pena - detenção, de quinze dias a 
um mês, ou multa.

Violação de sigilo funcional

Art. 325. revelar fato de que 
tem ciência em razão do cargo e que 
deva permanecer em segredo, ou faci-
litar-lhe a revelação:

pena - detenção, de seis meses a dois 
anos, ou multa, se o fato não constitui 
crime mais grave.

§ 1o nas mesmas penas deste arti-
go incorre quem: (incluído pela lei nº 
9.98�, de 2000)

i – permite ou facilita, mediante 
atribuição, fornecimento e emprés-
timo de senha ou qualquer outra 
forma, o acesso de pessoas não au-
torizadas a sistemas de informações 

ou banco de dados da administração 
pública; (incluído pela lei nº 9.98�, de 
2000)

ii – se utiliza, indevidamente, do 
acesso restrito. (incluído pela lei nº 
9.98�, de 2000)

§ 2o se da ação ou omissão resulta 
dano à administração pública ou a 
outrem: (incluído pela lei nº 9.98�, de 
2000)

pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 
anos, e multa. (incluído pela lei nº 
9.98�, de 2000)

Violação do sigilo de proposta de 
concorrência

Art. 326. devassar o sigilo de 
proposta de concorrência pública, ou 
proporcionar a terceiro o ensejo de 
devassá-lo:

pena - detenção, de três meses a um 
ano, e multa.

Funcionário público

Art. 327. considera-se funcio-
nário público, para os efeitos penais, 
quem, embora transitoriamente ou 
sem remuneração, exerce cargo, em-
prego ou função pública.

§ 1º - equipara-se a funcionário 
público quem exerce cargo, emprego 
ou função em entidade paraestatal, e 
quem trabalha para empresa prestado-
ra de serviço contratada ou convenia-
da para a execução de atividade típica 
da administração pública.      (incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

§ 2º - a pena será aumentada da 
terça parte quando os autores dos 
crimes previstos neste capítulo forem 
ocupantes de cargos em comissão 
ou de função de direção ou assesso-
ramento de órgão da administração 
direta, sociedade de economia mista, 
empresa pública ou fundação institu-
ída pelo poder público. (incluído pela 
lei nº 6.799, de 1980)

capÍtulo ii 
dos criMes praticados por 

particular contra a 
adMinistraÇÃo eM geral

usurpação de função pública

Art. 328. usurpar o exercício de 
função pública:

pena - detenção, de três meses a 
dois anos, e multa.

parágrafo único.  se do fato o agen-
te aufere vantagem:

pena - reclusão, de dois a cinco anos, 
e multa.

resistência
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Art. 329. opor-se à execução 
de ato legal, mediante violência 
ou ameaça a funcionário compe-
tente para executá-lo ou a quem 
lhe esteja prestando auxílio:

pena - detenção, de dois meses 
a dois anos.

§ 1º - se o ato, em razão da resis-
tência, não se executa:

pena - reclusão, de um a três 
anos.

§ 2º - as penas deste artigo são 
aplicáveis sem prejuízo das corres-
pondentes à violência.

desobediência

Art. 330. desobedecer a or-
dem legal de funcionário público:

pena - detenção, de quinze dias 
a seis meses, e multa.

desacato

Art. 331. desacatar funcioná-
rio público no exercício da função 
ou em razão dela:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, ou multa.

Tráfico de Influência (redação 
dada pela lei nº 9.127, de 1995)

Art. 332. solicitar, exigir, 
cobrar ou obter, para si ou para 
outrem, vantagem ou promessa 
de vantagem, a pretexto de in-
fluir em ato praticado por fun-
cionário público no exercício da 
função: (redação dada pela lei nº 
9.127, de 1995)

pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 
(cinco) anos, e multa. (redação 
dada pela lei nº 9.127, de 1995)

parágrafo único.  a pena é au-
mentada da metade, se o agen-
te alega ou insinua que a van-
tagem é também destinada ao 
funcionário.  (redação dada pela 
lei nº 9.127, de 1995)

Corrupção ativa

Art. 333. oferecer ou prometer 
vantagem indevida a funcionário pú-
blico, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício:

pena – reclusão, de 2 (dois) a 
12 (doze) anos, e multa. (redação 
dada pela lei nº 10.76�, de 
12.11.200�)

parágrafo único.  a pena é au-
mentada de um terço, se, em ra-
zão da vantagem ou promessa, o 
funcionário retarda ou omite ato 
de ofício, ou o pratica infringindo 
dever funcional.

descaminho

Art. 334.  iludir, no todo ou 
em parte, o pagamento de direito ou 
imposto devido pela entrada, pela 
saída ou pelo consumo de mercado-
ria (redação dada pela lei nº 1�.008, 
de 26.6.2014)

pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos. (redação dada pela lei nº 
1�.008, de 26.6.2014)

§ 1o  incorre na mesma pena 
quem:  (redação dada pela lei nº 
1�.008, de 26.6.2014)

i - pratica navegação de cabo-
tagem, fora dos casos permitidos 
em lei;  (redação dada pela lei nº 
1�.008, de 26.6.2014)

ii - pratica fato assimilado, em lei es-
pecial, a descaminho;  (redação dada 
pela lei nº 1�.008, de 26.6.2014)

iii - vende, expõe à venda, man-
tém em depósito ou, de qualquer 
forma, utiliza em proveito próprio 
ou alheio, no exercício de atividade 
comercial ou industrial, mercadoria 
de procedência estrangeira que in-
troduziu clandestinamente no país 
ou importou fraudulentamente ou 
que sabe ser produto de introdução 
clandestina no território nacional ou 
de importação fraudulenta por parte 
de outrem; (redação dada pela lei 
nº 1�.008, de 26.6.2014)

iV - adquire, recebe ou oculta, 
em proveito próprio ou alheio, no 
exercício de atividade comercial ou 
industrial, mercadoria de procedên-
cia estrangeira, desacompanhada de 
documentação legal ou acompanha-
da de documentos que sabe serem 
falsos.  (redação dada pela lei nº 
1�.008, de 26.6.2014)

§ 2o equipara-se às atividades co-
merciais, para os efeitos deste artigo, 
qualquer forma de comércio irregu-
lar ou clandestino de mercadorias 
estrangeiras, inclusive o exercido em 
residências.  (redação dada pela lei 
nº 1�.008, de 26.6.2014)

§ �o a pena aplica-se em dobro se 
o crime de descaminho é praticado 
em transporte aéreo, marítimo ou 
fluvial.  (redação dada pela lei nº 
1�.008, de 26.6.2014)

Contrabando

Art. 334-a. importar ou expor-
tar mercadoria proibida:  (incluído 
pela lei nº 1�.008, de 26.6.2014)

pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 ( 
cinco) anos.  (incluído pela lei nº 
1�.008, de 26.6.2014)

§ 1o incorre na mesma pena 
quem:  (incluído pela lei nº 1�.008, 
de 26.6.2014)

i - pratica fato assimilado, em lei 
especial, a contrabando;  (incluído 
pela lei nº 1�.008, de 26.6.2014)

ii - importa ou exporta clandesti-
namente mercadoria que dependa 
de registro, análise ou autorização 
de órgão público competente; (inclu-
ído pela lei nº 1�.008, de 26.6.2014)

iii - reinsere no território nacio-
nal mercadoria brasileira destinada 
à exportação;  (incluído pela lei nº 
1�.008, de 26.6.2014)

iV - vende, expõe à venda, man-
tém em depósito ou, de qualquer 
forma, utiliza em proveito próprio 
ou alheio, no exercício de atividade 
comercial ou industrial, mercadoria 
proibida pela lei brasileira;  (incluído 
pela lei nº 1�.008, de 26.6.2014)

V - adquire, recebe ou oculta, 
em proveito próprio ou alheio, no 
exercício de atividade comercial 
ou industrial, mercadoria proibida 
pela lei brasileira.  (incluído pela lei 
nº 1�.008, de 26.6.2014)§ 2º - equi-
para-se às atividades comerciais, 
para os efeitos deste artigo, qual-
quer forma de comércio irregular 
ou clandestino de mercadorias es-
trangeiras, inclusive o exercido em 
residências.  (incluído pela lei nº 
4.729, de 14.7.1965)

§ 2º - equipara-se às atividades 
comerciais, para os efeitos deste 
artigo, qualquer forma de comércio 
irregular ou clandestino de merca-
dorias estrangeiras, inclusive o exer-
cido em residências. (incluído pela 
lei nº 4.729, de 14.7.1965)

§ �o a pena aplica-se em dobro se 
o crime de contrabando é praticado 
em transporte aéreo, marítimo ou 
fluvial. (incluído pela lei nº 1�.008, 
de 26.6.2014)

Impedimento, perturbação ou 
fraude de concorrência

Art. 335. impedir, perturbar 
ou fraudar concorrência pública ou 
venda em hasta pública, promovida 
pela administração federal, estadual 
ou municipal, ou por entidade para-
estatal; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio 
de violência, grave ameaça, fraude 
ou oferecimento de vantagem:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, ou multa, além da pena 
correspondente à violência.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena quem se abstém de con-
correr ou licitar, em razão da vanta-
gem oferecida.

Inutilização de edital ou de sinal
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Art. 336. rasgar ou, de qual-
quer forma, inutilizar ou conspur-
car edital afixado por ordem de 
funcionário público; violar ou inuti-
lizar selo ou sinal empregado, por 
determinação legal ou por ordem 
de funcionário público, para identi-
ficar ou cerrar qualquer objeto:

pena - detenção, de um mês a um 
ano, ou multa.

Subtração ou inutilização de livro 
ou documento

Art. 337. subtrair, ou inuti-
lizar, total ou parcialmente, livro 
oficial, processo ou documento con-
fiado à custódia de funcionário, em 
razão de ofício, ou de particular em 
serviço público:

pena - reclusão, de dois a cinco 
anos, se o fato não constitui crime 
mais grave.

Sonegação de contribuição previ-
denciária (incluído pela lei nº 9.98�, 
de 2000)

Art. 337-A. suprimir ou redu-
zir contribuição social previdenciá-
ria e qualquer acessório, mediante 
as seguintes condutas: (incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

i – omitir de folha de pagamento da 
empresa ou de documento de infor-
mações previsto pela legislação previ-
denciária segurados empregado, em-
presário, trabalhador avulso ou traba-
lhador autônomo ou a este equipara-
do que lhe prestem serviços; (incluído 
pela lei nº 9.98�, de 2000)

ii – deixar de lançar mensalmente 
nos títulos próprios da contabilida-
de da empresa as quantias descon-
tadas dos segurados ou as devidas 
pelo empregador ou pelo tomador 
de serviços; (incluído pela lei nº 
9.98�, de 2000)

iii – omitir, total ou parcialmen-
te, receitas ou lucros auferidos, re-
munerações pagas ou creditadas e 
demais fatos geradores de contri-
buições sociais previdenciárias: (inc
luído pela lei nº 9.98�, de 2000)

pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 
(cinco) anos, e multa. (incluído pela 
lei nº 9.98�, de 2000)

§ 1o É extinta a punibilidade se 
o agente, espontaneamente, de-
clara e confessa as contribuições, 
importâncias ou valores e presta 
as informações devidas à previdên-
cia social, na forma definida em lei 
ou regulamento, antes do início 
da ação fiscal. (incluído pela lei nº 
9.98�, de 2000)

§ 2o É facultado ao juiz deixar de 
aplicar a pena ou aplicar somente 
a de multa se o agente for primá-
rio e de bons antecedentes, desde 
que: (incluído pela lei nº 9.98�, de 
2000)

i – (Vetado) (incluído pela lei nº 
9.98�, de 2000)

ii – o valor das contribuições de-
vidas, inclusive acessórios, seja igual 
ou inferior àquele estabelecido pela 
previdência social, administrativa-
mente, como sendo o mínimo para 
o ajuizamento de suas execuções 
fiscais. (incluído pela lei nº 9.98�, 
de 2000)

§ �o se o empregador não é pes-
soa jurídica e sua folha de paga-
mento mensal não ultrapassa r$ 
1.510,00 (um mil, quinhentos e dez 
reais), o juiz poderá reduzir a pena 
de um terço até a metade ou aplicar 
apenas a de multa. (incluído pela 
lei nº 9.98�, de 2000)

§ 4o o valor a que se refere o pa-
rágrafo anterior será reajustado nas 
mesmas datas e nos mesmos índices 
do reajuste dos benefícios da previ-
dência social. (incluído pela lei nº 
9.98�, de 2000)

capÍtulo ii-a 
(incluÍdo pela lei nº 10.467, de 

11.6.2002)

dos criMes praticados 
por particular contra a 
adMinistraÇÃo pÚblica 

estrangeira

Corrupção ativa em transação co-
mercial internacional

Art. 337-B. prometer, ofere-
cer ou dar, direta ou indiretamente, 
vantagem indevida a funcionário 
público estrangeiro, ou a terceira 
pessoa, para determiná-lo a prati-
car, omitir ou retardar ato de ofício 
relacionado à transação comercial 
internacional:  (incluído pela lei nº 
10467, de 11.6.2002)

pena – reclusão, de 1 (um) a 8 
(oito) anos, e multa. (incluído pela 
lei nº 10467, de 11.6.2002)

parágrafo único. a pena é au-
mentada de 1/� (um terço), se, em 
razão da vantagem ou promessa, 
o funcionário público estrangei-
ro retarda ou omite o ato de ofí-
cio, ou o pratica infringindo dever 
funcional. (incluído pela lei nº 
10467, de 11.6.2002)

Tráfico de influência em transa-
ção comercial internacional (incluído 
pela lei nº 10467, de 11.6.2002)

Art. 337-C. solicitar, exigir, 
cobrar ou obter, para si ou para ou-
trem, direta ou indiretamente, van-
tagem ou promessa de vantagem a 
pretexto de influir em ato pratica-
do por funcionário público estran-
geiro no exercício de suas funções, 
relacionado a transação comercial 
internacional: (incluído pela lei nº 
10467, de 11.6.2002)

pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 
(cinco) anos, e multa. (incluído pela 
lei nº 10467, de 11.6.2002)

parágrafo único. a pena é au-
mentada da metade, se o agente 
alega ou insinua que a vantagem 
é também destinada a funcionário 
estrangeiro. (incluído pela lei nº 
10467, de 11.6.2002)

Funcionário público estrangei-
ro (incluído pela lei nº 10467, de 
11.6.2002)

      Art. 337-D. considera-se 
funcionário público estrangeiro, 
para os efeitos penais, quem, ainda 
que transitoriamente ou sem remu-
neração, exerce cargo, emprego ou 
função pública em entidades esta-
tais ou em representações diplomá-
ticas de país estrangeiro. (incluído 
pela lei nº 10467, de 11.6.2002)

parágrafo único. equipara-se a 
funcionário público estrangeiro 
quem exerce cargo, emprego ou 
função em empresas controladas, 
diretamente ou indiretamente, 
pelo poder público de país estran-
geiro ou em organizações públicas 
internacionais. (incluído pela lei nº 
10467, de 11.6.2002)

capÍtulo iii 
dos criMes contra a 

adMinistraÇÃo da justiÇa

reingresso de estrangeiro expulso

Art. 338. reingressar no ter-
ritório nacional o estrangeiro que 
dele foi expulso:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, sem prejuízo de nova expul-
são após o cumprimento da pena.

denunciação caluniosa

Art. 339. Dar causa à instau-
ração de inquérito policial, de pro-
cedimento investigatório criminal, 
de processo judicial, de processo 
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administrativo disciplinar, de inqué-
rito civil ou de ação de improbidade 
administrativa contra alguém, im-
putando-lhe crime, infração ético-
disciplinar ou ato ímprobo de que 
o sabe inocente:(redação dada pela 
lei nº 14.110, de 2020)

pena - reclusão, de dois a oito 
anos, e multa.

§ 1º - a pena é aumentada de 
sexta parte, se o agente se serve de 
anonimato ou de nome suposto.

§ 2º - a pena é diminuída de me-
tade, se a imputação é de prática de 
contravenção.

Comunicação falsa de crime ou 
de contravenção

Art. 340. provocar a ação de au-
toridade, comunicando-lhe a ocor-
rência de crime ou de contravenção 
que sabe não se ter verificado:

pena - detenção, de um a seis me-
ses, ou multa.

auto-acusação falsa

Art. 341. acusar-se, perante a 
autoridade, de crime inexistente ou 
praticado por outrem:

pena - detenção, de três meses a 
dois anos, ou multa.

Falso testemunho ou falsa 
perícia

Art. 342. fazer afirmação falsa, 
ou negar ou calar a verdade como 
testemunha, perito, contador, tra-
dutor ou intérprete em processo ju-
dicial, ou administrativo, inquérito 
policial, ou em juízo arbitral:  (re-
dação dada pela lei nº 10.268, de 
28.8.2001)

pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.  (redação dada pela 
lei nº 12.850, de 201�)     (Vigência)

§ 1o as penas aumentam-se de 
um sexto a um terço, se o crime é 
praticado mediante suborno ou se 
cometido com o fim de obter pro-
va destinada a produzir efeito em 
processo penal, ou em processo 
civil em que for parte entidade da 
administração pública direta ou 
indireta.(redação dada pela lei nº 
10.268, de 28.8.2001)

§ 2o o fato deixa de ser puní-
vel se, antes da sentença no pro-
cesso em que ocorreu o ilícito, 
o agente se retrata ou declara a 
verdade.(redação dada pela lei nº 
10.268, de 28.8.2001)

Art. 343. dar, oferecer ou pro-
meter dinheiro ou qualquer outra 

vantagem a testemunha, perito, 
contador, tradutor ou intérprete, 
para fazer afirmação falsa, negar 
ou calar a verdade em depoimen-
to, perícia, cálculos, tradução ou 
interpretação: (redação dada pela 
lei nº 10.268, de 28.8.2001)

pena - reclusão, de três a quatro 
anos, e multa.(redação dada pela 
lei nº 10.268, de 28.8.2001)

parágrafo único. as penas au-
mentam-se de um sexto a um terço, 
se o crime é cometido com o fim de 
obter prova destinada a produzir 
efeito em processo penal ou em 
processo civil em que for parte enti-
dade da administração pública dire-
ta ou indireta. (redação dada pela 
lei nº 10.268, de 28.8.2001)

Coação no curso do processo

Art. 344. usar de violência ou 
grave ameaça, com o fim de favo-
recer interesse próprio ou alheio, 
contra autoridade, parte, ou qual-
quer outra pessoa que funciona ou 
é chamada a intervir em processo 
judicial, policial ou administrativo, 
ou em juízo arbitral:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa, além da pena corres-
pondente à violência.

exercício arbitrário das próprias 
razões

Art. 345. fazer justiça pe-
las próprias mãos, para satisfazer 
pretensão, embora legítima, salvo 
quando a lei o permite:

pena - detenção, de quinze dias 
a um mês, ou multa, além da pena 
correspondente à violência.

parágrafo único.  se não há em-
prego de violência, somente se pro-
cede mediante queixa.

Art. 346. tirar, suprimir, des-
truir ou danificar coisa própria, que 
se acha em poder de terceiro por de-
terminação judicial ou convenção:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, e multa.

Fraude processual

Art. 347. inovar artificiosa-
mente, na pendência de processo 
civil ou administrativo, o estado de 
lugar, de coisa ou de pessoa, com 
o fim de induzir a erro o juiz ou o 
perito:

pena - detenção, de três meses a 
dois anos, e multa.

parágrafo único.  se a inovação 
se destina a produzir efeito em pro-

cesso penal, ainda que não iniciado, 
as penas aplicam-se em dobro.

Favorecimento pessoal

Art. 348. auxiliar a subtrair-se 
à ação de autoridade pública autor 
de crime a que é cominada pena de 
reclusão:

pena - detenção, de um a seis me-
ses, e multa.

§ 1º - se ao crime não é cominada 
pena de reclusão:

pena - detenção, de quinze dias a 
três meses, e multa.

§ 2º - se quem presta o auxílio é 
ascendente, descendente, cônjuge 
ou irmão do criminoso, fica isento 
de pena.

Favorecimento real

Art. 349. prestar a criminoso, 
fora dos casos de co-autoria ou de 
receptação, auxílio destinado a tor-
nar seguro o proveito do crime:

pena - detenção, de um a seis me-
ses, e multa.

Art. 349-A.  ingressar, promo-
ver, intermediar, auxiliar ou facilitar 
a entrada de aparelho telefônico de 
comunicação móvel, de rádio ou si-
milar, sem autorização legal, em 
estabelecimento prisional. (incluído 
pela lei nº 12.012, de 2009).

pena: detenção, de � (três) meses 
a 1 (um) ano. (incluído pela lei nº 
12.012, de 2009).

exercício arbitrário ou abuso de 
poder

Art. 350.  -  (revogado pela lei 
nº 1�.869, de 2019)      (Vigência)

Fuga de pessoa presa ou subme-
tida a medida de segurança

Art. 351. promover ou facilitar 
a fuga de pessoa legalmente presa 
ou submetida a medida de seguran-
ça detentiva:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos.

§ 1º - se o crime é praticado a 
mão armada, ou por mais de uma 
pessoa, ou mediante arrombamen-
to, a pena é de reclusão, de dois a 
seis anos.

§ 2º - se há emprego de violência 
contra pessoa, aplica-se também a 
pena correspondente à violência.

§ �º - a pena é de reclusão, de 
um a quatro anos, se o crime é 
praticado por pessoa sob cuja cus-
tódia ou guarda está o preso ou o 
internado.
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§ 4º - no caso de culpa do fun-
cionário incumbido da custódia ou 
guarda, aplica-se a pena de deten-
ção, de três meses a um ano, ou 
multa.

evasão mediante violência con-
tra a pessoa

Art. 352. evadir-se ou tentar 
evadir-se o preso ou o indivíduo 
submetido a medida de segurança 
detentiva, usando de violência con-
tra a pessoa:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, além da pena correspon-
dente à violência.

arrebatamento de preso

Art. 353. arrebatar preso, 
a fim de maltratá-lo, do poder de 
quem o tenha sob custódia ou 
guarda:

pena - reclusão, de um a quatro 
anos, além da pena correspondente 
à violência.

motim de presos

Art. 354. amotinarem-se pre-
sos, perturbando a ordem ou disci-
plina da prisão:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, além da pena correspon-
dente à violência.

patrocínio infiel

Art. 355. trair, na qualidade 
de advogado ou procurador, o de-
ver profissional, prejudicando inte-
resse, cujo patrocínio, em juízo, lhe 
é confiado:

pena - detenção, de seis meses a 
três anos, e multa.

patrocínio simultâneo ou 
tergiversação

parágrafo único.  incorre na pena 
deste artigo o advogado ou procu-
rador judicial que defende na mes-
ma causa, simultânea ou sucessiva-
mente, partes contrárias.

Sonegação de papel ou objeto de 
valor probatório

Art. 356. inutilizar, total ou 
parcialmente, ou deixar de restituir 
autos, documento ou objeto de va-
lor probatório, que recebeu na qua-
lidade de advogado ou procurador:

pena - detenção, de seis meses a 
três anos, e multa.

exploração de prestígio

Art. 357. solicitar ou receber 
dinheiro ou qualquer outra utilida-
de, a pretexto de influir em juiz, ju-

rado, órgão do Ministério público, 
funcionário de justiça, perito, tra-
dutor, intérprete ou testemunha:

pena - reclusão, de um a cinco 
anos, e multa.

parágrafo único.  as penas au-
mentam-se de um terço, se o agen-
te alega ou insinua que o dinheiro 
ou utilidade também se destina a 
qualquer das pessoas referidas nes-
te artigo.

Violência ou fraude em arrema-
tação judicial

Art. 358. impedir, perturbar 
ou fraudar arrematação judicial; 
afastar ou procurar afastar con-
corrente ou licitante, por meio de 
violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem:

pena - detenção, de dois meses 
a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência.

desobediência a decisão judi-
cial sobre perda ou suspensão de 
direito

Art. 359. exercer função, ati-
vidade, direito, autoridade ou mú-
nus, de que foi suspenso ou privado 
por decisão judicial:

pena - detenção, de três meses a 
dois anos, ou multa.

capÍtulo iV 
dos criMes contra as finanÇas 

pÚblicas 
(incluÍdo pela lei nº 10.028, de 

2000)

Contratação de operação de crédito

Art. 359-A. ordenar, autori-
zar ou realizar operação de crédito, 
interno ou externo, sem prévia au-
torização legislativa: (incluído pela 
lei nº 10.028, de 2000)

pena – reclusão, de 1 (um) a 2 
(dois) anos. (incluído pela lei nº 
10.028, de 2000)

parágrafo único. incide na mes-
ma pena quem ordena, autoriza ou 
realiza operação de crédito, inter-
no ou externo: (incluído pela lei nº 
10.028, de 2000)

i – com inobservância de limite, 
condição ou montante estabelecido 
em lei ou em resolução do senado 
federal; (incluído pela lei nº 10.028, 
de 2000)

ii – quando o montante da dívida 
consolidada ultrapassa o limite má-
ximo autorizado por lei. (incluído 
pela lei nº 10.028, de 2000)

Inscrição de despesas não empe-
nhadas em restos a pagar (incluído 
pela lei nº 10.028, de 2000)

Art. 359-B. ordenar ou autori-
zar a inscrição em restos a pagar, de 
despesa que não tenha sido previa-
mente empenhada ou que exceda 
limite estabelecido em lei: (incluído 
pela lei nº 10.028, de 2000)

pena – detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos. (incluído pela lei nº 
10.028, de 2000)

assunção de obrigação no últi-
mo ano do mandato ou legislatu-
ra (incluído pela lei nº 10.028, de 
2000)

 Art. 359-C. ordenar ou autori-
zar a assunção de obrigação, nos dois 
últimos quadrimestres do último ano 
do mandato ou legislatura, cuja despe-
sa não possa ser paga no mesmo exer-
cício financeiro ou, caso reste parcela 
a ser paga no exercício seguinte, que 
não tenha contrapartida suficiente de 
disponibilidade de caixa: (incluído pela 
lei nº 10.028, de 2000)

pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos.(incluído pela lei nº 10.028, 
de 2000)

ordenação de despesa não autori-
zada (incluído pela lei nº 10.028, de 
2000)

Art. 359-D. ordenar despesa 
não autorizada por lei: (incluído pela 
lei nº 10.028, de 2000)

pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos. (incluído pela lei nº 10.028, 
de 2000)

prestação de garantia gracio-
sa (incluído pela lei nº 10.028, de 
2000)

Art. 359-E. prestar garantia em 
operação de crédito sem que tenha 
sido constituída contragarantia em va-
lor igual ou superior ao valor da garan-
tia prestada, na forma da lei: (incluído 
pela lei nº 10.028, de 2000)

pena – detenção, de � (três) me-
ses a 1 (um) ano. (incluído pela lei nº 
10.028, de 2000)

Não cancelamento de restos a 
pagar (incluído pela lei nº 10.028, de 
2000)

Art. 359-F. deixar de ordenar, 
de autorizar ou de promover o can-
celamento do montante de restos a 
pagar inscrito em valor superior ao 
permitido em lei: (incluído pela lei nº 
10.028, de 2000)
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pena – detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos. (incluído pela lei nº 
10.028, de 2000)

aumento de despesa total com 
pessoal no último ano do mandato 
ou legislatura  (incluído pela lei nº 
10.028, de 2000)

Art. 359-G. ordenar, auto-
rizar ou executar ato que acarre-
te aumento de despesa total com 
pessoal, nos cento e oitenta dias 
anteriores ao final do mandato ou 
da legislatura: (incluído pela lei nº 
10.028, de 2000))

pena – reclusão, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos. (incluído pela lei nº 
10.028, de 2000)

oferta pública ou colocação de tí-
tulos no mercado (incluído pela lei 
nº 10.028, de 2000)

Art. 359-H. ordenar, autori-
zar ou promover a oferta pública 
ou a colocação no mercado finan-
ceiro de títulos da dívida pública 
sem que tenham sido criados por lei 
ou sem que estejam registrados em 
sistema centralizado de liquidação 
e de custódia: (incluído pela lei nº 
10.028, de 2000)

pena – reclusão, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos. (incluído pela lei nº 
10.028, de 2000)

dISpoSIçÕeS FINaIS

Art. 360. ressalvada a legisla-
ção especial sobre os crimes contra 
a existência, a segurança e a integri-
dade do estado e contra a guarda e 
o emprego da economia popular, os 
crimes de imprensa e os de falência, 
os de responsabilidade do presiden-
te da república e dos governadores 
ou interventores, e os crimes milita-
res, revogam-se as disposições em 
contrário.

Art. 361. este código entrará 
em vigor no dia 1º de janeiro de 
1942.

rio de janeiro, 7 de dezembro de 
1940; 119º da independência e 52º 
da república.

getÚlio Vargas

Francisco Campos
este texto não substitui o publica-

do no dou de �1.12.1940
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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 
regras de direito internacional;

ii - as prerrogativas constitucio-
nais do presidente da república, 
dos ministros de estado, nos crimes 
conexos com os do presidente da 
república, e dos ministros do su-
premo tribunal federal, nos crimes 
de responsabilidade (constituição, 
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 1�0)

parágrafo único.  aplicar-se-á, 
entretanto, este código aos proces-
sos referidos nos nos. iV e V, quando 
as leis especiais que os regulam não 
dispuserem de modo diverso.

art. 2o  a lei processual penal 
aplicar-se-á desde logo, sem preju-
ízo da validade dos atos realizados 
sob a vigência da lei anterior.

art. �o  a lei processual penal 
admitirá interpretação extensiva e 
aplicação analógica, bem como o 
suplemento dos princípios gerais 
de direito.

Art. 3-A. o processo penal 
terá estrutura acusatória, vedadas 
a iniciativa do juiz na fase de inves-
tigação e a substituição da atuação 
probatória do órgão de acusação. 
(incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)

Art. 3-B. o juiz das garantias 
é responsável pelo controle da le-
galidade da investigação criminal 
e pela salvaguarda dos direitos in-
dividuais cuja franquia tenha sido 
reservada à autorização prévia do 
poder judiciário, competindo-lhe 
especialmente: (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

i - receber a comunicação imedia-
ta da prisão, nos termos do inciso 
lXii do caput do art. 5.  da consti-
tuição federal; (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

ii - receber o auto da prisão em 
flagrante para o controle da legali-
dade da prisão, observado o dispos-
to no art. �10.  deste código; (inclu-
ído pela lei nº 1�.964, de 2019)

iii - zelar pela observância dos di-
reitos do preso, podendo determi-
nar que este seja conduzido à sua 
presença, a qualquer tempo; (incluí-
do pela lei nº 1�.964, de 2019)

iV - ser informado sobre a instau-
ração de qualquer investigação cri-
minal; (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

V - decidir sobre o requerimento 
de prisão provisória ou outra medi-
da cautelar, observado o disposto 
no § 1º deste artigo; (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

Vi - prorrogar a prisão provisó-
ria ou outra medida cautelar, bem 
como substituí-las ou revogá-las, as-
segurado, no primeiro caso, o exer-
cício do contraditório em audiência 
pública e oral, na forma do disposto 
neste código ou em legislação espe-
cial pertinente; (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

Vii - decidir sobre o requerimento 
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 1�.964, 
de 2019)

Viii - prorrogar o prazo de dura-
ção do inquérito, estando o inves-
tigado preso, em vista das razões 
apresentadas pela autoridade poli-
cial e observado o disposto no § 2º 
deste artigo; (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

iX - determinar o trancamento do 
inquérito policial quando não hou-
ver fundamento razoável para sua 
instauração ou prosseguimento; (in-
cluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

X - requisitar documentos, laudos 
e informações ao delegado de po-
lícia sobre o andamento da investi-
gação; (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

Xi - decidir sobre os requerimen-
tos de: (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

a) interceptação telefônica, do 
fluxo de comunicações em sistemas 
de informática e telemática ou de 
outras formas de comunicação; (in-
cluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

b) afastamento dos sigi-
los fiscal, bancário, de dados e 
telefônico; (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

c) busca e apreensão domiciliar; 
(incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)

d) acesso a informações sigilo-
sas;  (incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)

e) outros meios de obtenção da 
prova que restrinjam direitos fun-
damentais do investigado;  (incluí-
do pela lei nº 1�.964, de 2019)

Xii - julgar o habeas corpus impe-
trado antes do oferecimento da de-
núncia; (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

Xiii - determinar a instauração de 
incidente de insanidade mental; (in-
cluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

XiV - decidir sobre o recebimento 
da denúncia ou queixa, nos termos 
do art. �99.  deste código; (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

XV - assegurar prontamente, 
quando se fizer necessário, o direito 
outorgado ao investigado e ao seu 
defensor de acesso a todos os ele-
mentos informativos e provas pro-
duzidos no âmbito da investigação 
criminal, salvo no que concerne, es-
tritamente, às diligências em anda-
mento; (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

XVi - deferir pedido de admissão 
de assistente técnico para acompa-
nhar a produção da perícia; (incluí-
do pela lei nº 1�.964, de 2019)

XVii - decidir sobre a homologa-
ção de acordo de não persecução 
penal ou os de colaboração premia-
da, quando formalizados durante a 
investigação; (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

XViii - outras matérias ineren-
tes às atribuições definidas no ca-
put deste artigo. (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 1º (Vetado). (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 2º se o investigado estiver pre-
so, o juiz das garantias poderá, 
mediante representação da autori-
dade 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 conclu-
ída, a prisão será imediatamente re-
laxada. (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

Art. 3-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 
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queixa na forma do art. �99.  des-
te código.   (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 1º recebida a denúncia ou 
queixa, as questões pendentes se-
rão decididas pelo juiz da instrução 
e julgamento. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 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 neces-
sidade das medidas cautelares em 
curso, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias. (incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)

§ �º os autos que compõem as 
matérias de competência do juiz 
das garantias ficarão acautelados 
na secretaria desse juízo, à dispo-
sição do Ministério público e da 
defesa, e não serão apensados aos 
autos do processo enviados ao juiz 
da instrução e julgamento, res-
salvados os documentos relativos 
às provas irrepetíveis, medidas de 
obtenção de provas ou de anteci-
pação de provas, que deverão ser 
remetidos para apensamento em 
apartado.  (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 4º fica assegurado às partes o 
amplo acesso aos autos acautelados 
na secretaria do juízo das garan-
tias. (incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)

Art. 3-D. o juiz que, na fase de 
investigação, praticar qualquer ato 
incluído nas competências dos arts. 
4º e 5º deste código ficará impedi-
do de funcionar no processo. (inclu-
ído pela lei nº 1�.964, de 2019)

parágrafo único. nas comarcas 
em que funcionar apenas um juiz, 
os tribunais criarão um sistema de 
rodízio de magistrados, a fim de 
atender às disposições deste capí-
tulo. (incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)

Art. 3-E. o juiz das garantias 
será designado conforme as normas 
de organização judiciária da união, 
dos estados e do distrito federal, 
observando critérios objetivos a 
serem periodicamente divulgados 
pelo respectivo tribunal. (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

Art. 3-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 pri-
são, sob pena de responsabilidade 
civil, administrativa e penal. (incluí-
do pela lei nº 1�.964, de 2019)

parágrafo único. por meio de 
regulamento, as autoridades de-
verão disciplinar, em 180 (cento e 
oitenta) dias, o modo pelo qual as 
informações sobre a realização da 
prisão e a identidade do preso se-
rão, de modo padronizado e res-
peitada a programação normati-
va aludida no caput deste artigo, 
transmitidas à imprensa, assegu-
rados a efetividade da persecução 
penal, o direito à informação e 
a dignidade da pessoa submeti-
da à prisão. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

tÍtulo ii  
do inQuÉrito policial

Art. 4.  a polícia judiciária 
será exercida pelas autoridades 
policiais no território de suas 
respectivas circunscrições e terá 
por fim a apuração das infrações 
penais e da sua autoria.   (reda-
ção dada pela lei nº 9.04�, de 
9.5.1995)

parágrafo único.  a competên-
cia definida neste artigo não ex-
cluirá a de autoridades adminis-
trativas, a quem por lei seja come-
tida a mesma função.

Art. 5.  nos crimes de ação 
pública o inquérito policial será 
iniciado:

i - de ofício;
 ii - mediante requisição da au-

toridade judiciária ou do Ministé-
rio público, ou a requerimento do 
ofendido ou de quem tiver quali-
dade para representá-lo.

§ 1o  o requerimento a que se 
refere o no ii conterá sempre que 
possível:

a) a narração do fato, com to-
das as circunstâncias;

b) a individualização do indicia-
do ou seus sinais característicos e 
as razões de convicção ou de pre-
sunção de ser ele o autor da infra-
ção, ou os motivos de impossibili-
dade 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.

§ �o  Qualquer pessoa do povo 
que tiver conhecimento da existên-
cia de infração penal em que caiba 
ação pública poderá, verbalmente 
ou por escrito, comunicá-la à auto-
ridade policial, e esta, verificada a 
procedência das informações, man-
dará 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 po-
derá proceder a inquérito a reque-
rimento de quem tenha qualidade 
para intentá-la.

Art. 6.  logo que tiver conheci-
mento da prática da infração penal, 
a autoridade policial deverá:

i - dirigir-se ao local, providen-
ciando para que não se alterem o 
estado e conservação das coisas, 
até a chegada dos peritos criminais;  
(redação dada pela lei nº 8.862, de 
28.�.1994)

ii - apreender os objetos que ti-
verem relação com o fato, após 
liberados pelos peritos criminais;  
(redação dada pela lei nº 8.862, de 
28.�.1994)

iii - colher todas as provas que 
servirem para o esclarecimento do 
fato e suas circunstâncias;

iV - ouvir o ofendido;
V - ouvir o indiciado, com obser-

vância, no que for aplicável, do dis-
posto no capítulo iii do tÍtulo V 
- ll, deste livro, devendo o respecti-
vo termo ser assinado por duas tes-
temunhas que ihe tenham 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 de-
lito e a quaisquer outras perícias;

Viii - ordenar a identificação do 
indiciado pelo processo datiloscó-
pico, se possível, e fazer juntar aos 
autos sua folha de antecedentes;

iX - averiguar a vida pregressa 
do indiciado, sob o ponto de vis-
ta individual, familiar e social, sua 
condição econômica, sua atitude e 
estado de ânimo antes e depois do 
crime e durante ele, e quaisquer 
outros elementos que contribuírem 
para a apreciação do seu tempera-
mento e caráter.
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X - colher informações sobre a exis-
tência de filhos, respectivas idades e 
se possuem alguma deficiência e o 
nome e o contato de eventual res-
ponsável pelos cuidados dos filhos, 
indicado pela pessoa presa.   (incluído 
pela lei nº 1�.257, de 2016)

Art. 7.  para verificar a possibi-
lidade de haver a infração sido pra-
ticada de determinado modo, a au-
toridade policial poderá proceder à 
reprodução simulada dos fatos, desde 
que esta não contrarie a moralidade 
ou a ordem pública.

Art. 8.  havendo prisão em fla-
grante, será observado o disposto 
no capítulo ii do título iX deste livro.

Art. 9. todas as peças do inqué-
rito policial serão, num só processa-
do, reduzidas a escrito ou datilogra-
fadas e, neste caso, rubricadas pela 
autoridade.

Art. 10.  o inquérito deverá ter-
minar no prazo de 10 dias, se o indi-
ciado tiver sido preso em flagrante, 
ou estiver preso preventivamente, 
contado o prazo, nesta hipótese, a 
partir do dia em que se executar a 
ordem de prisão, ou no prazo de �0 
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 autori-
dade indicar testemunhas que não ti-
verem sido inquiridas, mencionando o 
lugar onde possam ser encontradas.

§ �o  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 inte-
ressarem à prova, acompanharão os 
autos do inquérito.

Art. 12.  o inquérito policial 
acompanhará a denúncia ou queixa, 
sempre que servir de base a uma ou 
outra.

Art. 13.  incumbirá ainda à auto-
ridade policial:

 i - fornecer às autoridades judiciá-
rias as informações necessárias à ins-
trução e julgamento dos processos;

ii -  realizar as diligências requi-
sitadas pelo juiz ou pelo Ministério 
público;

iii - cumprir os mandados de 
prisão expedidos pelas autoridades 
judiciárias;

iV - representar acerca da prisão 
preventiva.

Art. 13-A.  nos crimes previstos 
nos arts. 148, 149 e 149-a, no § �º do 
art. 158 e no art. 159 do decreto-lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(código penal), e no art. 2�9.  da lei 
no 8.069, de 1� de julho de 1990 (es-
tatuto da criança e do adolescente), 
o membro do Ministério público ou o 
delegado de polícia poderá requisitar, 
de quaisquer órgãos do poder público 
ou de empresas da iniciativa privada, 
dados e informações cadastrais da ví-
tima ou de suspeitos.    (incluído pela 
lei nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

parágrafo único. a requisição, que 
será atendida no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, conterá: (incluído pela 
lei nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

i - o nome da autoridade requisi-
tante; (incluído pela lei nº 1�.�44, de 
2016)  (Vigência)

ii - o número do inquérito policial; e 
(incluído pela lei nº 1�.�44, de 2016)  
(Vigência)

iii - a identificação da unidade de 
polícia judiciária responsável pela inve
stigação.    (incluído pela lei nº 1�.�44, 
de 2016)  (Vigência)

Art. 13-B.  se necessário à preven-
ção e à repressão dos crimes relaciona-
dos ao tráfico de pessoas, o membro 
do Ministério público ou o delegado 
de polícia poderão requisitar, median-
te autorização judicial, às empresas 
prestadoras de serviço de telecomuni-
cações e/ou telemática que disponibili-
zem 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 1�.�44, 
de 2016)  (Vigência)

§ 1o  para os efeitos deste artigo, 
sinal significa posicionamento da 
estação de cobertura, setorização e 
intensidade de radiofrequência. (in-
cluído pela lei nº 1�.�44, de 2016)  
(Vigência)

§ 2o  na hipótese de que trata 
o caput, o sinal: (incluído pela lei nº 
1�.�44, de 2016)  (Vigência)

i - não permitirá acesso ao conteúdo 
da comunicação de qualquer natu-
reza, que dependerá de autorização 

judicial, conforme disposto em lei; 
(incluído pela lei nº 1�.�44, de 2016)  
(Vigência)

ii - deverá ser fornecido pela pres-
tadora de telefonia móvel celular por 
período não superior a �0 (trinta) 
dias, renovável por uma única vez, 
por igual período; (incluído pela lei nº 
1�.�44, de 2016)  (Vigência)

iii - para períodos superiores 
àquele de que trata o inciso ii, será 
necessária a apresentação de or-
dem judicial. (incluído pela lei nº 
1�.�44, de 2016)  (Vigência)

§ �o  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 ocorrên-
cia policial. (incluído pela lei nº 
1�.�44, de 2016)  (Vigência)

§ 4o  não havendo manifestação 
judicial no prazo de 12 (doze) horas, 
a autoridade competente requisi-
tará às empresas prestadoras de 
serviço de telecomunicações e/ou 
telemática que disponibilizem ime-
diatamente os meios técnicos ade-
quados – como sinais, informações 
e outros – que permitam a localiza-
ção da vítima ou dos suspeitos do 
delito em curso, com imediata co-
municação ao juiz.    (incluído pela 
lei nº 1�.�44, de 2016)  (Vigência)

Art. 14.  o ofendido, ou seu 
representante legal, e o indiciado 
poderão requerer qualquer dili-
gência, 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 constitui-
ção federal figurarem como inves-
tigados em inquéritos policiais, in-
quéritos policiais militares e demais 
procedimentos extrajudiciais, cujo 
objeto for a investigação de fatos 
relacionados ao uso da força letal 
praticados no exercício profissio-
nal, de forma consumada ou tenta-
da, incluindo as situações dispostas 
no art. 2� do decreto-lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (código 
penal), o indiciado poderá consti-
tuir defensor. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 1º para os casos previstos no ca-
put deste artigo, o investigado 
deverá ser citado da instauração 
do procedimento investigatório, 
podendo constituir defensor no 
prazo de até 48 (quarenta e oito) 
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horas a contar do recebimento da 
citação. (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

§ 2º esgotado o prazo disposto no 
§ 1º deste artigo com ausência de 
nomeação de defensor pelo inves-
tigado, 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, indi-
que defensor para a representação 
do investigado. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ �º (Vetado). (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 4º (Vetado). (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 5º (Vetado). (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 6º as disposições constantes 
deste artigo se aplicam aos servi-
dores militares vinculados às ins-
tituições 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 1�.964, 
de 2019)

Art. 15.  se o indiciado for 
menor, ser-lhe-á nomeado curador 
pela autoridade policial.

Art. 16.  o Ministério público 
não poderá requerer a devolução 
do inquérito à autoridade policial, 
senão para novas diligências, im-
prescindíveis ao oferecimento da 
denúncia.

Art. 17.  a autoridade policial 
não poderá mandar arquivar autos 
de inquérito.

Art. 18.  depois de ordenado 
o arquivamento do inquérito pela 
autoridade judiciária, por falta de 
base para a denúncia, a autorida-
de policial poderá proceder a novas 
pesquisas, se de outras provas tiver 
notícia.

Art. 19.  nos crimes em que 
não couber ação pública, os autos 
do inquérito serão remetidos ao ju-
ízo competente, onde aguardarão 
a iniciativa do ofendido ou de seu 
representante legal, ou serão en-
tregues ao requerente, se o pedir, 
mediante traslado.

Art. 20.  a autoridade assegu-

rará no inquérito o sigilo necessá-
rio à elucidação do fato ou exigido 
pelo interesse da sociedade.

parágrafo único.  nos atestados 
de antecedentes que lhe forem 
solicitados, a autoridade policial 
não poderá mencionar quais-
quer anotações referentes a ins-
tauração de inquérito contra os 
requerentes.    (redação dada pela 
lei nº 12.681, de 2012)

Art. 21.  a incomunicabilida-
de do indiciado dependerá sempre 
de despacho nos autos e somente 
será permitida quando o interesse 
da sociedade ou a conveniência da 
investigação o exigir.

parágrafo único. a incomunica-
bilidade, que não excederá de três 
dias, será decretada por despacho 
fundamentado do juiz, a requeri-
mento da autoridade policial, ou 
do órgão do Ministério público, 
respeitado, em qualquer hipótese, 
o disposto no artigo 89, inciso iii, 
do estatuto da ordem dos advoga-
dos do brasil (lei n. 4.215, de 27 de 
abril de 196�)   (redação dada pela 
lei nº 5.010, de �0.5.1966)

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 inquéritos a que 
esteja procedendo, ordenar dili-
gências em circunscrição de outra, 
independentemente de precató-
rias ou requisições, e bem assim 
providenciará, até que compareça 
a autoridade competente, sobre 
qualquer fato que ocorra em sua 
presença, noutra circunscrição.

Art. 23.  ao fazer a remes-
sa dos autos do inquérito ao juiz 
competente, a autoridade policial 
oficiará ao instituto de identifi-
cação e estatística, ou repartição 
congênere, mencionando o juízo a 
que tiverem sido distribuídos, e os 
dados relativos à infração penal e à 
pessoa do indiciado.

tÍtulo iii  
da aÇÃo penal

Art. 24.  nos crimes de ação 
pública, 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 qualida-
de para representá-lo.

§ 1o  no caso de morte do ofen-
dido 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 27.8.199�)

§ 2o  seja qual for o crime, quan-
do praticado em detrimento do 
patrimônio ou interesse da união, 
estado e Município, a ação penal 
será pública.   (incluído pela lei nº 
8.699, de 27.8.199�)

Art. 25.  a representação será irre-
tratável, depois de oferecida a denúncia.

Art. 26.  a ação penal, nas 
contravenções, será iniciada com o 
auto de prisão em flagrante ou por 
meio de portaria expedida pela au-
toridade judiciária ou policial.

Art. 27.  Qualquer pessoa do 
povo poderá provocar a iniciativa 
do Ministério público, nos casos em 
que caiba a ação pública, fornecen-
do-lhe, por escrito, informações so-
bre o fato e a autoria e indicando 
o tempo, o lugar e os elementos de 
convicção.

Art. 28.  ordenado o arquiva-
mento do inquérito policial ou de 
quaisquer elementos informativos 
da mesma natureza, o órgão do 
Ministério público comunicará à 
vítima, ao investigado e à autorida-
de policial e encaminhará os autos 
para a instância de revisão ministe-
rial para fins de homologação, na 
forma da lei.  (redação dada pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 1º se a vítima, ou seu represen-
tante legal, não concordar com o 
arquivamento do inquérito policial, 
poderá, no prazo de �0 (trinta) dias 
do recebimento da comunicação, 
submeter a matéria à revisão da 
instância competente do órgão mi-
nisterial, conforme dispuser a res-
pectiva lei orgânica.  (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 2º nas ações penais relativas 
a crimes praticados em detrimen-
to da união, estados e Municí-
pios, a revisão do arquivamento 
do inquérito policial poderá ser 
provocada pela chefia do órgão 
a quem couber a sua representa-
ção judicial.    (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)
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Art. 28-A. não sendo caso de 
arquivamento e tendo o investi-
gado confessado formal e circuns-
tancialmente a prática de infração 
penal sem violência ou grave ame-
aça e com pena mínima inferior a 4 
(quatro) anos, o Ministério público 
poderá propor acordo de não per-
secução penal, desde que neces-
sário e suficiente para reprovação 
e prevenção do crime, mediante 
as seguintes condições ajustadas 
cumulativa e alternativamente:  
(incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)

i - reparar o dano ou restituir a 
coisa à vítima, exceto na impossibi-
lidade de fazê-lo; (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

ii - renunciar voluntariamente 
a bens e direitos indicados pelo 
Ministério público como instru-
mentos, produto ou proveito do 
crime; (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

iii - prestar serviço à comunidade 
ou a entidades públicas por perío-
do correspondente à pena mínima 
cominada ao delito diminuída de 
um a dois terços, em local a ser in-
dicado pelo juízo da execução, na 
forma do art. 46 do decreto-lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(código penal);  (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

iV - pagar prestação pecuniá-
ria, a ser estipulada nos termos 
do art. 45 do decreto-lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (códi-
go 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 1�.964, de 2019)

V - cumprir, por prazo determi-
nado, outra condição indicada pelo 
Ministério público, desde que pro-
porcional e compatível com a in-
fração penal imputada.  (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 1º para aferição da pena mí-
nima cominada ao delito a que 
se refere o caput deste artigo, se-
rão consideradas as causas de au-
mento e diminuição aplicáveis ao 
caso concreto. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 2º o disposto no caput deste 
artigo não se aplica nas seguintes 
hipóteses: (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

i - se for cabível transação penal de 
competência dos juizados especiais 
criminais, nos termos da lei;  (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

ii - se o investigado for reinciden-
te ou se houver elementos probató-
rios que indiquem conduta criminal 
habitual, reiterada ou profissional, 
exceto se insignificantes as infrações 
penais pretéritas; (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

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 
processo; e (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

iV - nos crimes praticados no âm-
bito de violência doméstica ou fa-
miliar, ou praticados contra a mu-
lher por razões da condição de sexo 
feminino, em favor do agressor. (in-
cluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ �º o acordo de não persecução 
penal será formalizado por escrito 
e será firmado pelo membro do Mi-
nistério público, pelo investigado e 
por seu defensor. (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 4º para a homologação do acor-
do de não persecução penal, será 
realizada audiência na qual o juiz 
deverá verificar a sua voluntarieda-
de, por meio da oitiva do investiga-
do na presença do seu defensor, e 
sua legalidade.  (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 5º se o juiz considerar inade-
quadas, 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 in-
vestigado e seu defensor. (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 6º homologado judicialmente o 
acordo de não persecução penal, o 
juiz devolverá os autos ao Ministé-
rio público para que inicie sua exe-
cução perante o juízo de execução 
penal. (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

§ 7º o juiz poderá recusar homo-
logação 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 1�.964, de 2019)

§ 8º recusada a homologação, o 
juiz devolverá os autos ao Minis-
tério público para a análise da ne-
cessidade de complementação das 

investigações ou o oferecimento 
da denúncia. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 9º a vítima será intimada da ho-
mologação do acordo de não persecu-
ção penal e de seu descumprimento. 
(incluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 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 1�.964, de 2019)

§ 11. o descumprimento do acordo 
de não persecução penal pelo inves-
tigado também poderá ser utilizado 
pelo Ministério público como justifi-
cativa para o eventual não ofereci-
mento de suspensão condicional do 
processo. (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

§ 12. a celebração e o cumpri-
mento 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 
1�.964, de 2019)

§ 1�. cumprido integralmente o 
acordo de não persecução penal, o ju-
ízo competente decretará a extinção 
de punibilidade. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 14. no caso de recusa, por parte 
do Ministério público, em propor o 
acordo de não persecução penal, o in-
vestigado poderá requerer a remessa 
dos autos a órgão superior, na forma 
do art. 28 deste código. (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

 Art. 29.  será admitida ação pri-
vada nos crimes de ação pública, se 
esta não for intentada no prazo legal, 
cabendo ao Ministério público aditar 
a queixa, repudiá-la e oferecer de-
núncia substitutiva, intervir em todos 
os termos do processo, fornecer ele-
mentos 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 
ofendido ou quando declarado au-
sente por decisão judicial, o direito 
de oferecer queixa ou prosseguir na 
ação passará ao cônjuge, ascendente, 
descendente ou irmão.
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Art. 32.  nos crimes de ação 
privada, o juiz, a requerimento da 
parte que comprovar a sua pobreza, 
nomeará advogado para promover a 
ação penal.

§ 1o  considerar-se-á pobre a pes-
soa que não puder prover às despe-
sas do processo, sem privar-se dos 
recursos indispensáveis ao próprio 
sustento ou da família.

§ 2o  será prova suficiente de po-
breza o atestado da autoridade po-
licial em cuja circunscrição residir o 
ofendido.

Art. 33.  se o ofendido for 
menor de 18 anos, ou mentalmen-
te enfermo, ou retardado mental, 
e não tiver representante legal, ou 
colidirem os interesses deste com os 
daquele, o direito de queixa poderá 
ser exercido por curador especial, no-
meado, de ofício ou a requerimento 
do Ministério público, pelo juiz com-
petente para o processo penal.

Art. 34.  se o ofendido for me-
nor de 21 e maior de 18 anos, o direi-
to de queixa 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 preferência o cônjuge, e, em 
seguida, o parente mais próximo 
na ordem de enumeração constan-
te do art. �1, podendo, entretanto, 
qualquer delas prosseguir na ação, 
caso o querelante desista da instân-
cia ou a abandone.

Art. 37.  as fundações, asso-
ciações ou sociedades legalmente 
constituídas poderão exercer a ação 
penal, devendo ser representadas 
por quem os respectivos contratos 
ou estatutos designarem ou, no si-
lêncio destes, pelos seus diretores ou 
sócios-gerentes.

Art. 38.  salvo disposição em 
contrário, o ofendido, ou seu repre-
sentante 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 oferecimento 
da denúncia.

parágrafo único.  Verificar-se-á a 

decadência do direito de queixa ou 
representação, dentro do mesmo 
prazo, nos casos dos arts. 24, pará-
grafo único, e �1.

Art. 39.  o direito de repre-
sentação poderá ser exercido, pes-
soalmente ou por procurador com 
poderes especiais, mediante decla-
ração, escrita ou oral, feita ao juiz, 
ao órgão do Ministério público, ou à 
autoridade policial.

§ 1o  a representação feita oral-
mente ou por escrito, sem assina-
tura devidamente autenticada do 
ofendido, de seu representante le-
gal ou procurador, será reduzida a 
termo, perante o juiz ou autoridade 
policial, presente o órgão do Minis-
tério público, quando a este houver 
sido dirigida.

§ 2o  a representação conterá to-
das as informações que possam ser-
vir à apuração do fato e da autoria.

§ �o  oferecida ou reduzida a ter-
mo 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 reduzi-
da a termo, será remetida à autori-
dade policial para que esta proceda 
a inquérito.

§ 5o  o órgão do Ministério públi-
co dispensará o inquérito, se com 
a representação forem oferecidos 
elementos que o habilitem a pro-
mover 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 tribunais verificarem a existência 
de crime de ação pública, remeterão 
ao Ministério público as cópias e os 
documentos necessários ao ofereci-
mento da denúncia.

Art. 41.  a denúncia ou queixa 
conterá a exposição do fato crimi-
noso, com todas as suas circunstân-
cias, a qualificação do acusado ou 
esclarecimentos pelos quais se possa 
identificá-lo, a classificação do cri-
me e, quando necessário, o rol das 
testemunhas.

Art. 42.  o Ministério público 
não poderá 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 
especiais, devendo constar do ins-
trumento do mandato o nome do 
querelante e a menção do fato cri-
minoso, salvo quando tais esclare-
cimentos dependerem de diligên-
cias 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 público, a quem 
caberá intervir em todos os termos 
subseqüentes do processo.

••Art. 46.  o prazo para ofe-
recimento da denúncia, estando o 
réu preso, será de 5 dias, contado 
da data em que o órgão do Minis-
tério 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 Ministé-
rio público receber novamente os 
autos.

§ 1o  Quando o Ministério públi-
co dispensar o inquérito policial, o 
prazo para o oferecimento da de-
núncia contar-se-á da data em que 
tiver recebido as peças de informa-
ções ou a representação

§  2o  o prazo para o aditamento 
da queixa será de � dias, contado 
da data em que o órgão do Minis-
tério 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 pú-
blico julgar necessários maiores es-
clarecimentos e documentos com-
plementares ou novos elementos 
de convicção, deverá requisitá-los, 
diretamente, de quaisquer autori-
dades 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 exercí-
cio do direito de queixa, em rela-
ção a um dos autores do crime, a 
todos se estenderá.
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Art. 50.  a renúncia expressa 
constará de declaração assinada 
pelo ofendido, por seu represen-
tante legal ou procurador com po-
deres especiais.

parágrafo único.  a renúncia do 
representante legal do menor que 
houver completado 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, toda-
via, efeito em relação ao que o 
recusar.

Art. 52.  se o querelante for 
menor de 21 e maior de 18 anos, o 
direito de perdão poderá ser exerci-
do 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 
mentalmente enfermo ou retarda-
do mental e não tiver representan-
te legal, ou colidirem os interesses 
deste com os do querelado, a acei-
tação 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 aceitação 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 per-
dão extraprocessual expresso o dis-

posto no art. 50. 

Art. 57.  a renúncia tácita e o 
perdão tácito admitirão todos os 
meios de prova.

Art. 58.  concedido o perdão, 
mediante declaração expressa nos 
autos, o querelado será intimado a 
dizer, dentro de três dias, se o acei-
ta, 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 decla-

ração assinada pelo querelado, por 
seu representante legal ou procura-
dor com poderes especiais.

Art. 60.  nos casos em que so-
mente se procede mediante queixa, 
considerar-se-á perempta a ação 
penal:

i - quando, iniciada esta, o que-
relante deixar de promover o anda-
mento do processo durante �0 dias 
seguidos;

ii - quando, falecendo o quere-
lante, ou sobrevindo sua incapacida-
de, 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 disposto no art. �6;

 iii - quando o querelante deixar 
de comparecer, sem motivo justifi-
cado, 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 
pessoa jurídica, esta se extinguir sem 
deixar sucessor.

Art. 61.  em qualquer fase do 
processo, o juiz, se reconhecer extin-
ta a punibilidade, deverá declará-lo 
de ofício.

parágrafo único.  no caso de re-
querimento do Ministério público, do 
querelante 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 decisão dentro 
de cinco dias ou reservando-se para 
apreciar a matéria na sentença final.

Art. 62.  no caso de morte do 
acusado, o juiz somente à vista da 
certidão de óbito, e depois de ouvido 
o Ministério público, declarará extin-
ta a punibilidade.

tÍtulo iV  
da aÇÃo ciVil

Art. 63.  transitada em julgado 
a sentença condenatória, poderão 
promover-lhe a execução, no juízo 
cível, para o efeito da reparação do 
dano, o ofendido, seu representante 
legal ou seus herdeiros.

parágrafo único.  transitada em 
julgado a sentença condenatória, a 
execução poderá ser efetuada pelo 
valor fixado nos termos do inciso iv 

do caput do Art. 387.  deste có-

digo sem prejuízo da liquidação para 
a apuração do dano efetivamente 
sofrido.   (incluído pela lei nº 11.719, 
de 2008).

Art. 64.  sem prejuízo do dis-
posto no artigo anterior, a ação 
para ressarcimento do dano poderá 
ser proposta no juízo cível, contra o 
autor do crime e, se for caso, contra 
o responsável civil.     (Vide lei nº 
5.970, de 197�)

parágrafo único.  intentada a 
ação penal, o juiz da ação civil po-
derá suspender o curso desta, até o 
julgamento definitivo daquela.

Art. 65.  faz coisa julgada no 
cível a sentença penal que reco-
nhecer ter sido o ato praticado em 
estado de necessidade, em legítima 
defesa, em estrito cumprimento de 
dever legal ou no exercício regular 
de direito.

Art. 66.  não obstante a sen-
tença absolutória no juízo criminal, 
a ação civil poderá ser proposta 
quando não tiver sido, categorica-
mente, reconhecida a inexistência 
material do fato.

Art. 67.  não impedirão igual-
mente a propositura da ação civil:

i - o despacho de arquivamen-
to do inquérito ou das peças de 
informação;

ii - a decisão que julgar extinta a 
punibilidade;

iii - a sentença absolutória que 
decidir que o fato imputado não 
constitui crime.

Art. 68.  Quando o titular do 
direito à reparação do dano for po-
bre (art. �2, §§ 1o e 2o), a execução 
da sentença condenatória (art. 6�) 
ou a ação civil (art. 64) será promo-
vida, a seu requerimento, pelo Mi-
nistério público.

tÍtulo V  
da coMpetÊncia

Art. 69.  determinará a com-
petência jurisdicional:

i - o lugar da infração:
ii - o domicílio ou residência do 

réu;
iii - a natureza da infração;
iV - a distribuição;
V - a conexão ou continência;
Vi - a prevenção;
Vii - a prerrogativa de função.
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capÍtulo i 
da coMpetÊncia pelo lugar da 

infraÇÃo

Art. 70.  a competência será, 
de regra, determinada pelo lugar 
em que se consumar a infração, ou, 
no caso de tentativa, pelo lugar em 
que for praticado o último ato de 
execução.

§ 1o  se, iniciada a execução no 
território nacional, a infração se 
consumar fora dele, a competência 
será determinada pelo lugar em que 
tiver sido praticado, no brasil, o últi-
mo ato de execução.

§ 2o  Quando o último ato de exe-
cução for praticado fora do territó-
rio nacional, será competente o juiz 
do lugar em que o crime, embora 
parcialmente, tenha produzido ou 
devia produzir seu resultado.

§ �o  Quando incerto o limite ter-
ritorial entre duas ou mais jurisdi-
ções, ou quando incerta a jurisdição 
por ter sido a infração consumada 
ou tentada nas divisas de duas ou 
mais jurisdições, a competência fir-
mar-se-á pela prevenção.

Art. 71.  tratando-se de in-
fração continuada ou permanente, 
praticada em território de duas ou 
mais jurisdições, a competência fir-
mar-se-á pela prevenção.

capÍtulo ii 
da coMpetÊncia pelo doMicÍlio 

ou residÊncia do rÉu

Art. 72.  não sendo conhecido 
o lugar da infração, a competência 
regular-se-á pelo domicílio ou resi-
dência do réu.

§ 1o  se o réu tiver mais de uma 
residência, a competência firmar-se-
á pela prevenção.

§ 2o  se o réu não tiver residência 
certa ou for ignorado o seu paradei-
ro, será competente o juiz que pri-
meiro tomar conhecimento do fato.

Art. 73.  nos casos de exclusiva 
ação privada, o querelante poderá 
preferir o foro de domicílio ou da 
residência do réu, ainda quando co-
nhecido o lugar da infração.

capÍtulo iii 
da coMpetÊncia pela natureZa 

da infraÇÃo

Art. 74.  a competência pela 
natureza da infração será regulada 

pelas leis de organização judiciária, 
salvo a competência privativa do 
tribunal do júri.

§ 1º compete ao tribunal do júri 
o julgamento dos crimes previstos 
nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, pará-
grafo único, 12�, 124, 125, 126 e 127 
do código penal, consumados ou 
tentados. (redação dada pela lei nº 
26�, de 2�.2.1948)

§ 2o  se, iniciado o processo pe-
rante um juiz, houver desclassifica-
ção para infração da competência 
de outro, a este será remetido o 
processo, salvo se mais graduada 
for a jurisdição do primeiro, que, 
em tal caso, terá sua competência 
prorrogada.

§ �o  se o juiz da pronúncia des-
classificar a infração para outra atri-
buída à competência de juiz singu-
lar, observar-se-á o disposto no art. 
410. ; mas, se a desclassificação for 
feita pelo próprio tribunal do júri, 
a seu presidente caberá proferir a 
sentença (art. 492. , § 2o).

capÍtulo iV 
da coMpetÊncia por 

distribuiÇÃo

Art. 75.  a precedência da 
distribuição fixará a competência 
quando, na mesma circunscrição 
judiciária, houver mais de um juiz 
igualmente competente.

parágrafo único.  a distribuição 
realizada para o efeito da conces-
são de fiança ou da decretação de 
prisão preventiva ou de qualquer 
diligência anterior à denúncia ou 
queixa prevenirá a da ação penal.

capÍtulo V 
da coMpetÊncia por coneXÃo 

ou continÊncia

Art. 76.  a competência será 
determinada pela conexão:

i - se, ocorrendo duas ou mais in-
frações, houverem sido praticadas, 
ao mesmo tempo, por várias pes-
soas reunidas, ou por várias pesso-
as em concurso, embora diverso o 
tempo e o lugar, ou por várias pes-
soas, umas contra as outras;

ii - se, no mesmo caso, houverem 
sido umas praticadas para facilitar 
ou ocultar as outras, ou para conse-
guir impunidade ou vantagem em 
relação a qualquer delas;

iii - quando a prova de uma infra-
ção ou de qualquer de suas circuns-
tâncias elementares influir na prova 

de outra infração.

Art. 77.  a competência será de-
terminada pela continência quando:

i - duas ou mais pessoas forem 
acusadas pela mesma infração;

ii - no caso de infração cometida 
nas condições previstas nos arts. 51, 
§ 1o, 5�, segunda parte, e 54 do có-
digo penal.

Art. 78.  na determinação da 
competência por conexão ou con-
tinência, serão observadas as se-
guintes regras: (redação dada pela 
lei nº 26�, de 2�.2.1948)

i - no concurso entre a compe-
tência do júri e a de outro órgão 
da jurisdição comum, prevale-
cerá a competência do júri; (re-
dação dada pela lei nº 26�, de 
2�.2.1948)

il - no concurso de jurisdições da 
mesma categoria: (redação dada 
pela lei nº 26�, de 2�.2.1948)

a) preponderará a do lugar da 
infração, à qual for cominada a 
pena mais grave;  (redação dada 
pela lei nº 26�, de 2�.2.1948)

b) prevalecerá a do lugar em 
que houver ocorrido o maior nú-
mero de infrações, se as respecti-
vas penas forem de igual gravida-
de; (redação dada pela lei nº 26�, 
de 2�.2.1948)

c) firmar-se-á a competência 
pela prevenção, nos outros casos;  
redação dada pela lei nº 26�, de 
2�.2.1948)

iii - no concurso de jurisdições de 
diversas categorias, predominará a 
de maior graduação; (redação dada 
pela lei nº 26�, de 2�.2.1948)

iV - no concurso entre a jurisdi-
ção comum e a especial, prevalece-
rá esta. (redação dada pela lei nº 
26�, de 2�.2.1948)

Art. 79.  a conexão e a con-
tinência importarão unidade de 
processo e julgamento, salvo:

i - no concurso entre a jurisdição 
comum e a militar;

ii - no concurso entre a jurisdição 
comum e a do juízo de menores.

§ 1o  cessará, em qualquer caso, 
a unidade do processo, se, em re-
lação a algum co-réu, sobrevier o 
caso previsto no art. 152. 

§ 2o  a unidade do processo não 
importará a do julgamento, se hou-
ver co-réu foragido que não possa 
ser julgado à revelia, ou ocorrer a 
hipótese do art. 461. .
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Art. 80.  será facultativa a se-
paração dos processos quando as 
infrações tiverem sido praticadas 
em circunstâncias de tempo ou de 
lugar diferentes, ou, quando pelo 
excessivo número de acusados e 
para não ihes prolongar a prisão 
provisória, ou por outro motivo re-
levante, o juiz reputar convenien-
te a separação.

Art. 81.  Verificada a reunião 
dos processos por conexão ou con-
tinência, ainda que no processo da 
sua competência própria venha o 
juiz ou tribunal a proferir sentença 
absolutória ou que desclassifique 
a infração para outra que não se 
inclua na sua competência, conti-
nuará competente em relação aos 
demais processos.

parágrafo único.   reconhecida 
inicialmente ao júri a competência 
por conexão ou continência, o juiz, 
se vier a desclassificar a infração ou 
impronunciar ou absolver o acusa-
do, de maneira que exclua a compe-
tência do júri, remeterá o processo 
ao juízo competente.

Art. 82.  se, não obstante a 
conexão ou continência, forem 
instaurados processos diferentes, a 
autoridade de jurisdição prevalente 
deverá avocar os processos que cor-
ram perante os outros juízes, salvo 
se já estiverem com sentença de-
finitiva. neste caso, a unidade dos 
processos só se dará, ulteriormente, 
para o efeito de soma ou de unifica-
ção das penas.

capÍtulo Vi 
da coMpetÊncia por 

preVenÇÃo

Art. 83.  Verificar-se-á a com-
petência por prevenção toda vez 
que, concorrendo dois ou mais ju-
ízes igualmente competentes ou 
com jurisdição cumulativa, um de-
les tiver antecedido aos outros na 
prática de algum ato do processo 
ou de medida a este relativa, ain-
da que anterior ao oferecimento 
da denúncia ou da queixa (arts. 70, 
§ �o, 71, 72, § 2o, e 78, ii, c).

capÍtulo Vii 
da coMpetÊncia pela 

prerrogatiVa de funÇÃo

Art. 84. a competência pela 
prerrogativa de função é do supre-

mo tribunal federal, do superior 
tribunal de justiça, dos tribunais 
regionais federais e tribunais de 
justiça dos estados e do distrito fe-
deral, relativamente às pessoas que 
devam responder perante eles por 
crimes comuns e de responsabili-
dade.    (redação dada pela lei nº 
10.628, de 24.12.2002)

§ 1o   (Vide adin nº 2797)
§ 2o   (Vide adin nº 2797)

Art. 85.  nos processos por cri-
me contra a honra, em que forem 
querelantes as pessoas que a consti-
tuição sujeita à jurisdição do supre-
mo tribunal federal e dos tribunais 
de apelação, àquele ou a estes ca-
berá o julgamento, quando oposta 
e admitida a exceção da verdade.

Art. 86.  ao supremo tribunal 
federal competirá, privativamente, 
processar e julgar:

i - os seus ministros, nos crimes 
comuns;

ii - os ministros de estado, salvo 
nos crimes conexos com os do pre-
sidente da república;

iii - o procurador-geral da repú-
blica, os desembargadores dos tri-
bunais de apelação, os ministros do 
tribunal de contas e os embaixado-
res e ministros diplomáticos, nos cri-
mes comuns e de responsabilidade.

Art. 87.  competirá, origina-
riamente, aos tribunais de apela-
ção o julgamento dos governadores 
ou interventores nos estados ou 
territórios, e prefeito do distrito 
federal, seus respectivos secretários 
e chefes de polícia, juízes de instân-
cia inferior e órgãos do Ministério 
público.

capÍtulo Viii 
disposiÇÕes especiais

Art. 88.  no processo por cri-
mes praticados fora do território 
brasileiro, será competente o juízo 
da capital do estado onde houver 
por último residido o acusado. se 
este nunca tiver residido no brasil, 
será competente o juízo da capital 
da república.

Art. 89.  os crimes cometidos 
em qualquer embarcação nas águas 
territoriais da república, ou nos rios 
e lagos fronteiriços, bem como a 
bordo de embarcações nacionais, 
em alto-mar, serão processados e 

julgados pela justiça do primeiro 
porto brasileiro em que tocar a em-
barcação, após o crime, ou, quando 
se afastar do país, pela do último 
em que houver tocado.

Art. 90.  os crimes praticados a 
bordo de aeronave nacional, dentro 
do espaço aéreo correspondente ao 
território brasileiro, ou ao alto-mar, 
ou a bordo de aeronave estrangeira, 
dentro do espaço aéreo correspon-
dente ao território nacional, serão 
processados e julgados pela justiça 
da comarca em cujo território se ve-
rificar o pouso após o crime, ou pela 
da comarca de onde houver partido 
a aeronave.

Art. 91. Quando incerta e não 
se determinar de acordo com as 
normas  estabelecidas  nos arts. 89 
e 90, a competência se firmará pela 
prevenção.  (redação dada pela lei 
nº 4.89�, de 9.12.1965)

tÍtulo Vi 
das QuestÕes e processos 

incidentes

capÍtulo i 
das QuestÕes prejudiciais

Art. 92.  se a decisão sobre 
a existência da infração depender 
da solução de controvérsia, que o 
juiz repute séria e fundada, sobre o 
estado civil das pessoas, o curso da 
ação penal ficará suspenso até que 
no juízo cível seja a controvérsia 
dirimida por sentença passada em 
julgado, sem prejuízo, entretanto, 
da inquirição das testemunhas e de 
outras provas de natureza urgente.

parágrafo único.  se for o crime 
de ação pública, o Ministério públi-
co, quando necessário, promoverá a 
ação civil ou prosseguirá na que ti-
ver sido iniciada, com a citação dos 
interessados.

Art. 93.  se o reconhecimento 
da existência da infração penal de-
pender de decisão sobre questão di-
versa da prevista no artigo anterior, 
da competência do juízo cível, e se 
neste houver sido proposta ação 
para resolvê-la, o juiz criminal po-
derá, desde que essa questão seja 
de difícil solução e não verse sobre 
direito cuja prova a lei civil limite, 
suspender o curso do processo, após 
a inquirição das testemunhas e rea-
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lização das outras provas de nature-
za urgente.

§ 1o  o juiz marcará o prazo da 
suspensão, que poderá ser razoa-
velmente prorrogado, se a demora 
não for imputável à parte. expirado 
o prazo, sem que o juiz cível tenha 
proferido decisão, o juiz criminal 
fará prosseguir o processo, reto-
mando sua competência para re-
solver, de fato e de direito, toda a 
matéria da acusação ou da defesa.

§ 2o  do despacho que denegar a 
suspensão não caberá recurso.

§ �o  suspenso o processo, e tra-
tando-se de crime de ação pública, 
incumbirá ao Ministério público in-
tervir imediatamente na causa cível, 
para o fim de promover-lhe o rápi-
do andamento.

 Art. 94.  a suspensão do curso 
da ação penal, nos casos dos artigos 
anteriores, será decretada pelo juiz, de 
ofício ou a requerimento das partes.

capÍtulo ii 
das eXceÇÕes

 Art. 95.  poderão ser opostas 
as exceções de:

i - suspeição;
ii - incompetência de juízo;
iii - litispendência;
iV - ilegitimidade de parte;
V - coisa julgada.

Art. 96.  a argüição de suspei-
ção precederá a qualquer outra, 
salvo quando fundada em motivo 
superveniente.

Art. 97.  o juiz que esponta-
neamente afirmar suspeição deverá 
fazê-lo por escrito, declarando o 
motivo legal, e remeterá imediata-
mente o processo ao seu substituto, 
intimadas as partes.

Art. 98.  Quando qualquer das 
partes pretender recusar o juiz, de-
verá fazê-lo em petição assinada 
por ela própria ou por procurador 
com poderes especiais, aduzindo 
as suas razões acompanhadas de 
prova documental ou do rol de 
testemunhas.

Art. 99.  se reconhecer a sus-
peição, o juiz sustará a marcha do 
processo, mandará juntar aos au-
tos a petição do recusante com os 
documentos que a instruam, e por 
despacho se declarará suspeito, or-

denando a remessa dos autos ao 
substituto.

Art. 100.  não aceitando a sus-
peição, o juiz mandará autuar em 
apartado a petição, dará sua respos-
ta dentro em três dias, podendo ins-
truí-la e oferecer testemunhas, e, em 
seguida, determinará sejam os autos 
da exceção remetidos, dentro em 24 
vinte e quatro horas, ao juiz ou tribu-
nal a quem competir o julgamento.

§ 1o  reconhecida, preliminar-
mente, a relevância da argüição, 
o juiz ou tribunal, com citação das 
partes, marcará dia e hora para a 
inquirição das testemunhas, seguin-
do-se o julgamento, independente-
mente de mais alegações.

§ 2o  se a suspeição for de mani-
festa improcedência, o juiz ou rela-
tor a rejeitará liminarmente.

Art. 101.  julgada procedente 
a suspeição, ficarão nulos os atos 
do processo principal, pagando o 
juiz as custas, no caso de erro ines-
cusável; rejeitada, evidenciando-se 
a malícia do excipiente, a este será 
imposta a multa de duzentos mil-
réis a dois contos de réis.

Art. 102.  Quando a parte 
contrária reconhecer a procedência 
da argüição, poderá ser sustado, a 
seu requerimento, o processo prin-
cipal, até que se julgue o incidente 
da suspeição.

Art. 103.  no supremo tribu-
nal federal e nos tribunais de ape-
lação, o juiz que se julgar suspeito 
deverá declará-lo nos autos e, se for 
revisor, passar o feito ao seu substi-
tuto na ordem da precedência, ou, 
se for relator, apresentar os autos 
em mesa para nova distribuição.

§ 1o  se não for relator nem revi-
sor, o juiz que houver de dar-se por 
suspeito, deverá fazê-lo verbalmen-
te, na sessão de julgamento, regis-
trando-se na ata a declaração.

§ 2o  se o presidente do tribunal 
se der por suspeito, competirá ao 
seu substituto designar dia para o 
julgamento e presidi-lo.

§ �o  observar-se-á, quanto à ar-
güição de suspeição pela parte, o 
disposto nos arts. 98 a 101, no que 
ihe for aplicável, atendido, se o juiz 
a reconhecer, o que estabelece este 
artigo.

§ 4o  a suspeição, não sendo reco-
nhecida, será julgada pelo tribunal 

pleno, funcionando como relator o 
presidente.

§ 5o  se o recusado for o presi-
dente do tribunal, o relator será o 
vice-presidente.

Art. 104.  se for argüida a 
suspeição do órgão do Ministério 
público, o juiz, depois de ouvi-lo, 
decidirá, sem recurso, podendo an-
tes admitir a produção de provas no 
prazo de três dias.

Art. 105.  as partes poderão 
também argüir de suspeitos os 
peritos, os intérpretes e os serven-
tuários ou funcionários de justiça, 
decidindo o juiz de plano e sem 
recurso, à vista da matéria alega-
da e prova imediata.

Art. 106.  a suspeição dos ju-
rados deverá ser argüida oralmen-
te, decidindo de plano do presiden-
te do tribunal do júri, que a rejei-
tará se, negada pelo recusado, não 
for imediatamente comprovada, o 
que tudo constará da ata.

Art. 107.  não se poderá 
opor suspeição às autoridades po-
liciais nos atos do inquérito, mas 
deverão elas declarar-se suspeitas, 
quando ocorrer motivo legal.

Art. 108.  a exceção de in-
competência do juízo poderá ser 
oposta, verbalmente ou por escri-
to, no prazo de defesa.

§ 1o  se, ouvido o Ministério 
público, for aceita a declinató-
ria, o feito será remetido ao juí-
zo competente, onde, ratificados 
os atos anteriores, o processo 
prosseguirá.

§ 2o  recusada a incompetência, 
o juiz continuará no feito, fazen-
do tomar por termo a declinató-
ria, se formulada verbalmente.

Art. 109.  se em qualquer 
fase do processo o juiz reconhecer 
motivo que o torne incompetente, 
declará-lo-á nos autos, haja ou não 
alegação da parte, prosseguindo-
se na forma do artigo anterior.

Art. 110.  nas exceções de 
litispendência, ilegitimidade de 
parte e coisa julgada, será obser-
vado, no que ihes for aplicável, o 
disposto sobre a exceção de in-
competência do juízo.

 § 1o  se a parte houver de opor 
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mais de uma dessas exceções, de-
verá fazê-lo numa só petição ou 
articulado.

§ 2o  a exceção de coisa julgada 
somente poderá ser oposta em re-
lação ao fato principal, que tiver 
sido objeto da sentença.

Art. 111.  as exceções serão 
processadas em autos apartados e 
não suspenderão, em regra, o an-
damento da ação penal.

capÍtulo iii 
das incoMpatibilidades e 

iMpediMentos

Art. 112.  o juiz, o órgão do 
Ministério público, os serventuários 
ou funcionários de justiça e os pe-
ritos ou intérpretes abster-se-ão de 
servir no processo, quando houver 
incompatibilidade ou impedimento 
legal, que declararão nos autos. se 
não se der a abstenção, a incompa-
tibilidade ou impedimento poderá 
ser argüido pelas partes, seguindo-
se o processo estabelecido para a 
exceção de suspeição.

capÍtulo iV 
do conflito de jurisdiÇÃo

Art. 113.  as questões atinen-
tes à competência resolver-se-ão 
não só pela exceção própria, como 
também pelo conflito positivo ou 
negativo de jurisdição.

Art. 114.  haverá conflito de 
jurisdição:

i - quando duas ou mais autorida-
des judiciárias se considerarem com-
petentes, ou incompetentes, para 
conhecer do mesmo fato criminoso;

ii - quando entre elas surgir con-
trovérsia sobre unidade de juízo, 
junção ou separação de processos.

Art. 115.  o conflito poderá 
ser suscitado:

i - pela parte interessada;
ii - pelos órgãos do Ministério pú-

blico junto a qualquer dos juízos em 
dissídio;

iii - por qualquer dos juízes ou tri-
bunais em causa.

Art. 116.  os juízes e tribunais, 
sob a forma de representação, e a 
parte interessada, sob a de reque-
rimento, darão parte escrita e cir-
cunstanciada do conflito, perante 

o tribunal competente, expondo os 
fundamentos e juntando os docu-
mentos comprobatórios.

§ 1o  Quando negativo o conflito, 
os juízes e tribunais poderão suscitá-
lo nos próprios autos do processo.

§ 2o  distribuído o feito, se o 
conflito for positivo, o relator po-
derá determinar imediatamente 
que se suspenda o andamento do 
processo.

§ �o  expedida ou não a ordem 
de suspensão, o relator requisita-
rá informações às autoridades em 
conflito, remetendo-lhes cópia do 
requerimento ou representação.

§ 4o  as informações serão presta-
das no prazo marcado pelo relator.

§ 5o  recebidas as informações, e 
depois de ouvido o procurador-ge-
ral, o conflito será decidido na pri-
meira sessão, salvo se a instrução do 
feito depender de diligência.

§ 6o  proferida a decisão, as cópias 
necessárias serão remetidas, para a 
sua execução, às autoridades contra 
as quais tiver sido levantado o con-
flito ou que o houverem suscitado.

Art. 117.  o supremo tribunal 
federal, mediante avocatória, res-
tabelecerá a sua jurisdição, sempre 
que exercida por qualquer dos juí-
zes ou tribunais inferiores.

capÍtulo V 
da restituiÇÃo das coisas 

apreendidas

Art. 118.  antes de transitar 
em julgado a sentença final, as coi-
sas apreendidas não poderão ser 
restituídas enquanto interessarem 
ao processo.

Art. 119.  as coisas a que se 
referem os arts. 74 e 100 do código 
penal não poderão ser restituídas, 
mesmo depois de transitar em jul-
gado a sentença final, salvo se per-
tencerem ao lesado ou a terceiro de 
boa-fé.

Art. 120.  a restituição, quan-
do cabível, poderá ser ordenada 
pela autoridade policial ou juiz, me-
diante termo nos autos, desde que 
não exista dúvida quanto ao direito 
do reclamante.

§ 1o  se duvidoso esse direito, o 
pedido de restituição autuar-se-á 
em apartado, assinando-se ao re-
querente o prazo de 5 (cinco) dias 
para a prova. em tal caso, só o juiz 

criminal poderá decidir o incidente.
§ 2o  o incidente autuar-se-á tam-

bém em apartado e só a autoridade 
judicial o resolverá, se as coisas fo-
rem apreendidas em poder de ter-
ceiro de boa-fé, que será intimado 
para alegar e provar o seu direito, 
em prazo igual e sucessivo ao do 
reclamante, tendo um e outro dois 
dias para arrazoar.

§ �o  sobre o pedido de restitui-
ção será sempre ouvido o Ministério 
público.

§ 4o  em caso de dúvida sobre quem 
seja o verdadeiro dono, o juiz reme-
terá as partes para o juízo cível, orde-
nando o depósito das coisas em mãos 
de depositário ou do próprio terceiro 
que as detinha, se for pessoa idônea.

§ 5o  tratando-se de coisas facil-
mente deterioráveis, serão avaliadas e 
levadas a leilão público, depositando-
se o dinheiro apurado, ou entregues 
ao terceiro que as detinha, se este 
for pessoa idônea e assinar termo de 
responsabilidade.

Art. 121.  no caso de apreensão 
de coisa adquirida com os proven-
tos da infração, aplica-se o disposto 
no art. 1�� e seu parágrafo.

Art. 122. sem prejuízo do dispos-
to no art. 120, as coisas apreendidas 
serão alienadas nos termos do dispos-
to no art. 1�� deste código.  (redação 
dada pela lei nº 1�.964, de 2019)

parágrafo único. (revogado). (re-
dação dada pela lei nº 1�.964, de 
2019)

Art. 123.  fora dos casos previs-
tos nos artigos anteriores, se dentro 
no prazo de 90 dias, a contar da data 
em que transitar em julgado a senten-
ça final, condenatória ou absolutória, 
os objetos apreendidos não forem 
reclamados ou não pertencerem ao 
réu, serão vendidos em leilão, deposi-
tando-se o saldo à disposição do juízo 
de ausentes.

Art. 124.  os instrumentos do 
crime, cuja perda em favor da união 
for decretada, e as coisas confiscadas, 
de acordo com o disposto no art. 100 
do código penal, serão inutilizados 
ou recolhidos a museu criminal, se 
houver interesse na sua conservação.

Art. 124-A. na hipótese de decre-
tação de perdimento de obras de arte ou 
de outros bens de relevante valor cultu-
ral ou artístico, se o crime não tiver vítima 
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determinada, poderá haver destinação 
dos bens a museus públicos.  (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

capÍtulo Vi 
das Medidas assecuratórias

Art. 125.  caberá o seqüestro 
dos bens imóveis, adquiridos pelo in-
diciado com os proventos da infração, 
ainda que já tenham sido transferidos 
a terceiro.

Art. 126.  para a decretação 
do seqüestro, bastará a existência 
de indícios veementes da proveni-
ência ilícita dos bens.

Art. 127.  o juiz, de ofício, a 
requerimento do Ministério públi-
co ou do ofendido, ou mediante re-
presentação da autoridade policial, 
poderá ordenar o seqüestro, em 
qualquer fase do processo ou ainda 
antes de oferecida a denúncia ou 
queixa.

Art. 128.  realizado o seqües-
tro, o juiz ordenará a sua inscrição 
no registro de imóveis.

Art. 129.  o seqüestro autuar-
se-á em apartado e admitirá em-
bargos de terceiro.

Art. 130.  o seqüestro poderá 
ainda ser embargado:

i - pelo acusado, sob o funda-
mento de não terem os bens sido 
adquiridos com os proventos da 
infração;

ii - pelo terceiro, a quem houve-
rem os bens sido transferidos a tí-
tulo oneroso, sob o fundamento de 
tê-los adquirido de boa-fé.

parágrafo único.  não poderá ser 
pronunciada decisão nesses embar-
gos antes de passar em julgado a 
sentença condenatória.

Art. 131.  o seqüestro será 
levantado:

i - se a ação penal não for in-
tentada no prazo de sessenta dias, 
contado da data em que ficar con-
cluída a diligência;

ii - se o terceiro, a quem tiverem 
sido transferidos os bens, prestar 
caução que assegure a aplicação do 
disposto no art. 74, ii, b, segunda 
parte, do código penal;

iii - se for julgada extinta a pu-
nibilidade ou absolvido o réu, por 
sentença transitada em julgado.

Art. 132.  proceder-se-á ao 
seqüestro dos bens móveis se, ve-
rificadas as condições previstas 
no art. 126, não for cabível a medi-
da regulada no capítulo Xl do tÍtu-
lo V - ll deste livro.

Art. 133. transitada em julga-
do a sentença condenatória, o juiz, 
de ofício ou a requerimento do in-
teressado ou do Ministério público, 
determinará a avaliação e a venda 
dos bens em leilão público cujo per-
dimento tenha sido decretado. (re-
dação dada pela lei nº 1�.964, de 
2019)

§ 1º do dinheiro apurado, será 
recolhido aos cofres públicos o que 
não couber ao lesado ou a tercei-
ro de boa-fé. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 2º o valor apurado deverá ser 
recolhido ao fundo penitenciário 
nacional, exceto se houver previ-
são diversa em lei especial. (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

Art. 133-A. o juiz poderá 
autorizar, constatado o interesse 
público, a utilização de bem se-
questrado, apreendido ou sujeito 
a qualquer medida assecuratória 
pelos órgãos de segurança pública 
previstos no art. 144 da constitui-
ção federal, do sistema prisional, 
do sistema socioeducativo, da força 
nacional de segurança pública e do 
instituto geral de perícia, para o de-
sempenho de suas atividades. (inclu-
ído pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 1º o órgão de segurança públi-
ca participante das ações de inves-
tigação ou repressão da infração 
penal que ensejou a constrição do 
bem terá prioridade na sua utiliza-
ção. (incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)

§ 2º fora das hipóteses anteriores, 
demonstrado o interesse público, o 
juiz poderá autorizar o uso do bem 
pelos demais órgãos públicos. (in-
cluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ �º se o bem a que se refere o ca-
put deste artigo for veículo, embar-
cação ou aeronave, o juiz ordenará à 
autoridade de trânsito ou ao órgão 
de registro e controle a expedição 
de certificado provisório de registro 
e licenciamento em favor do órgão 
público beneficiário, o qual estará 
isento do pagamento de multas, en-
cargos e tributos anteriores à dispo-
nibilização do bem para a sua utili-
zação, que deverão ser cobrados de 

seu responsável. (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 4º transitada em julgado a 
sentença penal condenatória com 
a decretação de perdimento dos 
bens, ressalvado o direito do le-
sado ou terceiro de boa-fé, o juiz 
poderá determinar a transferência 
definitiva da propriedade ao ór-
gão público beneficiário ao qual 
foi custodiado o bem. (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

Art. 134.  a hipoteca legal 
sobre os imóveis do indiciado po-
derá ser requerida pelo ofendido 
em qualquer fase do processo, des-
de que haja certeza da infração e 
indícios suficientes da autoria.

Art. 135.  pedida a especiali-
zação mediante requerimento, em 
que a parte estimará o valor da 
responsabilidade civil, e designa-
rá e estimará o imóvel ou imóveis 
que terão de ficar especialmente 
hipotecados, o juiz mandará logo 
proceder ao arbitramento do va-
lor da responsabilidade e à avalia-
ção do imóvel ou imóveis.

§ 1o  a petição será instruída 
com as provas ou indicação das 
provas em que se fundar a esti-
mação da responsabilidade, com a 
relação dos imóveis que o respon-
sável possuir, se outros tiver, além 
dos indicados no requerimento, e 
com os documentos comprobató-
rios do domínio.

§ 2o  o arbitramento do valor 
da responsabilidade e a avalia-
ção dos imóveis designados far-
se-ão por perito nomeado pelo 
juiz, onde não houver avaliador 
judicial, sendo-lhe facultada a 
consulta dos autos do processo 
respectivo.

§ �o  o juiz, ouvidas as partes 
no prazo de dois dias, que correrá 
em cartório, poderá corrigir o ar-
bitramento do valor da responsa-
bilidade, se ihe parecer excessivo 
ou deficiente.

§ 4o  o juiz autorizará somente 
a inscrição da hipoteca do imóvel 
ou imóveis necessários à garantia 
da responsabilidade.

§ 5o  o valor da responsabilida-
de será liquidado definitivamente 
após a condenação, podendo ser 
requerido novo arbitramento se 
qualquer das partes não se con-
formar com o arbitramento ante-
rior à sentença condenatória.
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§ 6o  se o réu oferecer caução 
suficiente, em dinheiro ou em títu-
los de dívida pública, pelo valor de 
sua cotação em bolsa, o juiz poderá 
deixar de mandar proceder à inscri-
ção da hipoteca legal.

Art. 136.  o arresto do imóvel 
poderá ser decretado de início, re-
vogando-se, porém, se no prazo de 
15 (quinze) dias não for promovido 
o processo de inscrição da hipote-
ca legal. (redação dada pela lei nº 
11.4�5, de 2006)

Art. 137.  se o responsável não 
possuir bens imóveis ou os possuir 
de valor insuficiente, poderão ser 
arrestados bens móveis suscetíveis 
de penhora, nos termos em que 
é facultada a hipoteca legal dos 
imóveis. (redação dada pela lei nº 
11.4�5, de 2006).

§ 1o  se esses bens forem coisas 
fungíveis e facilmente deterioráveis, 
proceder-se-á na forma do § 5o do 
art. 120.

§ 2o  das rendas dos bens móveis 
poderão ser fornecidos recursos ar-
bitrados pelo juiz, para a manuten-
ção do indiciado e de sua família.

Art. 138.   o processo de es-
pecialização da hipoteca e do ar-
resto correrão em auto apartado. 
(redação dada pela lei nº 11.4�5, 
de 2006).

Art. 139.   o depósito e a ad-
ministração dos bens arrestados fi-
carão sujeitos ao regime do proces-
so civil. (redação dada pela lei nº 
11.4�5, de 2006).

art. 140.  as garantias do ressarci-
mento do dano alcançarão também 
as despesas processuais e as penas 
pecuniárias, tendo preferência so-
bre estas a reparação do dano ao 
ofendido.

Art. 141.   o arresto será le-
vantado ou cancelada a hipoteca, 
se, por sentença irrecorrível, o réu 
for absolvido ou julgada extinta a 
punibilidade. (redação dada pela 
lei nº 11.4�5, de 2006).

art. 142.  caberá ao Ministério pú-
blico promover as medidas estabele-
cidas nos arts. 1�4 e 1�7, se houver 
interesse da fazenda pública, ou se o 
ofendido for pobre e o requerer.

Art. 143.   passando em julga-
do a sentença condenatória, serão 

os autos de hipoteca ou arresto 
remetidos ao juiz do cível (art. 6�). 
(redação dada pela lei nº 11.4�5, 
de 2006).

Art. 144.  os interessados ou, 
nos casos do art. 142, o Ministé-
rio público poderão requerer no 
juízo cível, contra o responsável 
civil, as medidas previstas nos arts. 
1�4, 1�6 e 1�7.

Art. 144-A.  o juiz determina-
rá a alienação antecipada para pre-
servação do valor dos bens sempre 
que estiverem sujeitos a qualquer 
grau de deterioração ou deprecia-
ção, ou quando houver dificulda-
de para sua manutenção. (incluído 
pela lei nº 12.694, de 2012)

§ 1o  o leilão far-se-á preferen-
cialmente por meio eletrônico.   
     (incluído pela lei nº 12.694, de 
2012)

§ 2o  os bens deverão ser vendi-
dos pelo valor fixado na avaliação 
judicial ou por valor maior. não 
alcançado o valor estipulado pela 
administração judicial, será realiza-
do novo leilão, em até 10 (dez) dias 
contados da realização do primei-
ro, podendo os bens ser alienados 
por valor não inferior a 80% (oi-
tenta por cento) do estipulado na 
avaliação judicial.     (incluído pela 
lei nº 12.694, de 2012)

§ �o  o produto da alienação fi-
cará depositado em conta vincu-
lada ao juízo até a decisão final 
do processo, procedendo-se à sua 
conversão em renda para a união, 
estado ou distrito federal, no 
caso de condenação, ou, no caso 
de absolvição, à sua devolução ao 
acusado.      (incluído pela lei nº 
12.694, de 2012)

§ 4o  Quando a indisponibilida-
de recair sobre dinheiro, inclusive 
moeda estrangeira, títulos, valores 
mobiliários ou cheques emitidos 
como ordem de pagamento, o ju-
ízo determinará a conversão do 
numerário apreendido em moeda 
nacional corrente e o depósito das 
correspondentes quantias em con-
ta judicial.       (incluído pela lei nº 
12.694, de 2012)

§ 5o  no caso da alienação de ve-
ículos, embarcações ou aeronaves, 
o juiz ordenará à autoridade de 
trânsito ou ao equivalente órgão 
de registro e controle a expedição 
de certificado de registro e licencia-
mento em favor do arrematante, 

ficando este livre do pagamento de 
multas, encargos e tributos anterio-
res, sem prejuízo de execução fiscal 
em relação ao antigo proprietário
.          (incluído pela lei nº 12.694, 
de 2012)

§ 6o  o valor dos títulos da dívida 
pública, das ações das sociedades e 
dos títulos de crédito negociáveis 
em bolsa será o da cotação oficial do 
dia, provada por certidão ou publi-
cação no órgão oficial.       (incluído 
pela lei nº 12.694, de 2012)

§ 7o  (Vetado). (incluído pela lei 
nº 12.694, de 2012)

capÍtulo Vii 
do incidente de falsidade

Art. 145.  argüida, por escri-
to, a falsidade de documento cons-
tante dos autos, o juiz observará o 
seguinte processo:

i - mandará autuar em apartado 
a impugnação, e em seguida ouvirá 
a parte contrária, que, no prazo de 
48 horas, oferecerá resposta;

ii - assinará o prazo de três dias, 
sucessivamente, a cada uma das par-
tes, para prova de suas alegações;

iii - conclusos os autos, poderá 
ordenar as diligências que entender 
necessárias;

iV - se reconhecida a falsidade 
por decisão irrecorrível, mandará 
desentranhar o documento e reme-
tê-lo, com os autos do processo inci-
dente, ao Ministério público.

Art. 146.  a argüição de fal-
sidade, feita por procurador, exige 
poderes especiais.

Art. 147.  o juiz poderá, de 
ofício, proceder à verificação da 
falsidade.

Art. 148.  Qualquer que seja a 
decisão, não fará coisa julgada em 
prejuízo de ulterior processo penal 
ou civil.

capÍtulo Viii 
da insanidade Mental do 

acusado

Art. 149.  Quando houver dú-
vida sobre a integridade mental do 
acusado, o juiz ordenará, de ofício 
ou a requerimento do Ministério 
público, do defensor, do curador, 
do ascendente, descendente, irmão 
ou cônjuge do acusado, seja este 
submetido a exame médico-legal.
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§ 1o  o exame poderá ser ordena-
do ainda na fase do inquérito, me-
diante representação da autoridade 
policial ao juiz competente.

§ 2o  o juiz nomeará curador ao 
acusado, quando determinar o exa-
me, ficando suspenso o processo, se 
já iniciada a ação penal, salvo quan-
to às diligências que possam ser 
prejudicadas pelo adiamento.

Art. 150.  para o efeito do 
exame, o acusado, se estiver preso, 
será internado em manicômio judi-
ciário, onde houver, ou, se estiver 
solto, e o requererem os peritos, em 
estabelecimento adequado que o 
juiz designar.

§ 1o  o exame não durará mais 
de quarenta e cinco dias, salvo se os 
peritos demonstrarem a necessida-
de de maior prazo.

§ 2o  se não houver prejuízo 
para a marcha do processo, o juiz 
poderá autorizar sejam os autos 
entregues aos peritos, para facili-
tar o exame.

Art. 151.  se os peritos conclu-
írem que o acusado era, ao tempo 
da infração, irresponsável nos ter-
mos do art. 22 do código penal, o 
processo prosseguirá, com a presen-
ça do curador.

Art. 152.  se se verificar que a 
doença mental sobreveio à infração 
o processo continuará suspenso até 
que o acusado se restabeleça, ob-
servado o § 2o do art. 149.

§ 1o  o juiz poderá, nesse caso, 
ordenar a internação do acusado 
em manicômio judiciário ou em ou-
tro estabelecimento adequado.

§ 2o  o processo retomará o seu 
curso, desde que se restabeleça o 
acusado, ficando-lhe assegurada a 
faculdade de reinquirir as testemu-
nhas que houverem prestado de-
poimento sem a sua presença.

Art. 153.  o incidente da in-
sanidade mental processar-se-á em 
auto apartado, que só depois da 
apresentação do laudo, será apenso 
ao processo principal.

Art. 154.  se a insanidade men-
tal sobrevier no curso da execução 
da pena, observar-se-á o disposto 
no art. 682.

tÍtulo Vii 
da proVa

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 155.  o juiz formará sua 
convicção pela livre apreciação da 
prova produzida em contraditório 
judicial, não podendo fundamen-
tar sua decisão exclusivamente nos 
elementos informativos colhidos na 
investigação, ressalvadas as provas 
cautelares, não repetíveis e ante-
cipadas. (redação dada pela lei nº 
11.690, de 2008)

parágrafo único. somente quanto 
ao estado das pessoas serão obser-
vadas as restrições estabelecidas na 
lei civil. (incluído pela lei nº 11.690, 
de 2008)

Art. 156.  a prova da alegação 
incumbirá a quem a fizer, sendo, 
porém, facultado ao juiz de ofício: 
(redação dada pela lei nº 11.690, 
de 2008)

i – ordenar, mesmo antes de ini-
ciada a ação penal, a produção 
antecipada de provas consideradas 
urgentes e relevantes, observando 
a necessidade, adequação e propor-
cionalidade da medida; (incluído 
pela lei nº 11.690, de 2008)

ii – determinar, no curso da instru-
ção, ou antes de proferir sentença, a 
realização de diligências para dirimir 
dúvida sobre ponto relevante. (inclu-
ído pela lei nº 11.690, de 2008)

Art. 157.  são inadmissíveis, 
devendo ser desentranhadas do 
processo, as provas ilícitas, assim 
entendidas as obtidas em violação 
a normas constitucionais ou legais. 
(redação dada pela lei nº 11.690, 
de 2008)

§ 1o  são também inadmissíveis as 
provas derivadas das ilícitas, salvo 
quando não evidenciado o nexo de 
causalidade entre umas e outras, ou 
quando as derivadas puderem ser 
obtidas por uma fonte independen-
te das primeiras. (incluído pela lei 
nº 11.690, de 2008)

§ 2o  considera-se fonte indepen-
dente aquela que por si só, seguindo 
os trâmites típicos e de praxe, pró-
prios da investigação ou instrução 
criminal, seria capaz de conduzir ao 
fato objeto da prova. (incluído pela 
lei nº 11.690, de 2008)

§ �o  preclusa a decisão de desen-
tranhamento da prova declarada 
inadmissível, esta será inutilizada 
por decisão judicial, facultado às 

partes acompanhar o incidente. (in-
cluído pela lei nº 11.690, de 2008)

§ 4o  (Vetado)  (incluído pela lei 
nº 11.690, de 2008)

§ 5º o juiz que conhecer do con-
teúdo da prova declarada inadmis-
sível não poderá proferir a sentença 
ou acórdão.    (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

capÍtulo ii 
do eXaMe de corpo de delito, 
da cadeia de custódia e das 

perÍcias eM geral

(redação dada pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

Art. 158.  Quando a infração 
deixar vestígios, será indispensável 
o exame de corpo de delito, direto 
ou indireto, não podendo supri-lo a 
confissão do acusado.

parágrafo único. dar-se-á prio-
ridade à realização do exame de 
corpo de delito quando se tratar de 
crime que envolva:  (incluído dada 
pela lei nº 1�.721, de 2018)

i - violência doméstica e familiar 
contra mulher;   (incluído dada pela 
lei nº 1�.721, de 2018)

ii - violência contra criança, ado-
lescente, idoso ou pessoa com de-
ficiência. (incluído dada pela lei nº 
1�.721, de 2018)

Art. 158-A. considera-se ca-
deia de custódia o conjunto de 
todos os procedimentos utilizados 
para manter e documentar a histó-
ria cronológica do vestígio coletado 
em locais ou em vítimas de crimes, 
para rastrear sua posse e manuseio 
a partir de seu reconhecimento até 
o descarte. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 1º o início da cadeia de custódia 
dá-se com a preservação do local de 
crime ou com procedimentos poli-
ciais ou periciais nos quais seja de-
tectada a existência de vestígio.  in-
cluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 2º o agente público que reco-
nhecer um elemento como de po-
tencial interesse para a produção 
da prova pericial fica responsável 
por sua preservação. (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ �º Vestígio é todo objeto ou 
material bruto, visível ou latente, 
constatado ou recolhido, que se re-
laciona à infração penal. (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)



276

Vade meCum 2021  |  CÓdIgo de proCeSSo peNal

Art. 158-B. a cadeia de custó-
dia compreende o rastreamento do 
vestígio nas seguintes etapas: (in-
cluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

i - reconhecimento: ato de distin-
guir um elemento como de poten-
cial interesse para a produção da 
prova pericial; (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

ii - isolamento: ato de evitar que 
se altere o estado das coisas, deven-
do isolar e preservar o ambiente 
imediato, mediato e relacionado 
aos vestígios e local de crime; (inclu-
ído pela lei nº 1�.964, de 2019)

iii - fixação: descrição detalhada 
do vestígio conforme se encontra no 
local de crime ou no corpo de delito, 
e a sua posição na área de exames, 
podendo ser ilustrada por fotogra-
fias, filmagens ou croqui, sendo in-
dispensável a sua descrição no laudo 
pericial produzido pelo perito res-
ponsável pelo atendimento; (incluí-
do pela lei nº 1�.964, de 2019)

iV - coleta: ato de recolher o ves-
tígio que será submetido à análise 
pericial, respeitando suas caracterís-
ticas e natureza; (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

V - acondicionamento: procedi-
mento por meio do qual cada ves-
tígio coletado é embalado de for-
ma individualizada, de acordo com 
suas características físicas, químicas 
e biológicas, para posterior análise, 
com anotação da data, hora e nome 
de quem realizou a coleta e o acon-
dicionamento; (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

Vi - transporte: ato de transferir 
o vestígio de um local para o outro, 
utilizando as condições adequadas 
(embalagens, veículos, temperatu-
ra, entre outras), de modo a garan-
tir a manutenção de suas caracterís-
ticas originais, bem como o controle 
de sua posse;  (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

Vii - recebimento: ato formal de 
transferência da posse do vestígio, 
que deve ser documentado com, no 
mínimo, informações referentes ao 
número de procedimento e unida-
de de polícia judiciária relacionada, 
local de origem, nome de quem 
transportou o vestígio, código de 
rastreamento, natureza do exame, 
tipo do vestígio, protocolo, assina-
tura e identificação de quem o re-
cebeu; (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

Viii - processamento: exame pe-
ricial em si, manipulação do vestí-

gio de acordo com a metodologia 
adequada às suas características 
biológicas, físicas e químicas, a fim 
de se obter o resultado desejado, 
que deverá ser formalizado em lau-
do produzido por perito;  (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

iX - armazenamento: procedimen-
to referente à guarda, em condições 
adequadas, do material a ser proces-
sado, guardado para realização de 
contraperícia, descartado ou trans-
portado, com vinculação ao número 
do laudo correspondente; (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

X - descarte: procedimento re-
ferente à liberação do vestígio, 
respeitando a legislação vigente e, 
quando pertinente, mediante auto-
rização judicial. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

Art. 158-C. a coleta dos ves-
tígios deverá ser realizada prefe-
rencialmente por perito oficial, que 
dará o encaminhamento necessário 
para a central de custódia, mesmo 
quando for necessária a realização 
de exames complementares. (incluí-
do pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 1º todos vestígios coletados no 
decurso do inquérito ou processo 
devem ser tratados como descrito 
nesta lei, ficando órgão central de 
perícia oficial de natureza criminal 
responsável por detalhar a forma 
do seu cumprimento. (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 2º É proibida a entrada em lo-
cais isolados bem como a remoção 
de quaisquer vestígios de locais de 
crime antes da liberação por parte 
do perito responsável, sendo tipifi-
cada como fraude processual a sua 
realização.   (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

Art. 158-D. o recipiente para 
acondicionamento do vestígio será 
determinado pela natureza do ma-
terial. (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

§ 1º todos os recipientes deverão 
ser selados com lacres, com numera-
ção individualizada, de forma a ga-
rantir a inviolabilidade e a idoneida-
de do vestígio durante o transporte. 
(incluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 2º o recipiente deverá indivi-
dualizar o vestígio, preservar suas 
características, impedir contamina-
ção e vazamento, ter grau de re-
sistência adequado e espaço para 
registro de informações sobre seu 

conteúdo.  (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ �º o recipiente só poderá ser 
aberto pelo perito que vai proceder 
à análise e, motivadamente, por 
pessoa autorizada. (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 4º após cada rompimento de 
lacre, deve se fazer constar na ficha 
de acompanhamento de vestígio o 
nome e a matrícula do responsável, 
a data, o local, a finalidade, bem 
como as informações referentes ao 
novo lacre utilizado.  (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 5º o lacre rompido deverá ser 
acondicionado no interior do novo 
recipiente. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

Art. 158-E. todos os institutos 
de criminalística deverão ter uma 
central de custódia destinada à guar-
da e controle dos vestígios, e sua ges-
tão deve ser vinculada diretamente 
ao órgão central de perícia oficial de 
natureza criminal.  (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 1º toda central de custódia deve 
possuir os serviços de protocolo, com 
local para conferência, recepção, de-
volução de materiais e documentos, 
possibilitando a seleção, a classifica-
ção e a distribuição de materiais, de-
vendo ser um espaço seguro e apre-
sentar condições ambientais que 
não interfiram nas características do 
vestígio.  (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

§ 2º na central de custódia, a 
entrada e a saída de vestígio deve-
rão ser protocoladas, consignan-
do-se informações sobre a ocor-
rência no inquérito que a eles se 
relacionam.  (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ �º todas as pessoas que tiverem 
acesso ao vestígio armazenado de-
verão ser identificadas e deverão ser 
registradas a data e a hora do acesso. 
(incluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 4º por ocasião da tramitação do 
vestígio armazenado, todas as ações 
deverão ser registradas, consignan-
do-se a identificação do responsável 
pela tramitação, a destinação, a data 
e horário da ação. (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

art. 158-f. após a realização da 
perícia, o material deverá ser devol-
vido à central de custódia, devendo 
nela permanecer. (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

parágrafo único. caso a central 



c
ó

d
ig

o
 d

e 
p

r
o

c
e

ss
o

 p
e

n
a

lVade meCum 2021  |  CÓdIgo de proCeSSo peNal

277

de custódia não possua espaço ou 
condições de armazenar determi-
nado material, deverá a autoridade 
policial ou judiciária determinar as 
condições de depósito do referido 
material em local diverso, mediante 
requerimento do diretor do órgão 
central de perícia oficial de natureza 
criminal.  (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

art. 159.  o exame de corpo de de-
lito e outras perícias serão realizados 
por perito oficial, portador de diplo-
ma de curso superior. (redação dada 
pela lei nº 11.690, de 2008)

§ 1o  na falta de perito oficial, o 
exame será realizado por 2 (duas) 
pessoas idôneas, portadoras de di-
ploma de curso superior preferen-
cialmente na área específica, dentre 
as que tiverem habilitação técni-
ca relacionada com a natureza do 
exame. (redação dada pela lei nº 
11.690, de 2008)

§ 2o  os peritos não oficiais pres-
tarão o compromisso de bem e fiel-
mente desempenhar o encargo.   
(redação dada pela lei nº 11.690, de 
2008)

§ �o  serão facultadas ao Ministé-
rio público, ao assistente de acusa-
ção, ao ofendido, ao querelante e 
ao acusado a formulação de quesi-
tos e indicação de assistente técni-
co.  (incluído pela lei nº 11.690, de 
2008)

§ 4o o assistente técnico atuará 
a partir de sua admissão pelo juiz 
e após a conclusão dos exames e 
elaboração do laudo pelos peritos 
oficiais, sendo as partes intimadas 
desta decisão. (incluído pela lei nº 
11.690, de 2008)

§ 5o  durante o curso do proces-
so judicial, é permitido às partes, 
quanto à perícia: (incluído pela lei 
nº 11.690, de 2008)

i – requerer a oitiva dos peritos 
para esclarecerem a prova ou para 
responderem a quesitos, desde que 
o mandado de intimação e os quesi-
tos ou questões a serem esclarecidas 
sejam encaminhados com  antece-
dência  mínima de 10 (dez) dias, po-
dendo apresentar as respostas em 
laudo complementar;       (incluído 
pela lei nº 11.690, de 2008)

ii – indicar assistentes técnicos que 
poderão apresentar pareceres em 
prazo a ser fixado pelo juiz ou ser 
inquiridos em audiência.    (incluído 
pela lei nº 11.690, de 2008)

§ 6o  havendo requerimento das 
partes, o material probatório que 

serviu de base à perícia será dispo-
nibilizado  no  ambiente do órgão 
oficial, que manterá sempre sua 
guarda, e na presença de perito 
oficial, para exame pelos assisten-
tes, salvo se for impossível a sua 
conservação.  (incluído pela lei nº 
11.690, de 2008)

§ 7o  tratando-se de perícia com-
plexa que abranja mais de uma área 
de conhecimento especializado, po-
der-se-á designar a atuação de mais 
de um perito oficial, e a parte indicar 
mais de um assistente técnico. (inclu-
ído pela lei nº 11.690, de 2008)

Art. 160.  os peritos elabora-
rão o laudo pericial, onde descreve-
rão minuciosamente o que exami-
narem, e responderão aos quesitos 
formulados. (redação dada pela lei 
nº 8.862, de 28.�.1994)

parágrafo único.  o laudo pericial 
será elaborado no prazo máximo 
de 10 dias, podendo este prazo ser 
prorrogado, em casos excepcionais, a 
requerimento dos peritos. (redação 
dada pela lei nº 8.862, de 28.�.1994)

Art. 161.  o exame de corpo de 
delito poderá ser feito em qualquer 
dia e a qualquer hora.

Art. 162.  a autópsia será feita 
pelo menos seis horas depois do óbi-
to, salvo se os peritos, pela evidência 
dos sinais de morte, julgarem que 
possa ser feita antes daquele prazo, 
o que declararão no auto.

parágrafo único.  nos casos de 
morte violenta, bastará o simples 
exame externo do cadáver, quando 
não houver infração penal que apu-
rar, ou quando as lesões externas 
permitirem precisar a causa da morte 
e não houver necessidade de exame 
interno para a verificação de alguma 
circunstância relevante.

Art. 163.  em caso de exuma-
ção para exame cadavérico, a autori-
dade providenciará para que, em dia 
e hora previamente marcados, se re-
alize a diligência, da qual se lavrará 
auto circunstanciado.

parágrafo único.  o administrador 
de cemitério público ou particular 
indicará o lugar da sepultura, sob 
pena de desobediência. no caso de 
recusa ou de falta de quem indique 
a sepultura, ou de encontrar-se o 
cadáver em lugar não destinado a 
inumações, a autoridade procederá 
às pesquisas necessárias, o que tudo 

constará do auto.

Art. 164.  os cadáveres serão 
sempre fotografados na posição em 
que forem encontrados, bem como, 
na medida do possível, todas as le-
sões externas e vestígios deixados no 
local do crime. (redação dada pela 
lei nº 8.862, de 28.�.1994)

Art. 165.  para representar as 
lesões encontradas no cadáver, os 
peritos, quando possível, juntarão ao 
laudo do exame provas fotográficas, 
esquemas ou desenhos, devidamen-
te rubricados.

Art. 166.  havendo dúvida 
sobre a identidade do cadáver 
exumado, proceder-se-á ao re-
conhecimento pelo instituto de 
identificação e estatística ou re-
partição congênere ou pela inqui-
rição de testemunhas, lavrando-
se auto de reconhecimento e de 
identidade, no qual se descreverá 
o cadáver, com todos os sinais e 
indicações.

parágrafo único.  em qualquer 
caso, serão arrecadados e auten-
ticados todos os objetos encon-
trados, que possam ser úteis para 
a identificação do cadáver.

Art. 167.  não sendo possí-
vel o exame de corpo de delito, 
por haverem desaparecido os ves-
tígios, a prova testemunhal pode-
rá suprir-lhe a falta.

Art. 168.  em caso de lesões 
corporais, se o primeiro exame 
pericial tiver sido incompleto, 
proceder-se-á a exame comple-
mentar por determinação da au-
toridade policial ou judiciária, de 
ofício, ou a requerimento do Mi-
nistério público, do ofendido ou 
do acusado, ou de seu defensor.

§ 1o  no exame complemen-
tar, os peritos terão presente o 
auto de corpo de delito, a fim 
de suprir-lhe a deficiência ou 
retificá-lo.

§ 2o  se o exame tiver por fim 
precisar a classificação do delito 
no art. 129, § 1o, i, do código pe-
nal, deverá ser feito logo que de-
corra o prazo de �0 dias, contado 
da data do crime.

§ �o  a falta de exame comple-
mentar poderá ser suprida pela 
prova testemunhal.
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Art. 169.  para o efeito de 
exame do local onde houver sido 
praticada a infração, a autorida-
de providenciará imediatamente 
para que não se altere o estado 
das coisas até a chegada dos pe-
ritos, que poderão instruir seus 
laudos com fotografias, desenhos 
ou esquemas elucidativos. (Vide 
lei nº 5.970, de 197�)

parágrafo único.  os peritos re-
gistrarão, no laudo, as alterações 
do estado das coisas e discutirão, 
no relatório, as conseqüências 
dessas alterações na dinâmica dos 
fatos. (incluído pela lei nº 8.862, 
de 28.�.1994)

Art. 170.  nas perícias de la-
boratório, os peritos guardarão 
material suficiente para a eventu-
alidade de nova perícia. sempre 
que conveniente, os laudos serão 
ilustrados com provas fotográficas, 
ou microfotográficas, desenhos ou 
esquemas.

Art. 171.  nos crimes cometi-
dos com destruição ou rompimento 
de obstáculo a subtração da coisa, 
ou por meio de escalada, os peritos, 
além de descrever os vestígios, in-
dicarão com que instrumentos, por 
que meios e em que época presu-
mem ter sido o fato praticado.

Art. 172.  proceder-se-á, quan-
do necessário, à avaliação de coisas 
destruídas, deterioradas ou que 
constituam produto do crime.

parágrafo único.  se impossível a 
avaliação direta, os peritos proce-
derão à avaliação por meio dos ele-
mentos existentes nos autos e dos 
que resultarem de diligências.

Art. 173.  no caso de incêndio, 
os peritos verificarão a causa e o lu-
gar em que houver começado, o pe-
rigo que dele tiver resultado para a 
vida ou para o patrimônio alheio, a 
extensão do dano e o seu valor e as 
demais circunstâncias que interessa-
rem à elucidação do fato.

Art. 174.  no exame para o 
reconhecimento de escritos, por 
comparação de letra, observar-se-á 
o seguinte:

i - a pessoa a quem se atri-
bua ou se possa atribuir o escrito 
será intimada para o ato, se for 
encontrada;

ii - para a comparação, poderão 

servir quaisquer documentos que 
a dita pessoa reconhecer ou já ti-
verem sido judicialmente reconhe-
cidos como de seu punho, ou so-
bre cuja autenticidade não houver 
dúvida;

iii - a autoridade, quando neces-
sário, requisitará, para o exame, os 
documentos que existirem em ar-
quivos ou estabelecimentos públi-
cos, ou nestes realizará a diligência, 
se daí não puderem ser retirados;

iV - quando não houver escritos 
para a comparação ou forem insu-
ficientes os exibidos, a autoridade 
mandará que a pessoa escreva o que 
ihe for ditado. se estiver ausente a 
pessoa, mas em lugar certo, esta úl-
tima diligência poderá ser feita por 
precatória, em que se consignarão as 
palavras que a pessoa será intimada 
a escrever.

Art. 175.  serão sujeitos a exa-
me os instrumentos empregados para 
a prática da infração, a fim de se ihes 
verificar a natureza e a eficiência.

Art. 176.  a autoridade e as 
partes poderão formular quesitos 
até o ato da diligência.

Art. 177.  no exame por preca-
tória, a nomeação dos peritos far-se-
á no juízo deprecado. havendo, po-
rém, no caso de ação privada, acordo 
das partes, essa nomeação poderá 
ser feita pelo juiz deprecante.

parágrafo único.  os quesitos do 
juiz e das partes serão transcritos na 
precatória.

Art. 178.  no caso do art. 159, 
o exame será requisitado pela auto-
ridade ao diretor da repartição, jun-
tando-se ao processo o laudo assina-
do pelos peritos.

Art. 179.  no caso do § 1o do 
art. 159, o escrivão lavrará o auto 
respectivo, que será assinado pelos 
peritos e, se presente ao exame, tam-
bém pela autoridade.

parágrafo único.  no caso do art. 160, 
parágrafo único, o laudo, que pode-
rá ser datilografado, será subscrito e 
rubricado em suas folhas por todos os 
peritos.

Art. 180.  se houver divergên-
cia entre os peritos, serão consigna-
das no auto do exame as declarações 
e respostas de um e de outro, ou 
cada um redigirá separadamente o 

seu laudo, e a autoridade nomeará 
um terceiro; se este divergir de am-
bos, a autoridade poderá mandar 
proceder a novo exame por outros 
peritos.

Art. 181.  no caso de inob-
servância de formalidades, ou no 
caso de omissões, obscuridades ou 
contradições, a autoridade judiciá-
ria mandará suprir a formalidade, 
complementar ou esclarecer o laudo. 
(redação dada pela lei nº 8.862, de 
28.�.1994)

parágrafo único.  a autoridade 
poderá também ordenar que se pro-
ceda a novo exame, por outros peri-
tos, se julgar conveniente.

Art. 182.  o juiz não ficará 
adstrito ao laudo, podendo acei-
tá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em 
parte.

Art. 183.  nos crimes em que 
não couber ação pública, observar-
se-á o disposto no art. 19.

Art. 184.  salvo o caso de exa-
me de corpo de delito, o juiz ou a 
autoridade policial negará a perícia 
requerida pelas partes, quando não 
for necessária ao esclarecimento da 
verdade.

capÍtulo iii 
do interrogatório do 

acusado

Art. 185.  o acusado que 
comparecer perante a autoridade 
judiciária, no curso do processo 
penal, será qualificado e interro-
gado na presença de seu defensor, 
constituído ou nomeado.         (re
dação dada pela lei nº 10.792, de 
1º.12.200�)

§ 1o  o interrogatório do réu 
preso será  realizado, em sala pró-
pria, no estabelecimento em que 
estiver recolhido, desde que este-
jam garantidas a segurança do juiz, 
do membro do Ministério público 
e dos auxiliares bem como a pre-
sença do defensor e a publicidade 
do ato.  (redação dada pela lei nº 
11.900, de 2009)

§ 2o  excepcionalmente, o juiz, 
por decisão fundamentada, de ofí-
cio ou a requerimento das partes, 
poderá realizar o interrogatório 
do réu preso por sistema de vide-
oconferência ou outro recurso tec-
nológico de transmissão de sons 
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e imagens em tempo real, desde 
que a medida seja necessária para 
atender a uma das seguintes fina-
lidades: (redação dada pela lei nº 
11.900, de 2009)

i - prevenir risco à segurança 
pública, quando exista fundada 
suspeita de que o preso integre or-
ganização criminosa ou de que, por 
outra razão, possa fugir durante o 
deslocamento; (incluído pela lei nº 
11.900, de 2009)

ii - viabilizar a participação do 
réu no referido ato processual, 
quando haja relevante dificuldade 
para seu comparecimento em juízo, 
por enfermidade ou outra circuns-
tância pessoal; (incluído pela lei nº 
11.900, de 2009)

iii - impedir a influência do réu no 
ânimo de testemunha ou da vítima, 
desde que não seja possível colher 
o depoimento destas por videocon-
ferência, nos termos do art. 217.  
deste código; (incluído pela lei nº 
11.900, de 2009)

iV - responder à gravíssima ques-
tão de ordem pública. (incluído pela 
lei nº 11.900, de 2009)

§ �o  da decisão que determinar a 
realização de interrogatório por vi-
deoconferência, as partes serão inti-
madas com 10 (dez) dias de antece-
dência. (incluído pela lei nº 11.900, 
de 2009)

§ 4o  antes do interrogatório por 
videoconferência, o preso poderá 
acompanhar, pelo mesmo sistema 
tecnológico, a realização de todos 
os atos da audiência única de ins-
trução e julgamento de que tratam 
os arts. 400, 411 e 5�1 deste códi-
go. (incluído pela lei nº 11.900, de 
2009)

§ 5o  em qualquer modalidade de 
interrogatório, o juiz garantirá ao 
réu o direito de entrevista prévia 
e reservada com o seu defensor; se 
realizado por videoconferência, fica 
também garantido o acesso a canais 
telefônicos reservados para comu-
nicação entre o defensor que esteja 
no presídio e o advogado presente 
na sala de audiência do fórum, e 
entre este e o preso. (incluído pela 
lei nº 11.900, de 2009)

§ 6o  a sala reservada no estabele-
cimento prisional para a realização 
de atos processuais por sistema de 
videoconferência será fiscalizada 
pelos corregedores e pelo juiz de 
cada causa, como também pelo Mi-
nistério público e pela ordem dos 
advogados do brasil. (incluído pela 

lei nº 11.900, de 2009)
§ 7o  será requisitada a apresen-

tação do réu preso em juízo nas 
hipóteses em que o interrogatório 
não se realizar na forma prevista 
nos §§ 1o e 2o deste artigo. (incluído 
pela lei nº 11.900, de 2009)

§ 8o  aplica-se o disposto nos §§ 
2o, �o, 4o e 5o deste artigo, no que 
couber, à realização de outros atos 
processuais que dependam da parti-
cipação de pessoa que esteja presa, 
como acareação, reconhecimento 
de pessoas e coisas, e inquirição de 
testemunha ou tomada de declara-
ções do ofendido. (incluído pela lei 
nº 11.900, de 2009)

§ 9o  na hipótese do § 8o deste ar-
tigo, fica garantido o acompanha-
mento do ato processual pelo acu-
sado e seu defensor. (incluído pela 
lei nº 11.900, de 2009)

§ 10.  do interrogatório deverá 
constar a informação sobre a exis-
tência de filhos, respectivas idades 
e se possuem alguma deficiência e 
o nome e o contato de eventual res-
ponsável pelos cuidados dos filhos, 
indicado pela pessoa presa. (incluí-
do pela lei nº 1�.257, de 2016)

Art. 186.  depois de devida-
mente qualificado e cientificado do 
inteiro teor da acusação, o acusado 
será informado pelo juiz, antes de 
iniciar o interrogatório, do seu di-
reito de permanecer calado e de 
não responder perguntas que lhe 
forem formuladas. (redação dada 
pela lei nº 10.792, de 1º.12.200�)

parágrafo único. o silêncio, que 
não importará em confissão, não 
poderá ser interpretado em preju-
ízo da defesa. (incluído pela lei nº 
10.792, de 1º.12.200�)

Art. 187.  o interrogatório 
será constituído de duas partes: 
sobre a pessoa do acusado e sobre 
os fatos. (redação dada pela lei nº 
10.792, de 1º.12.200�)

§ 1o na primeira parte o inter-
rogando será perguntado sobre a 
residência, meios de vida ou pro-
fissão, oportunidades sociais, lugar 
onde exerce a sua atividade, vida 
pregressa, notadamente se foi pre-
so ou processado alguma vez e, em 
caso afirmativo, qual o juízo do pro-
cesso, se houve suspensão condicio-
nal ou condenação, qual a pena im-
posta, se a cumpriu e outros dados 
familiares e sociais. (incluído pela 
lei nº 10.792, de 1º.12.200�)

§ 2o na segunda parte será per-
guntado sobre: (incluído pela lei nº 
10.792, de 1º.12.200�)

i - ser verdadeira a acusação que 
lhe é feita; (incluído pela lei nº 
10.792, de 1º.12.200�)

ii - não sendo verdadeira a acusa-
ção, se tem algum motivo particular 
a que atribuí-la, se conhece a pes-
soa ou pessoas a quem deva ser im-
putada a prática do crime, e quais 
sejam, e se com elas esteve antes 
da prática da infração ou depois 
dela;  (incluído pela lei nº 10.792, 
de 1º.12.200�)

iii - onde estava ao tempo em que 
foi cometida a infração e se teve 
notícia desta; (incluído pela lei nº 
10.792, de 1º.12.200�)

iV - as provas já apuradas;      
 (incluído pela lei nº 10.792, de 
1º.12.200�)

V - se conhece as vítimas e teste-
munhas já inquiridas ou por inqui-
rir, e desde quando, e se tem o que 
alegar contra elas;    (incluído pela 
lei nº 10.792, de 1º.12.200�)

Vi - se conhece o instrumento 
com que foi praticada a infração, 
ou qualquer objeto que com esta 
se relacione e tenha sido apreendi-
do; (incluído pela lei nº 10.792, de 
1º.12.200�)

Vii - todos os demais fatos e por-
menores que conduzam à elucida-
ção dos antecedentes e circunstân-
cias da infração;       (incluído pela 
lei nº 10.792, de 1º.12.200�)

Viii - se tem algo mais a alegar em 
sua defesa.    (incluído pela lei nº 
10.792, de 1º.12.200�)

Art. 188.  após proceder ao 
interrogatório, o juiz indagará das 
partes se restou algum fato para 
ser esclarecido, formulando as per-
guntas correspondentes se o en-
tender pertinente e relevante. (re-
dação dada pela lei nº 10.792, de 
1º.12.200�)

Art. 189.  se o interrogando 
negar a acusação, no todo ou em 
parte, poderá prestar esclarecimen-
tos e indicar provas. (redação dada 
pela lei nº 10.792, de 1º.12.200�)

Art. 190.  se confessar a au-
toria, será perguntado sobre os 
motivos e circunstâncias do fato 
e se outras pessoas concorreram 
para a infração, e quais sejam.  (re-
dação dada pela lei nº 10.792, de 
1º.12.200�)
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Art. 191.  havendo mais de um 
acusado, serão interrogados separa-
damente. (redação dada pela lei nº 
10.792, de 1º.12.200�)

Art. 192.  o interrogatório do 
mudo, do surdo ou do surdo-mudo 
será feito pela forma seguinte: (re-
dação dada pela lei nº 10.792, de 
1º.12.200�)

i - ao surdo serão apresentadas por 
escrito as perguntas, que ele respon-
derá oralmente; (redação dada pela 
lei nº 10.792, de 1º.12.200�)

ii - ao mudo as perguntas serão fei-
tas oralmente, respondendo-as por 
escrito; (redação dada pela lei nº 
10.792, de 1º.12.200�)

iii - ao surdo-mudo as perguntas 
serão formuladas por escrito e do 
mesmo modo dará as respostas.     (re-
dação dada pela lei nº 10.792, de 
1º.12.200�)

parágrafo único. caso o interrogan-
do não saiba ler ou escrever, intervirá 
no ato, como intérprete e sob compro-
misso, pessoa habilitada a entendê-lo. 
(redação dada pela lei nº 10.792, de 
1º.12.200�)

Art. 193.  Quando o interro-
gando não falar a língua nacional, o 
interrogatório será feito por meio de 
intérprete.   (redação dada pela lei nº 
10.792, de 1º.12.200�)

Art. 195.  se o interrogado não 
souber escrever, não puder ou não 
quiser assinar, tal fato será consignado 
no termo.  (redação dada pela lei nº 
10.792, de 1º.12.200�)

Art. 196.  a todo tempo o juiz 
poderá proceder a novo interroga-
tório de ofício ou a pedido funda-
mentado de qualquer das partes.  
(redação dada pela lei nº 10.792, de 
1º.12.200�)

capÍtulo iV 
da confissÃo

 Art. 197.  o valor da confissão 
se aferirá pelos critérios adotados para 
os outros elementos de prova, e para a 
sua apreciação o juiz deverá confron-
tá-la com as demais provas do proces-
so, verificando se entre ela e estas exis-
te compatibilidade ou concordância.

Art. 198.  o silêncio do acusado 
não importará confissão, mas poderá 
constituir elemento para a formação 
do convencimento do juiz.

Art. 199.  a confissão, quan-
do feita fora do interrogatório, 
será tomada por termo nos au-
tos, observado o disposto no art. 
195. 

Art. 200.  a confissão será 
divisível e retratável, sem preju-
ízo do livre convencimento do 
juiz, fundado no exame das pro-
vas em conjunto.

 capÍtulo V 
do ofendido

(redação dada pela lei nº 
11.690, de 2008)

Art. 201.  sempre que pos-
sível, o ofendido será qualifi-
cado e perguntado sobre as cir-
cunstâncias da infração, quem 
seja ou presuma ser o seu au-
tor, as provas que possa indicar, 
tomando-se por termo as suas 
declarações.   (redação dada pela 
lei nº 11.690, de 2008)

§ 1o  se, intimado para esse fim, 
deixar de comparecer sem motivo 
justo, o ofendido poderá ser con-
duzido à presença da autoridade
.      (incluído pela lei nº 11.690, 
de 2008)

§ 2o  o ofendido será comunica-
do dos atos processuais relativos 
ao ingresso e à saída do acusado 
da prisão, à designação de data 
para audiência e à sentença e res-
pectivos acórdãos que a mante-
nham ou modifiquem.     (incluído 
pela lei nº 11.690, de 2008)

§ �o  as comunicações ao ofen-
dido deverão ser feitas no ende-
reço por ele indicado, admitindo-
se, por opção do ofendido, o uso 
de meio eletrônico.       (incluído 
pela lei nº 11.690, de 2008)

§ 4o  antes do início da audi-
ência e durante a sua realização, 
será reservado espaço separado 
para o ofendido. (incluído pela 
lei nº 11.690, de 2008)

§ 5o  se o juiz entender ne-
cessário, poderá encaminhar o 
ofendido para atendimento mul-
tidisciplinar, especialmente nas 
áreas psicossocial, de assistência 
jurídica e de saúde, a expensas do 
ofensor ou do estado.    (incluído 
pela lei nº 11.690, de 2008)

§ 6o  o juiz tomará as providên-
cias necessárias à preservação da 
intimidade, vida privada, honra e 
imagem do ofendido, podendo, 

inclusive, determinar o segredo 
de justiça em relação aos dados, 
depoimentos e outras informa-
ções constantes dos autos a seu 
respeito para evitar sua exposição 
aos meios de comunicação. (inclu-
ído pela lei nº 11.690, de 2008)

capÍtulo Vi 
das testeMunhas

Art. 202.  toda pessoa pode-
rá ser testemunha.

Art. 203.  a testemunha 
fará, sob palavra de honra, a pro-
messa de dizer a verdade do que 
souber e ihe for perguntado, de-
vendo declarar seu nome, sua ida-
de, seu estado e sua residência, 
sua profissão, lugar onde exerce 
sua atividade, se é parente, e em 
que grau, de alguma das partes, 
ou quais suas relações com qual-
quer delas, e relatar o que souber, 
explicando sempre as razões de 
sua ciência ou as circunstâncias 
pelas quais possa avaliar-se de sua 
credibilidade.

Art. 204.  o depoimento 
será prestado oralmente, não sen-
do permitido à testemunha trazê-
lo por escrito.

parágrafo único.  não será ve-
dada à testemunha, entretanto, 
breve consulta a apontamentos.

Art. 205.  se ocorrer dúvida 
sobre a identidade da testemu-
nha, o juiz procederá à verifica-
ção pelos meios ao seu alcance, 
podendo, entretanto, tomar-lhe o 
depoimento desde logo.

Art. 206.  a testemunha não 
poderá eximir-se da obrigação de 
depor. poderão, entretanto, recu-
sar-se a fazê-lo o ascendente ou 
descendente, o afim em linha reta, 
o cônjuge, ainda que desquitado, 
o irmão e o pai, a mãe, ou o filho 
adotivo do acusado, salvo quando 
não for possível, por outro modo, 
obter-se ou integrar-se a prova do 
fato e de suas circunstâncias.

Art. 207.  são proibidas de 
depor as pessoas que, em razão de 
função, ministério, ofício ou pro-
fissão, devam guardar segredo, 
salvo se, desobrigadas pela parte 
interessada, quiserem dar o seu 
testemunho.
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Art. 208.  não se deferirá o 
compromisso a que alude o art. 
20� aos doentes e deficientes men-
tais e aos menores de 14 (quator-
ze) anos, nem às pessoas a que se 
refere o art. 206. 

Art. 209.  o juiz, quando jul-
gar necessário, poderá ouvir ou-
tras testemunhas, além das indica-
das pelas partes.

§ 1o  se ao juiz parecer conve-
niente, serão ouvidas as pessoas a 
que as testemunhas se referirem.

§ 2o  não será computada como 
testemunha a pessoa que nada sou-
ber que interesse à decisão da causa.

Art. 210.  as testemunhas 
serão inquiridas cada uma de per 
si, de modo que umas não saibam 
nem ouçam os depoimentos das 
outras, devendo o juiz adverti-las 
das penas cominadas ao falso tes-
temunho. (redação dada pela lei 
nº 11.690, de 2008)

parágrafo único. antes do iní-
cio da audiência e durante a sua 
realização, serão reservados es-
paços separados para a garan-
tia da incomunicabilidade das 
testemunhas.   (incluído pela lei 
nº 11.690, de 2008)

Art. 211.  se o juiz, ao pro-
nunciar sentença final, reconhe-
cer que alguma testemunha fez 
afirmação falsa, calou ou negou a 
verdade, remeterá cópia do depoi-
mento à autoridade policial para a 
instauração de inquérito.

parágrafo único.  tendo o de-
poimento sido prestado em plená-
rio de julgamento, o juiz, no caso 
de proferir decisão na audiência 
(art. 5�8, § 2o), o tribunal (art. 561), 
ou o conselho de sentença, após a 
votação dos quesitos, poderão fa-
zer apresentar imediatamente a 
testemunha à autoridade policial.

Art. 212.  as perguntas serão 
formuladas pelas partes direta-
mente à testemunha, não admi-
tindo o juiz aquelas que puderem 
induzir a resposta, não tiverem 
relação com a causa ou impor-
tarem na repetição de outra já 
respondida.   (redação dada pela 
lei nº 11.690, de 2008)

parágrafo único.  sobre os pontos 
não esclarecidos, o juiz poderá com-
plementar a inquirição.   (incluído 
pela lei nº 11.690, de 2008)

Art. 213.  o juiz não permi-
tirá que a testemunha manifeste 
suas apreciações pessoais, salvo 
quando inseparáveis da narrativa 
do fato.

Art. 214.  antes de iniciado 
o depoimento, as partes poderão 
contraditar a testemunha ou ar-
güir circunstâncias ou defeitos, 
que a tornem suspeita de parciali-
dade, ou indigna de fé. o juiz fará 
consignar a contradita ou argüição 
e a resposta da testemunha, mas 
só excluirá a testemunha ou não 
ihe deferirá compromisso nos ca-
sos previstos nos arts. 207 e 208.

Art. 215.  na redação do de-
poimento, o juiz deverá cingir-se, 
tanto quanto possível, às expressões 
usadas pelas testemunhas, reprodu-
zindo fielmente as suas frases.

Art. 216.  o depoimento da 
testemunha será reduzido a termo, 
assinado por ela, pelo juiz e pelas 
partes. se a testemunha não souber 
assinar, ou não puder fazê-lo, pedi-
rá a alguém que o faça por ela, de-
pois de lido na presença de ambos.

Art. 217.  se o juiz verificar 
que a presença do réu poderá cau-
sar humilhação, temor, ou sério 
constrangimento à testemunha ou 
ao ofendido, de modo que preju-
dique a verdade do depoimento, 
fará a inquirição por videoconfe-
rência e, somente na impossibili-
dade dessa forma, determinará a 
retirada do réu, prosseguindo na 
inquirição, com a presença do seu 
defensor.   (redação dada pela lei 
nº 11.690, de 2008)

parágrafo único. a adoção de 
qualquer das medidas previstas no 
caput deste artigo deverá constar 
do termo, assim como os motivos 
que a determinaram.   (incluído 
pela lei nº 11.690, de 2008)

Art. 218.  se, regularmente 
intimada, a testemunha deixar de 
comparecer sem motivo justificado, 
o juiz poderá requisitar à autorida-
de policial a sua apresentação ou 
determinar seja conduzida por ofi-
cial de justiça, que poderá solicitar 
o auxílio da força pública.

Art. 219. o juiz poderá apli-
car à testemunha faltosa a multa 
prevista no art. 45�. , sem preju-

ízo do processo penal por crime 
de desobediência, e condená-
la ao pagamento das custas da 
diligência.   (redação dada pela lei 
nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 220.  as pessoas impossi-
bilitadas, por enfermidade ou por 
velhice, de comparecer para depor, 
serão inquiridas onde estiverem.

Art. 221. o presidente e o 
Vice-presidente da república, os 
senadores e deputados federais, os 
ministros de estado, os governado-
res de estados e territórios, os se-
cretários de estado, os prefeitos do 
distrito federal e dos Municípios, os 
deputados às assembléias legislati-
vas estaduais, os membros do poder 
judiciário, os ministros e juízes dos 
tribunais de contas da união, dos 
estados, do distrito federal, bem 
como os do tribunal Marítimo se-
rão inquiridos em local, dia e hora 
previamente ajustados entre eles 
e o juiz. (redação dada pela lei nº 
�.65�, de 4.11.1959)

§ 1o  o presidente e o Vice-presi-
dente da república, os presidentes 
do senado federal, da câmara dos 
deputados e do supremo tribunal 
federal poderão optar pela pres-
tação de depoimento por escrito, 
caso em que as perguntas, formu-
ladas pelas partes e deferidas pelo 
juiz, ihes serão transmitidas por 
ofício.   (redação dada pela lei nº 
6.416, de 24.5.1977)

§ 2o  os militares deverão ser re-
quisitados à autoridade superior.  
(redação dada pela lei nº 6.416, de 
24.5.1977)

§ �o  aos funcionários públicos 
aplicar-se-á o disposto no art. 218. 
, devendo, porém, a expedição do 
mandado ser imediatamente comu-
nicada ao chefe da repartição em 
que servirem, com indicação do dia 
e da hora marcados. (incluído pela 
lei nº 6.416, de 24.5.1977)

art. 222.  a testemunha que mo-
rar fora da jurisdição do juiz será 
inquirida pelo juiz do lugar de sua 
residência, expedindo-se, para esse 
fim, carta precatória, com prazo ra-
zoável, intimadas as partes.

§ 1o  a expedição da precató-
ria não suspenderá a instrução 
criminal.

§ 2o  findo o prazo marcado, po-
derá realizar-se o julgamento, mas, 
a todo tempo, a precatória, uma 
vez devolvida, será junta aos autos.
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§ �o  na hipótese prevista no ca-
put deste artigo, a oitiva de testemu-
nha poderá ser realizada por meio 
de videoconferência ou outro recurso 
tecnológico de transmissão de sons e 
imagens em tempo real, permitida a 
presença do defensor e podendo ser 
realizada, inclusive, durante a realiza-
ção da audiência de instrução e julga-
mento. (incluído pela lei nº 11.900, de 
2009)

Art. 222-A.  as cartas rogatórias 
só serão expedidas se demonstrada 
previamente a sua imprescindibilida-
de, arcando a parte requerente com 
os custos de envio. (incluído pela lei nº 
11.900, de 2009)

parágrafo único.  aplica-se às car-
tas rogatórias o disposto nos §§ 1o e 
2o do art. 222.  deste código. (incluído 
pela lei nº 11.900, de 2009)

Art. 223.  Quando a testemunha 
não conhecer a língua nacional, será 
nomeado intérprete para traduzir as 
perguntas e respostas.

parágrafo único.  tratando-se de 
mudo, surdo ou surdo-mudo, proce-
der-se-á na conformidade do art. 192. 

Art. 224.  as testemunhas 
comunicarão ao juiz, dentro de 
um ano, qualquer mudança de 
residência, sujeitando-se, pela 
simples omissão, às penas do 
não-comparecimento.

Art. 225.  se qualquer testemu-
nha houver de ausentar-se, ou, por 
enfermidade ou por velhice, inspirar 
receio de que ao tempo da instrução 
criminal já não exista, o juiz poderá, de 
ofício ou a requerimento de qualquer 
das partes, tomar-lhe antecipadamen-
te o depoimento.

capÍtulo Vii 
do reconheciMento de pessoas 

e coisas

Art. 226.  Quando houver neces-
sidade de fazer-se o reconhecimento 
de pessoa, proceder-se-á pela seguinte 
forma:

i - a pessoa que tiver de fazer o reco-
nhecimento será convidada a descrever 
a pessoa que deva ser reconhecida;

il - a pessoa, cujo reconhecimento se 
pretender, será colocada, se possível, 
ao lado de outras que com ela tiverem 
qualquer semelhança, convidando-se 
quem tiver de fazer o reconhecimento 
a apontá-la;

iii - se houver razão para recear 
que a pessoa chamada para o reco-
nhecimento, por efeito de intimida-
ção ou outra influência, não diga 
a verdade em face da pessoa que 
deve ser reconhecida, a autoridade 
providenciará para que esta não 
veja aquela;

iV - do ato de reconhecimento 
lavrar-se-á auto pormenorizado, 
subscrito pela autoridade, pela pes-
soa chamada para proceder ao re-
conhecimento e por duas testemu-
nhas presenciais.

parágrafo único.  o disposto no 
no iii deste artigo não terá aplicação 
na fase da instrução criminal ou em 
plenário de julgamento.

Art. 227.  no reconhecimen-
to de objeto, proceder-se-á com as 
cautelas estabelecidas no artigo an-
terior, no que for aplicável.

Art. 228.  se várias forem as 
pessoas chamadas a efetuar o re-
conhecimento de pessoa ou de 
objeto, cada uma fará a prova em 
separado, evitando-se qualquer co-
municação entre elas.

capÍtulo Viii 
da acareaÇÃo

Art. 229.  a acareação será 
admitida entre acusados, entre acu-
sado e testemunha, entre testemu-
nhas, entre acusado ou testemunha 
e a pessoa ofendida, e entre as pes-
soas ofendidas, sempre que diver-
girem, em suas declarações, sobre 
fatos ou circunstâncias relevantes.

parágrafo único.  os acareados 
serão reperguntados, para que 
expliquem os pontos de divergên-
cias, reduzindo-se a termo o ato de 
acareação.

Art. 230.  se ausente alguma 
testemunha, cujas declarações di-
virjam das de outra, que esteja pre-
sente, a esta se darão a conhecer 
os pontos da divergência, consig-
nando-se no auto o que explicar ou 
observar. se subsistir a discordância, 
expedir-se-á precatória à autorida-
de do lugar onde resida a testemu-
nha ausente, transcrevendo-se as 
declarações desta e as da testemu-
nha presente, nos pontos em que 
divergirem, bem como o texto do 
referido auto, a fim de que se com-
plete a diligência, ouvindo-se a tes-
temunha ausente, pela mesma for-

ma estabelecida para a testemunha 
presente. esta diligência só se rea-
lizará quando não importe demora 
prejudicial ao processo e o juiz a 
entenda conveniente.

capÍtulo iX 
dos docuMentos

Art. 231.  salvo os casos ex-
pressos em lei, as partes poderão 
apresentar documentos em qual-
quer fase do processo.

Art. 232.  consideram-se do-
cumentos quaisquer escritos, ins-
trumentos ou papéis, públicos ou 
particulares.

parágrafo único.  À fotografia do 
documento, devidamente auten-
ticada, se dará o mesmo valor do 
original.

Art. 233.  as cartas particula-
res, interceptadas ou obtidas por 
meios criminosos, não serão admi-
tidas em juízo.

parágrafo único.  as cartas pode-
rão ser exibidas em juízo pelo res-
pectivo destinatário, para a defesa 
de seu direito, ainda que não haja 
consentimento do signatário.

Art. 234.  se o juiz tiver no-
tícia da existência de documento 
relativo a ponto relevante da acusa-
ção ou da defesa, providenciará, in-
dependentemente de requerimen-
to de qualquer das partes, para sua 
juntada aos autos, se possível.

Art. 235.  a letra e firma dos 
documentos particulares serão sub-
metidas a exame pericial, quando 
contestada a sua autenticidade.

Art. 236.  os documentos em 
língua estrangeira, sem prejuízo 
de sua juntada imediata, serão, se 
necessário, traduzidos por tradutor 
público, ou, na falta, por pessoa 
idônea nomeada pela autoridade.

Art. 237.  as públicas-formas 
só terão valor quando conferidas 
com o original, em presença da 
autoridade.

Art. 238.  os documentos 
originais, juntos a processo findo, 
quando não exista motivo relevan-
te que justifique a sua conservação 
nos autos, poderão, mediante re-
querimento, e ouvido o Ministério 
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público, ser entregues à parte que 
os produziu, ficando traslado nos 
autos.

capÍtulo X 
dos indÍcios

Art. 239.  considera-se indício 
a circunstância conhecida e prova-
da, que, tendo relação com o fato, 
autorize, por indução, concluir-
se a existência de outra ou outras 
circunstâncias.

capÍtulo Xi 
da busca e da apreensÃo

Art. 240.  a busca será domici-
liar ou pessoal.

§ 1o  proceder-se-á à busca do-
miciliar, quando fundadas razões a 
autorizarem, para:

a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou 

obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de fal-

sificação ou de contrafação e obje-
tos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, 
instrumentos utilizados na práti-
ca de crime ou destinados a fim 
delituoso;

e) descobrir objetos necessários 
à prova de infração ou à defesa do 
réu;

f) apreender cartas, abertas ou 
não, destinadas ao acusado ou em 
seu poder, quando haja suspeita de 
que o conhecimento do seu conte-
údo possa ser útil à elucidação do 
fato;

g) apreender pessoas vítimas de 
crimes;

h) colher qualquer elemento de 
convicção.

§ 2o  proceder-se-á à busca pesso-
al quando houver fundada suspeita 
de que alguém oculte consigo arma 
proibida ou objetos mencionados 
nas letras b a f e letra h do parágra-
fo anterior.

Art. 241.  Quando a própria 
autoridade policial ou judiciária 
não a realizar pessoalmente, a bus-
ca domiciliar deverá ser precedida 
da expedição de mandado.

Art. 242.  a busca poderá ser 
determinada de ofício ou a requeri-
mento de qualquer das partes.

Art. 243.  o mandado de bus-
ca deverá:

i - indicar, o mais precisamente 
possível, a casa em que será realiza-
da a diligência e o nome do respec-
tivo proprietário ou morador; ou, 
no caso de busca pessoal, o nome 
da pessoa que terá de sofrê-la ou os 
sinais que a identifiquem;

ii - mencionar o motivo e os fins 
da diligência;

iii - ser subscrito pelo escrivão e 
assinado pela autoridade que o fi-
zer expedir.

§ 1o  se houver ordem de prisão, 
constará do próprio texto do man-
dado de busca.

§ 2o  não será permitida a apreensão 
de documento em poder do defensor 
do acusado, salvo quando constituir 
elemento do corpo de delito.

Art. 244.  a busca pessoal inde-
penderá de mandado, no caso de pri-
são ou quando houver fundada sus-
peita de que a pessoa esteja na posse 
de arma proibida ou de objetos ou 
papéis que constituam corpo de deli-
to, ou quando a medida for determi-
nada no curso de busca domiciliar.

Art. 245.  as buscas domicilia-
res serão executadas de dia, salvo se 
o morador consentir que se realizem 
à noite, e, antes de penetrarem na 
casa, os executores mostrarão e lerão 
o mandado ao morador, ou a quem o 
represente, intimando-o, em seguida, 
a abrir a porta.

§ 1o  se a própria autoridade der 
a busca, declarará previamente sua 
qualidade e o objeto da diligência.

§ 2o  em caso de desobediência, 
será arrombada a porta e forçada a 
entrada.

§ �o  recalcitrando o morador, será 
permitido o emprego de força contra 
coisas existentes no interior da casa, para 
o descobrimento do que se procura.

§ 4o  observar-se-á o disposto nos 
§§ 2o e �o, quando ausentes os mora-
dores, devendo, neste caso, ser inti-
mado a assistir à diligência qualquer 
vizinho, se houver e estiver presente.

§ 5o  se é determinada a pessoa ou 
coisa que se vai procurar, o morador 
será intimado a mostrá-la.

§ 6o  descoberta a pessoa ou coisa 
que se procura, será imediatamente 
apreendida e posta sob custódia da 
autoridade ou de seus agentes.

§ 7o  finda a diligência, os execu-
tores lavrarão auto circunstanciado, 
assinando-o com duas testemunhas 
presenciais, sem prejuízo do disposto 
no § 4o.

art. 246.  aplicar-se-á também o 
disposto no artigo anterior, quando 
se tiver de proceder a busca em com-
partimento habitado ou em aposento 
ocupado de habitação coletiva ou em 
compartimento não aberto ao públi-
co, onde alguém exercer profissão ou 
atividade.

Art. 247.  não sendo encontra-
da a pessoa ou coisa procurada, os 
motivos da diligência serão comuni-
cados a quem tiver sofrido a busca, se 
o requerer.

Art. 248.  em casa habitada, a 
busca será feita de modo que não mo-
leste os moradores mais do que o in-
dispensável para o êxito da diligência.

Art. 249.  a busca em mulher 
será feita por outra mulher, se não 
importar retardamento ou prejuízo 
da diligência.

Art. 250.  a autoridade ou 
seus agentes poderão penetrar no 
território de jurisdição alheia, ain-
da que de outro estado, quando, 
para o fim de apreensão, forem no 
seguimento de pessoa ou coisa, de-
vendo apresentar-se à competente 
autoridade local, antes da diligên-
cia ou após, conforme a urgência 
desta.

§ 1o  entender-se-á que a autori-
dade ou seus agentes vão em segui-
mento da pessoa ou coisa, quando:

a) tendo conhecimento direto 
de sua remoção ou transporte, a 
seguirem sem interrupção, embora 
depois a percam de vista;

b) ainda que não a tenham avis-
tado, mas sabendo, por informações 
fidedignas ou circunstâncias indici-
árias, que está sendo removida ou 
transportada em determinada dire-
ção, forem ao seu encalço.

§ 2o  se as autoridades locais tive-
rem fundadas razões para duvidar 
da legitimidade das pessoas que, 
nas referidas diligências, entrarem 
pelos seus distritos, ou da legalida-
de dos mandados que apresenta-
rem, poderão exigir as provas dessa 
legitimidade, mas de modo que não 
se frustre a diligência.

tÍtulo Viii 
do juiZ, do MinistÉrio pÚblico, 
do acusado e defensor, dos 
assistentes e auXiliares da 

justiÇa
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capÍtulo i 
do juiZ

Art. 251.  ao juiz incumbirá 
prover à regularidade do proces-
so e manter a ordem no curso dos 
respectivos atos, podendo, para tal 
fim, requisitar a força pública.

Art. 252.  o juiz não poderá 
exercer jurisdição no processo em 
que:

i - tiver funcionado seu cônjuge 
ou parente, consangüíneo ou afim, 
em linha reta ou colateral até o ter-
ceiro grau, inclusive, como defen-
sor ou advogado, órgão do Minis-
tério público, autoridade policial, 
auxiliar da justiça ou perito;

ii - ele próprio houver desempe-
nhado qualquer dessas funções ou 
servido como testemunha;

iii - tiver funcionado como juiz de 
outra instância, pronunciando-se, de 
fato ou de direito, sobre a questão;

 iV - ele próprio ou seu cônjuge 
ou parente, consangüíneo ou afim 
em linha reta ou colateral até o ter-
ceiro grau, inclusive, for parte ou 
diretamente interessado no feito.

Art. 253.  nos juízos coletivos, 
não poderão servir no mesmo pro-
cesso os juízes que forem entre si 
parentes, consangüíneos ou afins, 
em linha reta ou colateral até o ter-
ceiro grau, inclusive.

Art. 254.  o juiz dar-se-á por 
suspeito, e, se não o fizer, pode-
rá ser recusado por qualquer das 
partes:

i - se for amigo íntimo ou inimi-
go capital de qualquer deles;

ii - se ele, seu cônjuge, ascenden-
te ou descendente, estiver respon-
dendo a processo por fato análogo, 
sobre cujo caráter criminoso haja 
controvérsia;

iii - se ele, seu cônjuge, ou pa-
rente, consangüíneo, ou afim, até 
o terceiro grau, inclusive, sustentar 
demanda ou responder a processo 
que tenha de ser julgado por qual-
quer das partes;

iV - se tiver aconselhado qual-
quer das partes;

V - se for credor ou devedor, 
tutor ou curador, de qualquer das 
partes;

Vl - se for sócio, acionista ou ad-
ministrador de sociedade interessa-
da no processo.

Art. 255.  o impedimento ou 
suspeição decorrente de paren-
tesco por afinidade cessará pela 
dissolução do casamento que ihe 
tiver dado causa, salvo sobrevindo 
descendentes; mas, ainda que dis-
solvido o casamento sem descen-
dentes, não funcionará como juiz 
o sogro, o padrasto, o cunhado, 
o genro ou enteado de quem for 
parte no processo.

Art. 256.  a suspeição não 
poderá ser declarada nem reco-
nhecida, quando a parte injuriar 
o juiz ou de propósito der motivo 
para criá-la.

capÍtulo ii 
do MinistÉrio pÚblico

Art. 257. .  ao Ministério pú-
blico cabe: (redação dada pela lei 
nº 11.719, de 2008).

i - promover, privativamente, a 
ação penal pública, na forma esta-
belecida neste código; e (incluído 
pela lei nº 11.719, de 2008).

ii - fiscalizar a execução da lei. (in-
cluído pela lei nº 11.719, de 2008).

Art. 258.  os órgãos do Minis-
tério público não funcionarão nos 
processos em que o juiz ou qual-
quer das partes for seu cônjuge, 
ou parente, consangüíneo ou afim, 
em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau, inclusive, e a eles se 
estendem, no que ihes for aplicável, 
as prescrições relativas à suspeição e 
aos impedimentos dos juízes.

capÍtulo iii 
do acusado e seu defensor

Art. 259.  a impossibilidade 
de identificação do acusado com 
o seu verdadeiro nome ou outros 
qualificativos não retardará a ação 
penal, quando certa a identidade 
física. a qualquer tempo, no curso 
do processo, do julgamento ou da 
execução da sentença, se for des-
coberta a sua qualificação, far-se-á 
a retificação, por termo, nos autos, 
sem prejuízo da validade dos atos 
precedentes.

Art. 260.  se o acusado não 
atender à intimação para o in-
terrogatório, reconhecimento ou 
qualquer outro ato que, sem ele, 
não possa ser realizado, a autori-
dade poderá mandar conduzi-lo à 

sua presença. (Vide adpf �95)(Vide 
adpf 444)

parágrafo único.  o mandado con-
terá, além da ordem de condução, os 
requisitos mencionados no art. �52, 
no que ihe for aplicável.

Art. 261.  nenhum acusado, 
ainda que ausente ou foragido, 
será processado ou julgado sem 
defensor.

parágrafo único. a defesa téc-
nica, quando realizada por defen-
sor público ou dativo, será sempre 
exercida através de manifestação 
fundamentada.   (incluído pela lei 
nº 10.792, de 1º.12.200�)

Art. 262.  ao acusado menor 
dar-se-á curador.

Art. 263.  se o acusado não o 
tiver, ser-lhe-á nomeado defensor 
pelo juiz, ressalvado o seu direito 
de, a todo tempo, nomear outro de 
sua confiança, ou a si mesmo de-
fender-se, caso tenha habilitação.

parágrafo único.  o acusado, 
que não for pobre, será obrigado 
a pagar os honorários do defensor 
dativo, arbitrados pelo juiz.

Art. 264.  salvo motivo rele-
vante, os advogados e solicitado-
res serão obrigados, sob pena de 
multa de cem a quinhentos mil-
réis, a prestar seu patrocínio aos 
acusados, quando nomeados pelo 
juiz.

Art. 265. .  o defensor não 
poderá abandonar o processo se-
não por motivo imperioso, comuni-
cado previamente o juiz, sob pena 
de multa de 10 (dez) a 100 (cem) 
salários mínimos, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis.   (redação 
dada pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o  a audiência poderá ser 
adiada se, por motivo justificado, 
o defensor não puder comparecer. 
(incluído pela lei nº 11.719, de 
2008).

§ 2o  incumbe ao defensor pro-
var o impedimento até a abertura 
da audiência. não o fazendo, o juiz 
não determinará o adiamento de 
ato algum do processo, devendo 
nomear defensor substituto, ainda 
que provisoriamente ou só para o 
efeito do ato.   (incluído pela lei 
nº 11.719, de 2008).

Art. 266.  a constituição 
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de defensor independerá de ins-
trumento de mandato, se o acu-
sado o indicar por ocasião do 
interrogatório.

Art. 267.  nos termos do art. 
252. não funcionarão como defen-
sores os parentes do juiz.

capÍtulo iV 
dos assistentes

Art. 268.  em todos os termos 
da ação pública, poderá intervir, 
como assistente do Ministério públi-
co, o ofendido ou seu representante 
legal, ou, na falta, qualquer das pes-
soas mencionadas no art. �1. 

Art. 269.  o assistente será ad-
mitido enquanto não passar em jul-
gado a sentença e receberá a causa 
no estado em que se achar.

Art. 270.  o co-réu no mesmo 
processo não poderá intervir como 
assistente do Ministério público.

Art. 271.  ao assistente será 
permitido propor meios de prova, 
requerer perguntas às testemunhas, 
aditar o libelo e os articulados, par-
ticipar do debate oral e arrazoar os 
recursos interpostos pelo Ministério 
público, ou por ele próprio, nos ca-
sos dos arts. 584, § 1º, e 598.

§ 1o  o juiz, ouvido o Ministério 
público, decidirá acerca da reali-
zação das provas propostas pelo 
assistente.

§ 2o  o processo prosseguirá inde-
pendentemente de nova intimação 
do assistente, quando este, intima-
do, deixar de comparecer a qual-
quer dos atos da instrução ou do 
julgamento, sem motivo de força 
maior devidamente comprovado.

Art. 272.  o Ministério público 
será ouvido previamente sobre a 
admissão do assistente.

Art. 273.  do despacho que 
admitir, ou não, o assistente, não 
caberá recurso, devendo, entretan-
to, constar dos autos o pedido e a 
decisão.

capÍtulo V 
dos funcionários da justiÇa

Art. 274.  as prescrições sobre 
suspeição dos juízes estendem-se 
aos serventuários e funcionários da 

justiça, no que ihes for aplicável.
capÍtulo Vi
dos peritos e intÉrpretes

Art. 275.  o perito, ainda 
quando não oficial, estará sujeito à 
disciplina judiciária.

Art. 276.  as partes não inter-
virão na nomeação do perito.

Art. 277.  o perito nomeado 
pela autoridade será obrigado a 
aceitar o encargo, sob pena de mul-
ta de cem a quinhentos mil-réis, sal-
vo escusa atendível.

parágrafo único.  incorrerá na 
mesma multa o perito que, sem jus-
ta causa, provada imediatamente:

a) deixar de acudir à intimação 
ou ao chamado da autoridade;

b) não comparecer no dia e local 
designados para o exame;

c) não der o laudo, ou concorrer 
para que a perícia não seja feita, 
nos prazos estabelecidos.

Art. 278.  no caso de não-com-
parecimento do perito, sem justa 
causa, a autoridade poderá deter-
minar a sua condução.

Art. 279.  não poderão ser 
peritos:

i - os que estiverem sujeitos à inter-
dição de direito mencionada nos ns. 
i e iV do art. 69 do código penal;

ii - os que tiverem prestado de-
poimento no processo ou opinado 
anteriormente sobre o objeto da 
perícia;

iii - os analfabetos e os menores 
de 21 anos.

Art. 280.  É extensivo aos peri-
tos, no que ihes for aplicável, o dis-
posto sobre suspeição dos juízes.

Art. 281.  os intérpretes são, 
para todos os efeitos, equiparados 
aos peritos.

 tÍtulo iX 
da prisÃo, das Medidas 

cautelares e da liberdade 
proVisória 

(redaÇÃo dada pela lei nº 
12.40�, de 2011).

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 282. .  as medidas caute-

lares previstas neste título deverão 
ser aplicadas observando-se a: (re-
dação dada pela lei nº 12.40�, de 
2011).

i - necessidade para aplicação da lei 
penal, para a investigação ou a ins-
trução criminal e, nos casos expres-
samente previstos, para evitar a prá-
tica de infrações penais;   (incluído 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

ii - adequação da medida à gra-
vidade do crime, circunstâncias do 
fato e condições pessoais do indi-
ciado ou acusado.  (incluído pela lei 
nº 12.40�, de 2011).

§ 1o  as medidas cautelares po-
derão ser aplicadas isolada ou cum
ulativamente.   (incluído pela lei nº 
12.40�, de 2011).

§ 2º as medidas cautelares serão 
decretadas pelo juiz a requerimen-
to das partes ou, quando no curso 
da investigação criminal, por repre-
sentação da autoridade policial ou 
mediante requerimento do Ministé-
rio público. (redação dada pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ �º ressalvados os casos de ur-
gência 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 re-
querimento e das peças necessárias, 
permanecendo os autos em juízo, e 
os casos de urgência ou de perigo 
deverão ser justificados e funda-
mentados em decisão que contenha 
elementos do caso concreto que jus-
tifiquem essa medida excepcional. 
(redação dada pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

§ 4º no caso de descumprimento 
de qualquer das obrigações impos-
tas, o juiz, mediante requerimento 
do Ministério público, de seu as-
sistente 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. 
�12.  deste código. (redação dada 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 5º o juiz poderá, de ofício ou a 
pedido das partes, revogar a medi-
da cautelar ou substituí-la quando 
verificar a falta de motivo para que 
subsista, bem como voltar a decre-
tá-la, se sobrevierem razões que a 
justifiquem.   (redação dada pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 6º a prisão preventiva somen-
te será determinada quando não 
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for cabível a sua substituição por 
outra medida cautelar, observado 
o art. �19.  deste código, e o não 
cabimento da substituição por outra 
medida cautelar deverá ser justifica-
do de forma fundamentada nos ele-
mentos presentes do caso concreto, 
de forma individualizada.  (redação 
dada pela lei nº 1�.964, de 2019)

Art. 283. ninguém poderá 
ser preso senão em flagrante de-
lito ou por ordem escrita e funda-
mentada da autoridade judiciária 
competente, em decorrência de 
prisão cautelar ou em virtude de 
condenação criminal transitada em 
julgado.  (redação dada pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 1o  as medidas cautelares pre-
vistas neste título não se aplicam à 
infração a que não for isolada, cumu-
lativa ou alternativamente cominada 
pena privativa de liberdade. (incluí-
do pela lei nº 12.40�, de 2011).

§ 2o  a prisão poderá ser efetuada 
em qualquer dia e a qualquer hora, 
respeitadas as restrições relativas à in-
violabilidade do domicílio.  (incluído 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

Art. 284.  não será permitido o 
emprego de força, salvo a indispen-
sável no caso de resistência ou de 
tentativa de fuga do preso.

Art. 285.  a autoridade que or-
denar a prisão fará expedir o respec-
tivo mandado.

parágrafo único.  o mandado de 
prisão:

a) será lavrado pelo escrivão e assi-
nado pela autoridade;

b) designará a pessoa, que tiver de 
ser presa, por seu nome, alcunha ou 
sinais característicos;

c) mencionará a infração penal 
que motivar a prisão;

d) declarará o valor da fiança arbi-
trada, quando afiançável a infração;

e) será dirigido a quem tiver quali-
dade 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 de-
claração do dia, hora e lugar da di-
ligência. da entrega deverá o preso 
passar recibo no outro exemplar; se 
recusar, não souber ou não puder 
escrever, o fato será mencionado 
em declaração, assinada por duas 
testemunhas.

Art. 287. se a infração for ina-
fiançável, a falta de exibição do man-
dado não obstará a prisão, e o pre-
so, em tal caso, será imediatamente 
apresentado ao juiz que tiver expe-
dido o mandado, para a realização 
de audiência de custódia.  (redação 
dada pela lei nº 1�.964, de 2019)

Art. 288.  ninguém será reco-
lhido à prisão, sem que seja exibido 
o mandado ao respectivo diretor ou 
carcereiro, a quem será entregue có-
pia assinada pelo executor ou apre-
sentada a guia expedida pela au-
toridade 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 
mandado, 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, deven-
do constar da precatória o inteiro 
teor do mandado.   (redação dada 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

§ 1o  havendo urgência, o juiz 
poderá requisitar a prisão por qual-
quer meio de comunicação, do 
qual deverá constar o motivo da 
prisão, bem como o valor da fiança 
se arbitrada.  (incluído pela lei nº 
12.40�, de 2011).

§ 2o  a autoridade a quem se fizer 
a requisição tomará as precauções 
necessárias para averiguar a auten-
ticidade da comunicação.   (incluído 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

§ �o  o juiz processante deverá 
providenciar a remoção do preso 
no prazo máximo de �0 (trinta) dias, 
contados da efetivação da medi-
da. (incluído pela lei nº 12.40�, de 
2011).

Art. 289-A.  o juiz compe-
tente providenciará o imediato 
registro do mandado de prisão em 
banco de dados mantido pelo con-
selho nacional de justiça para essa 
finalidade.   (incluído pela lei nº 
12.40�, de 2011).

§ 1o  Qualquer agente policial po-
derá 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 12.40�, de 2011).

§ 2o  Qualquer agente policial 

poderá efetuar a prisão decretada, 
ainda que sem registro no conselho 
nacional de justiça, adotando as pre-
cauções necessárias para averiguar a 
autenticidade do mandado e comu-
nicando ao juiz que a decretou, de-
vendo este providenciar, em segui-
da, o registro do mandado na forma 
do caput deste artigo. (incluído pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

§ �o  a prisão será imediatamen-
te 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 
12.40�, de 2011).

§ 4o  o preso será informado de 
seus direitos, nos termos do inciso 
lXiii do art. 5o da constituição fede-
ral e, caso o autuado não informe o 
nome de seu advogado, será comuni-
cado à defensoria pública.  (incluído 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

§ 5o  havendo dúvidas das auto-
ridades locais sobre a legitimidade 
da pessoa do executor ou sobre a 
identidade do preso, aplica-se o dis-
posto no § 2o do art. 290.  deste có-
digo. (incluído pela lei nº 12.40�, de 
2011).

§ 6o  o conselho nacional de jus-
tiça regulamentará o registro do 
mandado de prisão a que se refere 
o caput deste artigo. (incluído pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

Art. 290.  se o réu, sendo per-
seguido, passar ao território de ou-
tro município ou comarca, o execu-
tor poderá efetuar-lhe a prisão no lu-
gar onde o alcançar, apresentando-o 
imediatamente à autoridade local, 
que, depois de lavrado, se for o caso, 
o auto de flagrante, providenciará 
para a remoção do preso.

§ 1o - entender-se-á que o executor 
vai em perseguição do réu, quando:

a) tendo-o avistado, for perse-
guindo-o sem interrupção, embora 
depois o tenha perdido de vista;

b) sabendo, por indícios ou infor-
mações fidedignas, que o réu tenha 
passado, há pouco tempo, em tal ou 
qual direção, pelo lugar em que o 
procure, for no seu encalço.

§ 2o  Quando as autoridades locais 
tiverem fundadas razões para du-
vidar da legitimidade da pessoa do 
executor ou da legalidade do man-
dado que apresentar, poderão pôr 
em custódia o réu, até que fique es-
clarecida a dúvida.
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Art. 291.  a prisão em virtude 
de mandado entender-se-á feita 
desde que o executor, fazendo-se co-
nhecer do réu, ihe apresente o man-
dado e o intime a acompanhá-lo.

Art. 292.  se houver, ainda 
que por parte de terceiros, resis-
tência à prisão em flagrante ou à 
determinada por autoridade com-
petente, 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 tam-
bém por duas testemunhas.

parágrafo único.  É vedado o uso 
de algemas em mulheres grávidas du-
rante os atos médico-hospitalares pre-
paratórios para a realização do parto 
e durante o trabalho de parto, bem 
como em mulheres durante o perío-
do de puerpério imediato. (redação 
dada pela lei nº 1�.4�4, de 2017)

Art. 293.  se o executor do 
mandado verificar, com segurança, 
que o réu entrou ou se encontra em 
alguma casa, o morador será intima-
do a entregá-lo, à vista da ordem de 
prisão. se não for obedecido ime-
diatamente, o executor convocará 
duas testemunhas e, sendo dia, en-
trará à força na casa, arrombando 
as portas, se preciso; sendo noite, 
o executor, depois da intimação ao 
morador, se não for atendido, fará 
guardar todas as saídas, tornando 
a casa incomunicável, 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 autoridade, para que se proceda 
contra ele como for de direito.

Art. 294.  no caso de prisão 
em flagrante, observar-se-á o dis-
posto no artigo anterior, no que for 
aplicável.

Art. 295.  serão recolhidos a 
quartéis ou a prisão especial, à dis-
posição da autoridade competente, 
quando sujeitos a prisão antes de 
condenação definitiva:

i - os ministros de estado;
ii - os governadores ou interven-

tores de estados ou territórios, o 
prefeito do distrito federal, seus 
respectivos secretários, os prefeitos 
municipais, os vereadores e os che-
fes de polícia;  (redação dada pela 

lei nº �.181, de 11.6.1957)
iii - os membros do parlamento 

nacional, do conselho de economia 
nacional e das assembléias legisla-
tivas dos estados;

iV - os cidadãos inscritos no “livro 
de Mérito”;

V – os oficiais das forças armadas 
e os militares dos estados, do dis-
trito federal e dos territórios;  (re-
dação dada pela lei nº 10.258, de 
11.7.2001)

Vi - os magistrados;
Vii - os diplomados por qual-

quer das faculdades superiores da 
república;

Viii - os ministros de confissão 
religiosa;

iX - os ministros do tribunal de 
contas;

X - os cidadãos que já tiverem 
exercido efetivamente a função de 
jurado, salvo quando excluídos da 
lista por motivo de incapacidade 
para o exercício daquela função;

Xi - os delegados de polícia e 
os guardas-civis dos estados e 
territórios, ativos e inativos. (re-
dação dada pela lei nº 5.126, de 
20.9.1966)

§ 1o a prisão especial, prevista 
neste código ou em outras leis, 
consiste exclusivamente no reco-
lhimento em local distinto da pri-
são comum.   (incluído pela lei nº 
10.258, de 11.7.2001)

§ 2o não havendo estabeleci-
mento específico para o preso es-
pecial, este será recolhido em cela 
distinta do mesmo estabeleciment
o.   (incluído pela lei nº 10.258, de 
11.7.2001)

§ �o a cela especial poderá con-
sistir em alojamento coletivo, aten-
didos os requisitos de salubridade 
do ambiente, pela concorrência dos 
fatores de aeração, insolação e con-
dicionamento 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 pra-
ças de pré, onde for possível, serão 
recolhidos à prisão, em estabeleci-
mentos militares, de acordo com os 
respectivos regulamentos.

Art. 297.  para o cumprimen-
to de mandado expedido pela au-
toridade judiciária, a autoridade 
policial poderá expedir tantos ou-
tros quantos necessários às diligên-
cias, devendo neles ser fielmente 
reproduzido o teor do mandado 
original.

Art. 298.  (revogado pela lei 
nº 12.40�, de 2011).

Art. 299. .  a captura poderá 
ser requisitada, à vista de manda-
do judicial, por qualquer meio de 
comunicação, tomadas pela auto-
ridade, a quem se fizer a requisi-
ção, as precauções necessárias para 
averiguar a autenticidade desta. 
(redação dada pela lei nº 12.40�, 
de 2011).

Art. 300. .  as pessoas presas 
provisoriamente ficarão separadas 
das que já estiverem definitivamen-
te condenadas, nos termos da lei 
de execução penal.  (redação dada 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

parágrafo único.  o militar preso 
em flagrante delito, após a lavratu-
ra dos procedimentos legais, será 
recolhido a quartel da instituição a 
que pertencer, onde ficará preso à 
disposição das autoridades compe-
tentes.  (incluído pela lei nº 12.40�, 
de 2011).

capÍtulo ii 
da prisÃo eM flagrante

Art. 301.  Qualquer do povo 
poderá e as autoridades policiais 
e seus agentes deverão prender 
quem quer que seja encontrado em 
flagrante delito.

Art. 302.  considera-se em 
flagrante delito quem:

i - está cometendo a infração 
penal;

ii - acaba de cometê-la;
iii - é perseguido, logo após, pela 

autoridade, pelo ofendido ou por 
qualquer pessoa, em situação que 
faça presumir ser autor da infração;

iV - é encontrado, logo depois, 
com instrumentos, armas, objetos 
ou papéis que façam presumir ser 
ele autor da infração.

Art. 303.  nas infrações per-
manentes, entende-se o agente em 
flagrante delito enquanto não ces-
sar a permanência.
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Art. 304. apresentado o pre-
so à autoridade competente, ouvi-
rá esta o condutor e colherá, desde 
logo, sua assinatura, entregando a 
este cópia do termo e recibo de en-
trega do preso. em seguida, proce-
derá à oitiva das testemunhas que o 
acompanharem e ao interrogatório 
do acusado sobre a imputação que 
lhe é feita, colhendo, após cada 
oitiva suas respectivas assinaturas, 
lavrando, a autoridade, afinal, o 
auto. (redação dada pela lei nº 
11.11�, de 2005)

§ 1o  resultando das respostas 
fundada a suspeita contra o con-
duzido, a autoridade mandará re-
colhê-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 compe-
tente; 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 assi-
ná-lo pelo menos duas pessoas que 
hajam testemunhado a apresenta-
ção do preso à autoridade.

§ �o Quando o acusado se recusar 
a assinar, não souber ou não puder 
fazê-lo, o auto de prisão em fla-
grante será assinado por duas teste-
munhas, que tenham ouvido sua lei-
tura na presença deste.   (redação 
dada pela lei nº 11.11�, de 2005)

§ 4o  da lavratura do auto de pri-
são em flagrante deverá constar a 
informação sobre a existência de 
filhos, respectivas idades e se pos-
suem alguma deficiência e o nome 
e o contato de eventual responsável 
pelos cuidados dos filhos, indicado 
pela pessoa presa.   (incluído pela 
lei nº 1�.257, de 2016)

art. �05.  na falta ou no impedi-
mento do escrivão, qualquer pessoa 
designada pela autoridade lavrará 
o auto, depois de prestado o com-
promisso legal.

Art. 306. .  a prisão de qualquer 
pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente 
ao juiz competente, ao Ministério 
público e à família do preso ou à 
pessoa por ele indicada.   (redação 
dada pela lei nº 12.40�, de 2011).

§ 1o  em até 24 (vinte e quatro) ho-
ras 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 12.40�, de 2011).

§ 2o  no mesmo prazo, será en-
tregue ao preso, mediante reci-
bo, a nota de culpa, assinada pela 
autoridade, com o motivo da pri-
são, o nome do condutor e os das 
testemunhas.   (redação dada pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

Art. 307.  Quando o fato for 
praticado em presença da autori-
dade, ou contra esta, no exercício 
de suas funções, constarão do auto 
a narração deste fato, a voz de pri-
são, as declarações que fizer o preso 
e os depoimentos das testemunhas, 
sendo tudo assinado pela autorida-
de, pelo preso e pelas testemunhas 
e remetido imediatamente ao juiz 
a quem couber tomar conhecimen-
to do fato delituoso, se não o for 
a autoridade que houver presidido 
o auto.

Art. 308.  não havendo autori-
dade no lugar em que se tiver efetu-
ado a prisão, o preso será logo apre-
sentado à do lugar mais próximo.

Art. 309.  se o réu se livrar sol-
to, deverá ser posto em liberdade, 
depois de lavrado o auto de prisão 
em flagrante.

Art. 310. após receber o auto 
de prisão em flagrante, no prazo 
máximo de até 24 (vinte e quatro) 
horas após a realização da prisão, o 
juiz deverá promover audiência de 
custódia com a presença do acusa-
do, seu advogado constituído ou 
membro da defensoria pública e o 
membro do Ministério público, e, 
nessa audiência, o juiz deverá, fun
damentadamente:   (redação dada 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

i - relaxar a prisão ilegal; 
ou   (incluído pela lei nº 12.40�, de 
2011).

ii - converter a prisão em flagran-
te em preventiva, quando presentes 
os requisitos constantes do art. �12.  
deste código, e se revelarem inade-
quadas ou insuficientes as medidas 
cautelares diversas da prisão; ou (in-
cluído pela lei nº 12.40�, de 2011).

iii - conceder liberdade provisó-
ria, com ou sem fiança.      (incluído 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

§ 1º se o juiz verificar, pelo auto 
de prisão em flagrante, que o agen-
te praticou o fato em qualquer das 

condições constantes dos incisos i, ii 
ou iii do caput do art. 2� do decre-
to-lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (código penal), poderá, 
fundamentadamente, conceder ao 
acusado liberdade provisória, me-
diante termo de comparecimento 
obrigatório a todos os atos proces-
suais, sob pena de revogação. (re-
numerado do parágrafo único pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 2º se o juiz verificar que o agen-
te é reincidente ou que integra orga-
nização criminosa armada ou milícia, 
ou que porta arma de fogo de uso 
restrito, deverá denegar a liberda-
de provisória, com ou sem medidas 
cautelares. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ �º 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 1�.964, de 2019)

§ 4º transcorridas 24 (vinte e qua-
tro) horas após o decurso do prazo 
estabelecido no caput deste arti-
go, a não realização de audiência 
de custódia sem motivação idônea 
ensejará também a ilegalidade da 
prisão, a ser relaxada pela autori-
dade competente, sem prejuízo da 
possibilidade de imediata decreta-
ção de prisão preventiva.  (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

 capÍtulo iii 
da prisÃo preVentiVa

Art. 311. em qualquer fase 
da investigação policial ou do pro-
cesso penal, caberá a prisão pre-
ventiva decretada pelo juiz, a re-
querimento do Ministério público, 
do querelante ou do assistente, ou 
por representação da autoridade 
policial.   (redação dada pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

Art. 312. a prisão preventiva 
poderá ser decretada como garan-
tia da ordem pública, da ordem 
econômica, por conveniência da 
instrução criminal ou para assegu-
rar a aplicação da lei penal, quando 
houver prova da existência do cri-
me e indício suficiente de autoria 
e de perigo gerado pelo estado de 
liberdade do imputado.   (redação 
dada pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 1º  a prisão preventiva tam-
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bém poderá ser decretada em caso 
de descumprimento de qualquer 
das obrigações impostas por força 
de outras medidas cautelares (art. 
282. , § 4o). (redação dada pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 2º a decisão que decretar a pri-
são 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. (in-
cluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

Art. 313. .  nos termos do art. 
�12.  deste código, será admitida 
a decretação da prisão preventiva: 
(redação dada pela lei nº 12.40�, 
de 2011).

i - nos crimes dolosos punidos 
com pena privativa de liberdade 
máxima superior a 4 (quatro) anos; 
(redação dada pela lei nº 12.40�, 
de 2011).

ii - se tiver sido condenado por 
outro crime doloso, em sentença 
transitada em julgado, ressalvado 
o disposto no inciso i do caput do 
art. 64 do decreto-lei no 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - código 
penal;      (redação dada pela lei nº 
12.40�, de 2011).

iii - se o crime envolver violência 
doméstica e familiar contra a mu-
lher, criança, adolescente, idoso, 
enfermo ou pessoa com deficiência, 
para garantir a execução das me-
didas protetivas de urgência; (re-
dação dada pela lei nº 12.40�, de 
2011).

iV - (revogado).  (revogado pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

§ 1º  também será admitida a pri-
são preventiva quando houver dú-
vida sobre a identidade civil da pes-
soa ou quando esta não fornecer 
elementos suficientes para esclare-
cê-la, devendo o preso ser colocado 
imediatamente em liberdade após 
a identificação, salvo se outra hipó-
tese recomendar a manutenção da 
medida. (redação dada pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 2º não será admitida a decre-
tação da prisão preventiva com a 
finalidade de antecipação de cum-
primento de pena ou como decor-
rência imediata de investigação 
criminal ou da apresentação ou 
recebimento de denúncia. (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

Art. 314. .  a prisão preventi-
va em nenhum caso será decretada 

se o juiz verificar pelas provas cons-
tantes dos autos ter o agente pra-
ticado o fato nas condições previs-
tas nos incisos i, ii e iii do caput do 
art. 2� do decreto-lei no 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - código 
penal.    (redação dada pela lei nº 
12.40�, de 2011).

Art. 315. a decisão que decre-
tar, substituir ou denegar a prisão 
preventiva será sempre motivada e 
fundamentada. (redação dada pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 1º na motivação da decretação 
da prisão preventiva ou de qual-
quer outra cautelar, o juiz deverá 
indicar concretamente a existência 
de fatos novos ou contemporâneos 
que justifiquem a aplicação da me-
dida adotada.  (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 2º não se considera funda-
mentada qualquer decisão judicial, 
seja ela interlocutória, sentença ou 
acórdão, que:  (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

i - limitar-se à indicação, à repro-
dução ou à paráfrase de ato norma-
tivo, sem explicar sua relação com a 
causa ou a questão decidida; (incluí-
do pela lei nº 1�.964, de 2019)

ii - empregar conceitos jurídicos 
indeterminados, sem explicar o mo-
tivo concreto de sua incidência no 
caso; (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

iii - invocar motivos que se pres-
tariam a justificar qualquer outra 
decisão; (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

iV - não enfrentar todos os argu-
mentos deduzidos no processo capa-
zes de, em tese, infirmar a conclusão 
adotada pelo julgador;  (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

V - limitar-se a invocar preceden-
te ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos de-
terminantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àque-
les fundamentos; (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

Vi - deixar de seguir enunciado 
de súmula, jurisprudência ou prece-
dente invocado pela parte, sem de-
monstrar a existência de distinção 
no caso em julgamento ou a supe-
ração do entendimento. (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

Art. 316. o juiz poderá, de ofí-
cio ou a pedido das partes, revogar 
a prisão preventiva se, no correr da 

investigação ou do processo, verifi-
car a falta de motivo para que ela 
subsista, bem como novamente de-
cretá-la, se sobrevierem razões que 
a justifiquem. (redação dada pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

parágrafo único. decretada a 
prisão preventiva, deverá o órgão 
emissor da decisão revisar a neces-
sidade de sua manutenção a cada 
90 (noventa) dias, mediante decisão 
fundamentada, de ofício, sob pena 
de tornar a prisão ilegal.  (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

capÍtulo iV 
da apresentaÇÃo espontÂnea 

do acusado

capÍtulo iV 
da prisÃo doMiciliar 

 
(redaÇÃo dada pela lei nº 

12.40�, de 2011).

Art. 317. .  a prisão domiciliar 
consiste no recolhimento do indicia-
do ou acusado em sua residência, só 
podendo dela ausentar-se com au-
torização judicial.  (redação dada 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

Art. 318. .  poderá o juiz subs-
tituir a prisão preventiva pela do-
miciliar quando o agente for:  (re-
dação dada pela lei nº 12.40�, de 
2011).

i - maior de 80 (oitenta) anos;  (in-
cluído pela lei nº 12.40�, de 2011).

ii - extremamente debilitado por 
motivo de doença grave;   (incluído 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

iii - imprescindível aos cuidados 
especiais de pessoa menor de 6 
(seis) anos de idade ou com deficiê
ncia;     (incluído pela lei nº 12.40�, 
de 2011).

iV - gestante;   (redação dada 
pela lei nº 1�.257, de 2016)

V - mulher com filho de 
até 12 (doze) anos de idade 
incompletos;   (incluído pela lei nº 
1�.257, de 2016)

Vi - homem, caso seja o único 
responsável pelos cuidados do fi-
lho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos.   (incluído pela lei nº 
1�.257, de 2016)

parágrafo único.  para a substi-
tuição, o juiz exigirá prova idônea 
dos requisitos estabelecidos neste 
artigo.   (incluído pela lei nº 12.40�, 
de 2011).
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Art. 318-A.  a prisão preven-
tiva imposta à mulher gestante ou 
que for mãe ou responsável por 
crianças ou pessoas com deficiência 
será substituída por prisão domici-
liar, desde que: (incluído pela lei nº 
1�.769, de 2018).

i - não tenha cometido crime com 
violência ou grave ameaça a pes-
soa; (incluído pela lei nº 1�.769, de 
2018).

ii - não tenha cometido o crime 
contra seu filho ou dependente. (in-
cluído pela lei nº 1�.769, de 2018).

Art. 318-B.  a substituição 
de que tratam os arts. �18 e �18-a 
poderá ser efetuada sem prejuízo 
da aplicação concomitante das me-
didas alternativas previstas no art. 
�19.  deste código. (incluído pela 
lei nº 1�.769, de 2018).

capÍtulo V 
das outras Medidas 

cautelares

(redação dada pela lei nº 12.40�, 
de 2011).

Art. 319. são medidas caute-
lares diversas da prisão:  (redação 
dada pela lei nº 12.40�, de 2011).

i - comparecimento periódico em 
juízo, no prazo e nas condições fi-
xadas pelo juiz, para informar e jus-
tificar atividades;    (redação dada 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

ii - proibição de acesso ou frequ-
ência a determinados lugares quan-
do, por circunstâncias relacionadas 
ao fato, deva o indiciado ou acu-
sado permanecer distante desses 
locais para evitar o risco de novas 
infrações;  (redação dada pela lei 
nº 12.40�, de 2011).

iii - proibição de manter contato 
com pessoa determinada quando, 
por circunstâncias relacionadas ao 
fato, deva o indiciado ou acusado 
dela permanecer distante;  (re-
dação dada pela lei nº 12.40�, de 
2011).

iV - proibição de ausentar-se da 
comarca quando a permanência 
seja conveniente ou necessária para 
a investigação ou instrução;       (inc
luído pela lei nº 12.40�, de 2011).

V - recolhimento domiciliar no 
período noturno e nos dias de fol-
ga quando o investigado ou acu-
sado tenha residência e trabalho 
fixos (incluído pela lei nº 12.40�, de 
2011).

Vi - suspensão do exercício de 
função pública ou de atividade de 
natureza econômica ou financeira 
quando houver justo receio de sua 
utilização para a prática de infra-
ções penais; (incluído pela lei nº 
12.40�, de 2011).

Vii - internação provisória do acu-
sado nas hipóteses de crimes prati-
cados com violência ou grave amea-
ça, quando os peritos concluírem ser 
inimputável ou semi-imputável (art. 
26 do código penal) e houver risco 
de reiteração; (incluído pela lei nº 
12.40�, de 2011).

Viii - fiança, nas infrações que a 
admitem, para assegurar o compa-
recimento a atos do processo, evitar 
a obstrução do seu andamento ou 
em caso de resistência injustificada 
à ordem judicial; (incluído pela lei 
nº 12.40�, de 2011).

iX - monitoração eletrônica. (in-
cluído pela lei nº 12.40�, de 2011).

§ 1o  (revogado).  (revogado pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

§ 2o  (revogado).  (revogado pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

§ �o  (revogado).  (revogado pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

§ 4o  a fiança será aplicada de 
acordo com as disposições do ca-
pítulo Vi deste título, podendo ser 
cumulada com outras medidas cau-
telares. (incluído pela lei nº 12.40�, 
de 2011).

Art. 320. .  a proibição de au-
sentar-se do país será comunicada 
pelo juiz às autoridades encarrega-
das de fiscalizar as saídas do terri-
tório nacional, intimando-se o indi-
ciado ou acusado para entregar o 
passaporte, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. (redação dada pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

capÍtulo Vi 
da liberdade proVisória, coM 

ou seM fianÇa

Art. 321. .  ausentes os requi-
sitos que autorizam a decretação 
da prisão preventiva, o juiz deverá 
conceder liberdade provisória, im-
pondo, se for o caso, as medidas 
cautelares previstas no art. �19.  
deste código e observados os crité-
rios constantes do art. 282.  deste 
código. (redação dada pela lei nº 
12.40�, de 2011).

i - (revogado)  (revogado pela lei 
nº 12.40�, de 2011).

ii - (revogado). (revogado pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

Art. 322. .  a autoridade poli-
cial somente poderá conceder fian-
ça nos casos de infração cuja pena 
privativa de liberdade máxima não 
seja superior a 4 (quatro) anos. (re-
dação dada pela lei nº 12.40�, de 
2011).

parágrafo único.  nos demais ca-
sos, a fiança será requerida ao juiz, 
que decidirá em 48 (quarenta e 
oito) horas (redação dada pela lei 
nº 12.40�, de 2011).

Art. 323. .  não será concedida 
fiança:   (redação dada pela lei nº 
12.40�, de 2011).

i - nos crimes de racismo;   (redação 
dada pela lei nº 12.40�, de 2011).

ii - nos crimes de tortura, tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, terrorismo e nos definidos 
como crimes hediondos;   (redação 
dada pela lei nº 12.40�, de 2011).

iii - nos crimes cometidos por gru-
pos armados, civis ou militares, con-
tra a ordem constitucional e o es-
tado democrático;   (redação dada 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

iV - (revogado);  (revogado pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

V - (revogado).   (revogado pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

Art. 324. .  não será, igual-
mente, concedida fiança:   (redação 
dada pela lei nº 12.40�, de 2011).

i - aos que, no mesmo processo, 
tiverem quebrado fiança anterior-
mente concedida ou infringido, sem 
motivo justo, qualquer das obriga-
ções a que se referem os arts. �27 e 
�28 deste código;   (redação dada 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

ii - em caso de prisão civil ou 
militar;   (redação dada pela lei nº 
12.40�, de 2011).

iii - (revogado); (revogado pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

iV - quando presentes os moti-
vos que autorizam a decretação da 
prisão preventiva (art. �12. ).   (re-
dação dada pela lei nº 12.40�, de 
2011).

Art. 325. .  o valor da fian-
ça será fixado pela autoridade 
que a conceder nos seguintes 
limites:   (redação dada pela lei nº 
12.40�, de 2011).

a) (revogada);   (redação dada 
pela lei nº 12.40�, de 2011).
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b) (revogada);   (redação dada 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

c) (revogada).   (redação dada 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

i - de 1 (um) a 100 (cem) salários 
mínimos, quando se tratar de in-
fração cuja pena privativa de liber-
dade, no grau máximo, não for su-
perior a 4 (quatro) anos;   (incluído 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

ii - de 10 (dez) a 200 (duzentos) sa-
lários mínimos, quando o máximo da 
pena privativa de liberdade comina-
da for superior a 4 (quatro) anos. (in-
cluído pela lei nº 12.40�, de 2011).

§ 1o  se assim recomendar a situ-
ação econômica do preso, a fiança 
poderá ser: (redação dada pela lei 
nº 12.40�, de 2011).

i - dispensada, na forma do art. 
�50.  deste código;   (redação dada 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

ii - reduzida até o máximo de 2/� 
(dois terços); ou (redação dada pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

iii - aumentada em até 1.000 (mil) 
vezes. (incluído pela lei nº 12.40�, 
de 2011).

§ 2o  (revogado):  (revogado pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

i - (revogado);   (revogado pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

ii - (revogado);  (revogado pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

iii - (revogado). (revogado pela 
lei nº 12.40�, de 2011).

Art. 326.  para determinar o 
valor da fiança, a autoridade terá 
em consideração a natureza da in-
fração, as condições pessoais de for-
tuna e vida pregressa do acusado, 
as circunstâncias indicativas de sua 
periculosidade, bem como a impor-
tância provável das custas do pro-
cesso, até final julgamento.

Art. 327.  a fiança tomada por 
termo obrigará o afiançado a com-
parecer perante 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 havi-
da como quebrada.

Art. 328.  o réu afiançado não 
poderá, sob pena de quebramento 
da fiança, mudar de residência, sem 
prévia permissão da autoridade pro-
cessante, ou ausentar-se por mais 
de 8 (oito) dias de sua residência, 
sem comunicar àquela autoridade o 
lugar onde será encontrado.

Art. 329.  nos juízos criminais e 
delegacias de polícia, haverá um livro 
especial, com termos de abertura e de 
encerramento, numerado e rubricado 
em todas as suas folhas pela autorida-
de, destinado especialmente aos ter-
mos de fiança. o termo será lavrado 
pelo escrivão e assinado pela autorida-
de e por quem prestar a fiança, e dele 
extrair-se-á certidão para juntar-se aos 
autos.

parágrafo único.  o réu e quem 
prestar a fiança serão pelo escrivão 
notificados das obrigações e da san-
ção previstas nos arts. �27 e �28, o que 
constará dos autos.

Art. 330.  a fiança, que será sem-
pre definitiva, consistirá em depósito 
de dinheiro, pedras, objetos ou metais 
preciosos, títulos da dívida pública, fe-
deral, 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 cota-
ção em bolsa, e, sendo nominativos, 
exigir-se-á prova de que se acham li-
vres de ônus.

Art. 331.  o valor em que con-
sistir a fiança será recolhido à reparti-
ção arrecadadora 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 
pronto, o valor será entregue ao escri-
vão ou pessoa abonada, a critério da 
autoridade, e dentro de três dias dar-
se-á ao valor o destino que ihe assina 
este artigo, o que tudo constará do 
termo de fiança.

Art. 332.  em caso de prisão em 
flagrante, será competente para con-
ceder a fiança a autoridade que pre-
sidir ao respectivo auto, e, em caso 
de prisão por mandado, o juiz que o 
houver expedido, ou a autoridade ju-
diciária ou policial a quem tiver sido 
requisitada a prisão.

Art. 333.  depois de prestada a 
fiança, que será concedida indepen-
dentemente de audiência do Minis-
tério público, este terá     vista do pro-
cesso a fim de requerer o que julgar 
conveniente.

Art. 334. .  a fiança pode-
rá ser prestada enquanto não 
transitar em julgado a sentença 
condenatória.   (redação dada 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

Art. 335. .  recusando ou 
retardando a autoridade policial 
a concessão da fiança, o preso, 
ou alguém por ele, poderá pres-
tá-la, mediante simples petição, 
perante o juiz competente, que 
decidirá em 48 (quarenta e oito) 
horas.   (redação dada pela lei 
nº 12.40�, de 2011).

Art. 336. .  o dinheiro ou ob-
jetos dados como fiança servirão 
ao pagamento das custas, da in-
denização do dano, da prestação 
pecuniária e da multa, se o réu 
for condenado.   (redação dada 
pela lei nº 12.40�, de 2011).

parágrafo único.  este disposi-
tivo terá aplicação ainda no caso 
da prescrição depois da sentença 
condenatória (art. 110 do código 
penal).   (redação dada pela lei 
nº 12.40�, de 2011).

Art. 337. .  se a fiança for 
declarada sem efeito ou passar 
em julgado sentença que houver 
absolvido o acusado ou declarada 
extinta a ação penal, o valor que 
a constituir, atualizado, será res-
tituído sem desconto, salvo o dis-
posto no parágrafo único do art. 
��6.  deste código.   (redação 
dada pela lei nº 12.40�, de 
2011).

Art. 338.  a fiança que se 
reconheça não ser cabível na es-
pécie será cassada em qualquer 
fase do processo.

Art. 339.  será também cas-
sada a fiança quando reconheci-
da a existência de delito inafian-
çável, no caso de inovação na 
classificação do delito.

Art. 340.  será exigido o re-
forço da fiança:

i - quando a autoridade tomar, 
por engano, fiança insuficiente;

ii - quando houver depreciação 
material ou perecimento dos bens 
hipotecados ou caucionados, ou 
depreciação dos metais ou pedras 
preciosas;

iii - quando for inovada a clas-
sificação do delito.
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parágrafo único.  a fiança ficará 
sem efeito e o réu será recolhido à 
prisão, quando, na conformidade 
deste artigo, não for reforçada.

Art. 341. .  julgar-se-á quebrada 
a fiança quando o acusado:   (redação 
dada pela lei nº 12.40�, de 2011).

i - regularmente intimado para ato 
do processo, deixar de comparecer, 
sem motivo justo;   (incluído pela lei 
nº 12.40�, de 2011).

ii - deliberadamente praticar 
ato de obstrução ao andamento 
do processo;   (incluído pela lei nº 
12.40�, de 2011).

iii - descumprir medida cautelar 
imposta cumulativamente com a 
fiança (incluído pela lei nº 12.40�, 
de 2011).

iV - resistir injustificadamente a 
ordem judicial; (incluído pela lei nº 
12.40�, de 2011).

V - praticar nova infração penal 
dolosa.  (incluído pela lei nº 12.40�, 
de 2011).

art. �42.  se vier a ser reformado 
o julgamento em que se declarou 
quebrada a fiança, esta subsistirá em 
todos os seus efeitos

Art. 343. .  o quebramento 
injustificado da fiança importará na 
perda de metade do seu valor, ca-
bendo ao juiz decidir sobre a imposi-
ção de outras medidas cautelares ou, 
se for o caso, a decretação da prisão 
preventiva. (redação dada pela lei 
nº 12.40�, de 2011).

Art. 344. .  entender-se-á per-
dido, na totalidade, o valor da fian-
ça, se, condenado, o acusado não 
se apresentar para o início do cum-
primento da pena definitivamente 
imposta. (redação dada pela lei nº 
12.40�, de 2011).

Art. 345. .  no caso de perda 
da fiança, o seu valor, deduzidas as 
custas e mais encargos a que o acu-
sado estiver obrigado, será recolhido 
ao fundo penitenciário, na forma da 
lei. (redação dada pela lei nº 12.40�, 
de 2011).

Art. 346. .  no caso de quebra-
mento de fiança, feitas as deduções 

previstas no Art. 345.  deste có-
digo, o valor restante será recolhido 
ao fundo penitenciário, na forma da 
lei. (redação dada pela lei nº 12.40�, 
de 2011).

Art. 347.  não ocorrendo a 
hipótese do art. �45, o saldo será 
entregue a quem houver presta-
do 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 hipoteca, a execução será pro-
movida no juízo cível pelo órgão 
do Ministério público.

art. �49.  se a fiança consistir 
em pedras, objetos ou metais pre-
ciosos, o juiz determinará a venda 
por leiloeiro ou corretor.

Art. 350. .  nos casos em que 
couber fiança, o juiz, verificando a 
situação econômica do preso, po-
derá conceder-lhe liberdade pro-
visória, sujeitando-o às obrigações 
constantes dos arts. �27 e �28 des-
te código e a outras medidas cau-
telares, se for o caso.   (redação 
dada pela lei nº 12.40�, de 2011).

parágrafo único.  se o beneficia-
do descumprir, sem motivo justo, 
qualquer das obrigações ou me-
didas impostas, aplicar-se-á o dis-
posto no § 4o do art. 282.  deste 
código. (redação dada pela lei nº 
12.40�, de 2011).

tÍtulo X 
das citaÇÕes e intiMaÇÕes

capÍtulo i  
das citaÇÕes

Art. 351.  a citação inicial 
far-se-á por mandado, quando 
o réu estiver no território sujeito 
à jurisdição do juiz que a houver 
ordenado.

Art. 352.  o mandado de ci-
tação indicará:

i - o nome do juiz;
ii - o nome do querelante nas 

ações iniciadas por queixa;
iii - o nome do réu, ou, se 

for desconhecido, os seus sinais 
característicos;

iV - a residência do réu, se for 
conhecida;

V - o fim para que é feita a 
citação;

Vi - o juízo e o lugar, o dia 
e a hora em que o réu deverá 
comparecer;

Vii - a subscrição do escrivão e a 
rubrica do juiz.

Art. 353.  Quando o réu esti-
ver fora do território da jurisdição 
do juiz processante, será citado 
mediante precatória.

Art. 354.  a precatória indicará:
i - o juiz deprecado e o juiz 

deprecante;
ii - a sede da jurisdição de um e de 

outro;
ill - o fim para que é feita a citação, 

com todas as especificações;
iV - o juízo do lugar, o dia e a hora 

em que o réu deverá comparecer.

Art. 355.  a precatória será 
devolvida ao juiz deprecante, inde-
pendentemente de traslado, depois 
de lançado o “cumpra-se” e de fei-
ta a citação por mandado do juiz 
deprecado.

§ 1o  Verificado que o réu se en-
contra em território sujeito à juris-
dição de outro juiz, a este remete-
rá o juiz deprecado os autos para 
efetivação da diligência, desde que 
haja tempo para fazer-se a citação.

§ 2o  certificado pelo oficial de 
justiça que o réu se oculta para não 
ser citado, a precatória será imedia-
tamente devolvida, para o fim pre-
visto no art. �62.

Art. 356.  se houver urgência, 
a precatória, que conterá em resu-
mo os requisitos enumerados no 
art. �54, poderá ser expedida por 
via telegráfica, depois de reconhe-
cida a firma do juiz, o que a estação 
expedidora mencionará.

Art. 357.  são requisitos da ci-
tação por mandado:

i - leitura do mandado ao citando 
pelo oficial e entrega da contrafé, 
na qual se mencionarão dia e hora 
da citação;

ii - declaração do oficial, na certi-
dão, da entrega da contrafé, e sua 
aceitação ou recusa.

Art. 358.  a citação do militar 
far-se-á por intermédio do chefe do 
respectivo serviço.

Art. 359.  o dia designado 
para funcionário público compare-
cer em juízo, como acusado, será 
notificado assim a ele como ao che-
fe de sua repartição.

Art. 360. se o réu estiver preso, 
será pessoalmente citado. (redação 
dada pela lei nº 10.792, de 1º.12.200�)
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Art. 361.  se o réu não for 
encontrado, será citado por edital, 
com o prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 362. .  Verificando que o 
réu se oculta para não ser citado, o 
oficial de justiça certificará a ocor-
rência e procederá à citação com 
hora certa, na forma estabelecida 
nos arts. 227 a 229 da lei no 5.869, 
de 11 de janeiro de 197� - código 
de processo civil.    (redação dada 
pela lei nº 11.719, de 2008).

parágrafo único.  completada a 
citação com hora certa, se o acu-
sado não comparecer, ser-lhe-á no-
meado defensor dativo.   (incluído 
pela lei nº 11.719, de 2008).

Art. 363. .  o processo terá 
completada a sua formação quan-
do realizada a citação do acusado. 
(redação dada pela lei nº 11.719, 
de 2008).

i - (revogado); (redação dada 
pela lei nº 11.719, de 2008).

ii - (revogado). (redação dada 
pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o  não sendo encontrado o 
acusado, será procedida a citação 
por edital.   (incluído pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ 2o  (Vetado)   (incluído pela 
lei nº 11.719, de 2008).

§ �o  (Vetado)   (incluído pela 
lei nº 11.719, de 2008).

§ 4o  comparecendo o acusado 
citado por edital, em qualquer 
tempo, o processo observará o 
disposto nos arts. �94 e seguintes 
deste código. (incluído pela lei nº 
11.719, de 2008).

Art. 364.  no caso do artigo 
anterior, no i, o prazo será fixado 
pelo juiz entre 15 (quinze) e 90 
(noventa) dias, de acordo com as 
circunstâncias, e, no caso de no ii, o 
prazo será de trinta dias.

Art. 365.  o edital de citação 
indicará:

i - o nome do juiz que a 
determinar;

ii - o nome do réu, ou, se não 
for conhecido, os seus sinais carac-
terísticos, bem como sua residên-
cia e profissão, se constarem do 
processo;

iii - o fim para que é feita a 
citação;

iV - o juízo e o dia, a hora e 
o lugar em que o réu deverá 
comparecer;

V - o prazo, que será contado do dia 
da publicação do edital na imprensa, 
se houver, ou da sua afixação.

parágrafo único.  o edital será 
afixado à porta do edifício onde 
funcionar o juízo e será publicado 
pela imprensa, onde houver, de-
vendo a afixação ser certificada 
pelo oficial que a tiver feito e a pu-
blicação provada por exemplar do 
jornal ou certidão do escrivão, da 
qual conste a página do jornal com 
a data da publicação.

Art. 366. se o acusado, citado 
por edital, não comparecer, nem 
constituir advogado, ficarão suspen-
sos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz deter-
minar a produção antecipada das 
provas consideradas urgentes e, se 
for o caso, decretar prisão preventiva, 
nos termos do disposto no art. �12. 
redação dada pela lei nº 9.271, de 
17.4.1996)

§ 1o (revogado pela lei nº 11.719, 
de 2008).

§ 2o (revogado pela lei nº 11.719, 
de 2008).

Art. 367. o processo seguirá 
sem a presença do acusado que, ci-
tado ou intimado pessoalmente para 
qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso 
de mudança de residência, não co-
municar o novo endereço ao juízo. 
(redação dada pela lei nº 9.271, de 
17.4.1996)

Art. 368. estando o acusa-
do no estrangeiro, em lugar sa-
bido, será citado mediante carta 
rogatória, suspendendo-se o curso 
do prazo de prescrição até o seu 
cumprimento.   (redação dada pela 
lei nº 9.271, de 17.4.1996)

Art. 369. as citações que hou-
verem de ser feitas em legações es-
trangeiras serão efetuadas median-
te carta rogatória.    (redação dada 
pela lei nº 9.271, de 17.4.1996)

capÍtulo ii 
das intiMaÇÕes

Art. 370. nas intimações dos 
acusados, das testemunhas e demais 
pessoas que devam tomar conheci-
mento de qualquer ato, será obser-
vado, no que for aplicável, o disposto 
no capítulo anterior. (redação dada 
pela lei nº 9.271, de 17.4.1996)

§ 1o  a intimação do defensor 
constituído, do advogado do que-
relante e do assistente far-se-á por 
publicação no órgão incumbido da 
publicidade dos atos judiciais da co-
marca, incluindo, sob pena de nuli-
dade, o nome do acusado.   (incluído 
lei nº 9.271, de 17.4.1996)

§ 2o  caso não haja órgão de pu-
blicação dos atos judiciais na comar-
ca, a intimação far-se-á diretamente 
pelo escrivão, por mandado, ou via 
postal com comprovante de recebi-
mento, ou por qualquer outro meio 
idôneo. (redação dada pela lei nº 
9.271, de 17.4.1996)

§ �o  a intimação pessoal, feita 
pelo escrivão, dispensará a aplica-
ção a que alude o § 1o. (incluído 
pela lei nº 9.271, de 17.4.1996)

§ 4o  a intimação do Ministério 
público e do defensor nomeado 
será pessoal. (incluído pela lei nº 
9.271, de 17.4.1996)

 Art. 371.  será admissível a 
intimação por despacho na petição 
em que for requerida, observado o 
disposto no art. �57.

Art. 372.  adiada, por qual-
quer motivo, a instrução criminal, o 
juiz marcará desde logo, na presen-
ça das partes e testemunhas, dia e 
hora para seu prosseguimento, do 
que se lavrará termo nos autos.

tÍtulo Xi 
da aplicaÇÃo proVisória 

de interdiÇÕes de direitos e 
Medidas de seguranÇa

Art. 373.  a aplicação provisó-
ria de interdições de direitos poderá 
ser determinada pelo juiz, de ofício, 
ou a requerimento do Ministério 
público, do querelante, do assisten-
te, do ofendido, ou de seu represen-
tante legal, ainda que este não se 
tenha constituído como assistente:

i - durante a instrução criminal 
após a apresentação da defesa ou 
do prazo concedido para esse fim;

ii - na sentença de pronúncia;
iii - na decisão confirmatória da 

pronúncia ou na que, em grau de 
recurso, pronunciar o réu;

iV - na sentença condenatória 
recorrível.

§ 1o  no caso do no i, havendo re-
querimento de aplicação da medi-
da, o réu ou seu defensor será ouvi-
do no prazo de 2 (dois) dias.
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§ 2o  decretada a medida, serão 
feitas as comunicações necessárias 
para a sua execução, na forma do 
disposto no capítulo iii do tÍtulo ii 
-  do livro iV.

Art. 374.  não caberá recurso 
do despacho ou da parte da sen-
tença que decretar ou denegar a 
aplicação provisória de interdições 
de direitos, mas estas poderão ser 
substituídas ou revogadas:

i - se aplicadas no curso da instru-
ção criminal, durante esta ou pelas 
sentenças a que se referem os ns. ii, 
iii e iV do artigo anterior;

ii - se aplicadas na sentença de 
pronúncia, pela decisão que, em 
grau de recurso, a confirmar, total 
ou parcialmente, ou pela sentença 
condenatória recorrível;

iii - se aplicadas na decisão a que se 
refere o no iii do artigo anterior, pela 
sentença condenatória recorrível.

Art. 375.  o despacho que 
aplicar, provisoriamente, substituir 
ou revogar interdição de direito, 
será fundamentado.

Art. 376.  a decisão que impro-
nunciar ou absolver o réu fará cessar 
a aplicação provisória da interdição 
anteriormente determinada.

Art. 377.  transitando em jul-
gado a sentença condenatória, serão 
executadas somente as interdições 
nela aplicadas ou que derivarem da 
imposição da pena principal.

Art. 378.  a aplicação provisó-
ria de medida de segurança obede-
cerá ao disposto nos artigos anterio-
res, com as modificações seguintes:

i - o juiz poderá aplicar, proviso-
riamente, a medida de segurança, 
de ofício, ou a requerimento do Mi-
nistério público;

ii - a aplicação poderá ser deter-
minada ainda no curso do inquéri-
to, mediante representação da au-
toridade policial;

iii - a aplicação provisória de me-
dida de segurança, a substituição 
ou a revogação da anteriormente 
aplicada poderão ser determinadas, 
também, na sentença absolutória;

iV - decretada a medida, atender-
se-á ao disposto no tÍtulo V -  do 
livro iV, no que for aplicável.

Art. 379.  transitando em julga-
do a sentença, observar-se-á, quanto 

à execução das medidas de seguran-
ça definitivamente aplicadas, o dis-
posto no tÍtulo V -  do livro iV.

Art. 380.  a aplicação provisó-
ria de medida de segurança obstará 
a concessão de fiança, e tornará sem 
efeito a anteriormente concedida.

tÍtulo Xii 
da sentenÇa

Art. 381.  a sentença conterá:
i - os nomes das partes ou, quan-

do não possível, as indicações ne-
cessárias para identificá-las;

ii - a exposição sucinta da acusa-
ção e da defesa;

iii - a indicação dos motivos de 
fato e de direito em que se fundar 
a decisão;

iV - a indicação dos artigos de lei 
aplicados;

V - o dispositivo;
Vi - a data e a assinatura do juiz.

Art. 382.  Qualquer das partes 
poderá, no prazo de 2 (dois) dias, 
pedir ao juiz que declare a senten-
ça, sempre que nela houver obscuri-
dade, ambigüidade, contradição ou 
omissão.

Art. 383. .  o juiz, sem modi-
ficar a descrição do fato contida na 
denúncia ou queixa, poderá atribuir-
lhe definição jurídica diversa, ainda 
que, em conseqüência, tenha de 
aplicar pena mais grave.   (redação 
dada pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o  se, em conseqüência de de-
finição jurídica diversa, houver pos-
sibilidade de proposta de suspensão 
condicional do processo, o juiz pro-
cederá de acordo com o disposto na 
lei.   (incluído pela lei nº 11.719, de 
2008).

§ 2o  tratando-se de infração da 
competência de outro juízo, a este 
serão encaminhados os autos.   (in-
cluído pela lei nº 11.719, de 2008).

Art. 384. .  encerrada a instru-
ção probatória, se entender cabível 
nova definição jurídica do fato, em 
conseqüência de prova existente 
nos autos de elemento ou circuns-
tância da infração penal não conti-
da na acusação, o Ministério público 
deverá aditar a denúncia ou queixa, 
no prazo de 5 (cinco) dias, se em vir-
tude desta houver sido instaurado o 
processo em crime de ação pública, 
reduzindo-se a termo o aditamento, 

quando feito oralmente.   (redação 
dada pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o  não procedendo o órgão 
do Ministério público ao adita-
mento, aplica-se o art. 28 des-
te código.   (incluído pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ 2o  ouvido o defensor do acu-
sado no prazo de 5 (cinco) dias e 
admitido o aditamento, o juiz, a re-
querimento de qualquer das partes, 
designará dia e hora para continua-
ção da audiência, com inquirição de 
testemunhas, novo interrogatório 
do acusado, realização de debates 
e julgamento.   (incluído pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ �o  aplicam-se as disposições 
dos §§ 1o e 2o do art. �8�.  ao ca-
put deste artigo.   (incluído pela lei 
nº 11.719, de 2008).

§ 4o  havendo aditamento, cada 
parte poderá arrolar até � (três) 
testemunhas, no prazo de 5 (cinco) 
dias, ficando o juiz, na sentença, 
adstrito aos termos do aditamen-
to. (incluído pela lei nº 11.719, de 
2008).

§ 5o  não recebido o aditamento, 
o processo prosseguirá. (incluído 
pela lei nº 11.719, de 2008).

Art. 385.  nos crimes de ação 
pública, o juiz poderá proferir sen-
tença condenatória, ainda que o 
Ministério público tenha opinado 
pela absolvição, bem como reco-
nhecer agravantes, embora nenhu-
ma tenha sido alegada.

Art. 386.  o juiz absolverá o 
réu, mencionando a causa na parte 
dispositiva, desde que reconheça:

i - estar provada a inexistência do 
fato;

ii - não haver prova da existência 
do fato;

iii - não constituir o fato infração 
penal;

iV –  estar provado que o réu não 
concorreu para a infração penal;  
(redação dada pela lei nº 11.690, 
de 2008)

V – não existir prova de ter o réu 
concorrido para a infração penal; 
(redação dada pela lei nº 11.690, 
de 2008)

Vi – existirem circunstâncias que 
excluam o crime ou isentem o réu de 
pena (arts. 20, 21, 22, 2�, 26 e § 1º 
do art. 28, todos do código penal), 
ou mesmo se houver fundada dúvi-
da sobre sua existência;    (redação 
dada pela lei nº 11.690, de 2008)
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Vii – não existir prova suficiente 
para a condenação.      (incluído 
pela lei nº 11.690, de 2008)

parágrafo único.  na sentença 
absolutória, o juiz:

i - mandará, se for o caso, pôr o 
réu em liberdade;

ii – ordenará a cessação das me-
didas cautelares e provisoriamente 
aplicadas;  (redação dada pela lei 
nº 11.690, de 2008)

iii - aplicará medida de seguran-
ça, se cabível.

Art. 387.  o juiz, ao proferir 
sentença condenatória: (Vide lei nº 
11.719, de 2008)

i - mencionará as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes definidas 
no código penal, e cuja existência 
reconhecer;

ii - mencionará as outras circuns-
tâncias apuradas e tudo o mais que 
deva ser levado em conta na aplica-
ção da pena, de acordo com o dis-
posto nos arts. 59 e 60 do decreto-lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- código penal;   (redação dada pela 
lei nº 11.719, de 2008).

iii - aplicará as penas de acordo com 
essas conclusões;   (redação dada pela 
lei nº 11.719, de 2008).

iV - fixará valor mínimo para repa-
ração dos danos causados pela infra-
ção, considerando os prejuízos sofri-
dos pelo ofendido;   (redação dada 
pela lei nº 11.719, de 2008).

V - atenderá, quanto à aplicação 
provisória de interdições de direitos 
e medidas de segurança, ao disposto 
no título Xl deste livro;

Vi - determinará se a sentença de-
verá ser publicada na íntegra ou em 
resumo e designará o jornal em que 
será feita a publicação (art. 7�, § 1o, 
do código penal).

§ 1o  o juiz decidirá, fundamentada-
mente, sobre a manutenção ou, se for 
o caso, a imposição de prisão preven-
tiva ou de outra medida cautelar, sem 
prejuízo do conhecimento de apela-
ção que vier a ser interposta. (incluído 
pela lei nº 12.7�6, de 2012)

§ 2o  o tempo de prisão provisória, 
de prisão administrativa ou de inter-
nação, no brasil ou no estrangeiro, 
será computado para fins de deter-
minação do regime inicial de pena 
privativa de liberdade.  (incluído pela 
lei nº 12.7�6, de 2012)

Art. 388.  a sentença poderá ser 
datilografada e neste caso o juiz a ru-
bricará em todas as folhas.

Art. 389.  a sentença será publi-
cada em mão do escrivão, que lavrará 
nos autos o respectivo termo, registran-
do-a em livro especialmente destinado a 
esse fim.

Art. 390.  o escrivão, dentro de 
três dias após a publicação, e sob pena 
de suspensão de cinco dias, dará conhe-
cimento da sentença ao órgão do Minis-
tério público.

Art. 391.  o querelante ou o assis-
tente será intimado da sentença, pesso-
almente ou na pessoa de seu advogado. 
se nenhum deles for encontrado no 
lugar da sede do juízo, a intimação será 
feita mediante edital com o prazo de 10 
dias, afixado no lugar de costume.

Art. 392.  a intimação da sentença 
será feita:

i - ao réu, pessoalmente, se estiver 
preso;

ii - ao réu, pessoalmente, ou ao de-
fensor por ele constituído, quando se 
livrar solto, ou, sendo afiançável a infra-
ção, tiver prestado fiança;

iii - ao defensor constituído pelo réu, 
se este, afiançável, ou não, a infração, 
expedido o mandado de prisão, não ti-
ver sido encontrado, e assim o certificar 
o oficial de justiça;

iV - mediante edital, nos casos do no ii, 
se o réu e o defensor que houver consti-
tuído não forem encontrados, e assim o 
certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do no iii, 
se o defensor que o réu houver constitu-
ído também não for encontrado, e as-
sim o certificar o oficial de justiça;

Vi - mediante edital, se o réu, não 
tendo constituído defensor, não for en-
contrado, e assim o certificar o oficial de 
justiça.

§ 1o  o prazo do edital será de 90 dias, 
se tiver sido imposta pena privativa de 
liberdade por tempo igual ou superior a 
um ano, e de 60 dias, nos outros casos.

§ 2o  o prazo para apelação corre-
rá após o término do fixado no edital, 
salvo se, no curso deste, for feita a inti-
mação por qualquer das outras formas 
estabelecidas neste artigo.

Art. 393. (revogado pela lei nº 
12.40�, de 2011).

liVro ii  
dos processos eM espÉcie

tÍtulo i  
do processo coMuM

capÍtulo i 
da instruÇÃo criMinal

Art. 394. .  o procedimento 
será comum ou especial.   (redação 
dada pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o  o procedimento co-
mum será ordinário, sumário ou 
sumaríssimo:   (incluído pela lei nº 
11.719, de 2008).

i - ordinário, quando tiver por 
objeto crime cuja sanção máxima 
cominada for igual ou superior a 
4 (quatro) anos de pena privativa 
de liberdade;   (incluído pela lei nº 
11.719, de 2008).

ii - sumário, quando tiver por 
objeto crime cuja sanção máxima 
cominada seja inferior a 4 (quatro) 
anos de pena privativa de liberda-
de; (incluído pela lei nº 11.719, de 
2008).

iii - sumaríssimo, para as infrações 
penais de menor potencial ofensivo, 
na forma da lei.   (incluído pela lei 
nº 11.719, de 2008).

§ 2o  aplica-se a todos os proces-
sos o procedimento comum, salvo 
disposições em contrário deste códi-
go ou de lei especial. (incluído pela 
lei nº 11.719, de 2008).

§ �o  nos processos de competên-
cia do tribunal do júri, o procedi-
mento observará as disposições es-
tabelecidas nos arts. 406 a 497 deste 
código. (incluído pela lei nº 11.719, 
de 2008).

§ 4o  as disposições dos arts. �95 a 
�98 deste código aplicam-se a todos 
os procedimentos penais de primei-
ro grau, ainda que não regulados 
neste código.   (incluído pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ 5o  aplicam-se subsidiariamente 
aos procedimentos especial, sumá-
rio e sumaríssimo as disposições do 
procedimento ordinário. (incluído 
pela lei nº 11.719, de 2008).

Art. 394-A.  os processos que 
apurem a prática de crime hediondo 
terão prioridade de tramitação em 
todas as instâncias.   (incluído pela 
lei nº 1�.285, de 2016).

Art. 395. .  a denúncia ou quei-
xa será rejeitada quando: (redação 
dada pela lei nº 11.719, de 2008).

i - for manifestamente inepta; (in-
cluído pela lei nº 11.719, de 2008).

ii - faltar pressuposto processu-
al ou condição para o exercício da 
ação penal; ou (incluído pela lei nº 
11.719, de 2008).
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iii - faltar justa causa para o exer-
cício da ação penal. (incluído pela 
lei nº 11.719, de 2008).

parágrafo único. (revogado). (in-
cluído pela lei nº 11.719, de 2008).

Art. 396. nos procedimentos 
ordinário e sumário, oferecida a 
denúncia ou queixa, o juiz, se não a 
rejeitar liminarmente, recebê-la-á e 
ordenará a citação do acusado para 
responder à acusação, por escrito, 
no prazo de 10 (dez) dias. (redação 
dada pela lei nº 11.719, de 2008).

parágrafo único.  no caso de cita-
ção por edital, o prazo para a defesa 
começará a fluir a partir do compa-
recimento pessoal do acusado ou 
do defensor constituído.   (redação 
dada pela lei nº 11.719, de 2008).

Art. 396-A.  na resposta, o 
acusado poderá argüir prelimina-
res e alegar tudo o que interesse à 
sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário. (in-
cluído pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o  a exceção será processada 
em apartado, nos termos dos arts. 
95 a 112 deste código. (incluído 
pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o  não apresentada a resposta 
no prazo legal, ou se o acusado, ci-
tado, não constituir defensor, o juiz 
nomeará defensor para oferecê-la, 
concedendo-lhe vista dos autos por 
10 (dez) dias. (incluído pela lei nº 
11.719, de 2008).

Art. 397. .  após o cumprimen-
to do disposto no art. �96-a, e pará-
grafos, deste código, o juiz deverá 
absolver sumariamente o acusado 
quando verificar:   (redação dada 
pela lei nº 11.719, de 2008).

i - a existência manifesta de causa 
excludente da ilicitude do fato; (in-
cluído pela lei nº 11.719, de 2008).

ii - a existência manifesta de cau-
sa excludente da culpabilidade do 
agente, salvo inimputabilidade;   (in
cluído pela lei nº 11.719, de 2008).

iii - que o fato narrado evidente-
mente não constitui crime; ou (in-
cluído pela lei nº 11.719, de 2008).

iV - extinta a punibilidade do 
agente. (incluído pela lei nº 11.719, 
de 2008).

Art. 398. (revogado pela lei 
nº 11.719, de 2008).

Art. 399. .  recebida a denún-
cia ou queixa, o juiz designará dia 
e hora para a audiência, ordenan-
do a intimação do acusado, de seu 
defensor, do Ministério público e, 
se for o caso, do querelante e do 
assistente.   (redação dada pela lei 
nº 11.719, de 2008).

§ 1o  o acusado preso será requi-
sitado para comparecer ao interro-
gatório, devendo o poder público 
providenciar sua apresentação.   (inc
luído pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o  o juiz que presidiu a instrução 
deverá proferir a sentença. (incluído 
pela lei nº 11.719, de 2008).

Art. 400. .  na audiência de ins-
trução e julgamento, a ser realizada 
no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, proceder-se-á à tomada de de-
clarações do ofendido, à inquirição 
das testemunhas arroladas pela acu-
sação e pela defesa, nesta ordem, 
ressalvado o disposto no art. 222.  
deste código, bem como aos esclare-
cimentos dos peritos, às acareações 
e ao reconhecimento de pessoas e 
coisas, interrogando-se, em seguida, 
o acusado. (redação dada pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ 1o  as provas serão produzidas 
numa só audiência, podendo o juiz 
indeferir as consideradas irrelevantes, 
impertinentes ou protelatórias. (in-
cluído pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o  os esclarecimentos dos peri-
tos dependerão de prévio requeri-
mento das partes. (incluído pela lei 
nº 11.719, de 2008).

Art. 401. .  na instrução pode-
rão ser inquiridas até 8 (oito) teste-
munhas arroladas pela acusação e 
8 (oito) pela defesa. (redação dada 
pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o  nesse número não se compre-
endem as que não prestem compro-
misso e as referidas. (incluído pela 
lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o  a parte poderá desistir da 
inquirição de qualquer das testemu-
nhas arroladas, ressalvado o disposto 
no art. 209 deste código. (incluído 
pela lei nº 11.719, de 2008).

Art. 402. .  produzidas as pro-
vas, ao final da audiência, o Minis-
tério público, o querelante e o assis-
tente e, a seguir, o acusado poderão 
requerer diligências cuja necessidade 
se origine de circunstâncias ou fatos 
apurados na instrução. (redação 
dada pela lei nº 11.719, de 2008).

Art. 403. .  não havendo reque-
rimento de diligências, ou sendo in-
deferido, serão oferecidas alegações 
finais orais por 20 (vinte) minutos, 
respectivamente, pela acusação e 
pela defesa, prorrogáveis por mais 
10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, 
sentença.   (redação dada pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ 1o  havendo mais de um acusa-
do, o tempo previsto para a defesa 
de cada um será individual. (incluído 
pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o  ao assistente do Ministério pú-
blico, após a manifestação desse, serão 
concedidos 10 (dez) minutos, prorro-
gando-se por igual período o tempo 
de manifestação da defesa.   (incluído 
pela lei nº 11.719, de 2008).

§ �o  o juiz poderá, considera-
da a complexidade do caso ou o 
número de acusados, conceder às 
partes o prazo de 5 (cinco) dias su-
cessivamente para a apresentação 
de memoriais. nesse caso, terá o 
prazo de 10 (dez) dias para profe-
rir a sentença.   (incluído pela lei nº 
11.719, de 2008).

Art. 404. .  ordenado diligência 
considerada imprescindível, de ofício 
ou a requerimento da parte, a audi-
ência será concluída sem as alega-
ções finais.   (redação dada pela lei 
nº 11.719, de 2008).

parágrafo único.  realizada, em 
seguida, a diligência determinada, 
as partes apresentarão, no prazo 
sucessivo de 5 (cinco) dias, suas ale-
gações finais, por memorial, e, no 
prazo de 10 (dez) dias, o juiz profe-
rirá a sentença.   (incluído pela lei nº 
11.719, de 2008).

Art. 405. .  do ocorrido em audi-
ência será lavrado termo em livro pró-
prio, assinado pelo juiz e pelas partes, 
contendo breve resumo dos fatos 
relevantes nela ocorridos.  (redação 
dada pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o  sempre que possível, o regis-
tro dos depoimentos do investigado, 
indiciado, ofendido e testemunhas 
será feito pelos meios ou recursos 
de gravação magnética, estenotipia, 
digital ou técnica similar, inclusive 
audiovisual, destinada a obter maior 
fidelidade das informações. (incluído 
pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o  no caso de registro por meio 
audiovisual, será encaminhado às 
partes cópia do registro original, sem 
necessidade de transcrição. (incluído 
pela lei nº 11.719, de 2008).
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capÍtulo ii 
(redaÇÃo dada pela lei nº 

11.689, de 2008) 
do procediMento relatiVo 

aos processos da coMpetÊncia 
do tribunal do jÚri 

seÇÃo i 
da acusaÇÃo e da instruÇÃo 

preliMinar

Art. 406. .  o juiz, ao receber 
a denúncia ou a queixa, ordenará a 
citação do acusado para responder 
a acusação, por escrito, no prazo de 
10 (dez) dias.   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  o prazo previsto no ca-
put deste artigo será contado a 
partir do efetivo cumprimento do 
mandado ou do comparecimento, 
em juízo, do acusado ou de defen-
sor constituído, no caso de citação 
inválida ou por edital.  (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  a acusação deverá arrolar 
testemunhas, até o máximo de 8 
(oito), na denúncia ou na queixa.

§ �o  na resposta, o acusado po-
derá argüir preliminares e alegar 
tudo que interesse a sua defesa, 
oferecer documentos e justifica-
ções, especificar as provas preten-
didas e arrolar testemunhas, até o 
máximo de 8 (oito), qualificando-as 
e requerendo sua intimação, quan-
do necessário.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 407. as exceções serão pro-
cessadas em apartado, nos termos 
dos arts. 95 a 112 deste código.  (reda-
ção dada pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 408. .  não apresentada 
a resposta no prazo legal, o juiz 
nomeará defensor para oferecê-la 
em até 10 (dez) dias, concedendo-
lhe vista dos autos.   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 409. .  apresentada a 
defesa, o juiz ouvirá o Ministério 
público ou o querelante sobre pre-
liminares e documentos, em 5 (cin-
co) dias.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 410. .  o juiz determinará 
a inquirição das testemunhas e a re-
alização das diligências requeridas 
pelas partes, no prazo máximo de 
10 (dez) dias. (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

Art. 411. .  na audiência de 
instrução, proceder-se-á à toma-
da de declarações do ofendido, se 
possível, à inquirição das testemu-
nhas arroladas pela acusação e pela 
defesa, nesta ordem, bem como 
aos esclarecimentos dos peritos, às 
acareações e ao reconhecimento 
de pessoas e coisas, interrogando-
se, em seguida, o acusado e proce-
dendo-se o debate.   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  os esclarecimentos dos peritos 
dependerão de prévio requerimento 
e de deferimento pelo juiz. (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  as provas serão produzidas 
em uma só audiência, podendo o juiz 
indeferir as consideradas irrelevantes, 
impertinentes ou protelatórias.  (incl
uído pela lei nº 11.689, de 2008)

§ �o  encerrada a instrução proba-
tória, observar-se-á, se for o caso, o 
disposto no art. �84.  deste código. 
(incluído pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 4o  as alegações serão orais, 
concedendo-se a palavra, respecti-
vamente, à acusação e à defesa, pelo 
prazo de 20 (vinte) minutos, prorro-
gáveis por mais 10 (dez).   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

 § 5o  havendo mais de 1 (um) 
acusado, o tempo previsto para 
a acusação e a defesa de cada um 
deles será individual.  (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

§ 6o  ao assistente do Ministério 
público, após a manifestação deste, 
serão concedidos 10 (dez) minutos, 
prorrogando-se por igual período o 
tempo de manifestação da defesa. 
(incluído pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 7o  nenhum ato será adiado, 
salvo quando imprescindível à pro-
va faltante, determinando o juiz a 
condução coercitiva de quem deva 
comparecer. (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 8o  a testemunha que compa-
recer será inquirida, independen-
temente da suspensão da audiên-
cia, observada em qualquer caso a 
ordem estabelecida no caput deste 
artigo. (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

§ 9o  encerrados os debates, o juiz 
proferirá a sua decisão, ou o fará 
em 10 (dez) dias, ordenando que 
os autos para isso lhe sejam conclu-
sos. (incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 412. .  o procedimento 
será concluído no prazo máximo de 

90 (noventa) dias. (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

seÇÃo ii 
da pronÚncia, da iMpronÚncia 

e da absolViÇÃo suMária

(redação dada pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 413. .  o juiz, fundamen-
tadamente, pronunciará o acusado, 
se convencido da materialidade 
do fato e da existência de indícios 
suficientes de autoria ou de parti-
cipação. (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 1o  a fundamentação da pro-
núncia limitar-se-á à indicação da 
materialidade do fato e da existên-
cia de indícios suficientes de autoria 
ou de participação, devendo o juiz 
declarar o dispositivo legal em que 
julgar incurso o acusado e especifi-
car as circunstâncias qualificadoras e 
as causas de aumento de pena. (in-
cluído pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  se o crime for afiançável, o 
juiz arbitrará o valor da fiança para 
a concessão ou manutenção da li-
berdade provisória. (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

§ �o  o juiz decidirá, motivada-
mente, no caso de manutenção, 
revogação ou substituição da prisão 
ou medida restritiva de liberdade 
anteriormente decretada e, tratan-
do-se de acusado solto, sobre a ne-
cessidade da decretação da prisão 
ou imposição de quaisquer das me-
didas previstas no título iX do livro 
i deste código. (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 414. .  não se convencen-
do da materialidade do fato ou da 
existência de indícios suficientes de 
autoria ou de participação, o juiz, 
fundamentadamente, impronun-
ciará o acusado. (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

parágrafo único.  enquanto não 
ocorrer a extinção da punibilidade, 
poderá ser formulada nova denúncia 
ou queixa se houver prova nova. (in-
cluído pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 415. .  o juiz, fundamen-
tadamente, absolverá desde logo o 
acusado, quando: (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

i – provada a inexistência do fato; 
(redação dada pela lei nº 11.689, 
de 2008)
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ii – provado não ser ele autor ou 
partícipe do fato;   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

iii – o fato não constituir infração 
penal; (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

iV – demonstrada causa de isen-
ção de pena ou de exclusão do 
crime. (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

parágrafo único.  não se aplica o 
disposto no inciso iV do caput deste 
artigo ao caso de inimputabilidade 
prevista no caput do art. 26 do de-
creto-lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – código penal, salvo quan-
do esta for a única tese defensiva. 
(incluído pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 416. .  contra a sentença 
de impronúncia ou de absolvição 
sumária caberá apelação. (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 417. .  se houver indícios 
de autoria ou de participação de 
outras pessoas não incluídas na acu-
sação, o juiz, ao pronunciar ou im-
pronunciar o acusado, determinará 
o retorno dos autos ao Ministério 
público, por 15 (quinze) dias, aplicá-
vel, no que couber, o art. 80 deste 
código. (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 418. .  o juiz poderá dar 
ao fato definição jurídica diversa 
da constante da acusação, embora 
o acusado fique sujeito a pena mais 
grave. (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 419. .  Quando o juiz se 
convencer, em discordância com 
a acusação, da existência de crime 
diverso dos referidos no § 1o do art. 
74 deste código e não for compe-
tente para o julgamento, remeterá 
os autos ao juiz que o seja. (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

parágrafo único.  remetidos os 
autos do processo a outro juiz, à 
disposição deste ficará o acusado 
preso. (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 420. .  a intimação da de-
cisão de pronúncia será feita: (re-
dação dada pela lei nº 11.689, de 
2008)

i – pessoalmente ao acusado, ao 
defensor nomeado e ao Ministério 
público; (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

ii – ao defensor constituído, ao 
querelante e ao assistente do Minis-
tério público, na forma do disposto 
no § 1o do art. �70.  deste códi-
go. (incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

parágrafo único.  será intimado 
por edital o acusado solto que não 
for encontrado. (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 421. .  preclusa a decisão 
de pronúncia, os autos serão enca-
minhados ao juiz presidente do tri-
bunal do júri.   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  ainda que preclusa a deci-
são de pronúncia, havendo circuns-
tância superveniente que altere a 
classificação do crime, o juiz orde-
nará a remessa dos autos ao Minis-
tério público.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 2o  em seguida, os autos serão 
conclusos ao juiz para decisão.  (in-
cluído pela lei nº 11.689, de 2008)

seÇÃo iii 
da preparaÇÃo do processo 

para julgaMento eM plenário

(redação dada pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 422. .  ao receber os au-
tos, o presidente do tribunal do júri 
determinará a intimação do órgão 
do Ministério público ou do quere-
lante, no caso de queixa, e do de-
fensor, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, apresentarem rol de testemu-
nhas que irão depor em plenário, 
até o máximo de 5 (cinco), opor-
tunidade em que poderão juntar 
documentos e requerer diligência.  
(redação dada pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 423. .  deliberando sobre 
os requerimentos de provas a serem 
produzidas ou exibidas no plenário 
do júri, e adotadas as providências 
devidas, o juiz presidente: (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

i – ordenará as diligências neces-
sárias para sanar qualquer nulidade 
ou esclarecer fato que interesse ao 
julgamento da causa; (incluído pela 
lei nº 11.689, d e 2008)

ii – fará relatório sucinto do pro-
cesso, determinando sua inclusão 
em pauta da reunião do tribunal 
do júri. (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 424. .  Quando a lei local 
de organização judiciária não atri-
buir ao presidente do tribunal do 
júri o preparo para julgamento, o 
juiz competente remeter-lhe-á os 
autos do processo preparado até 5 
(cinco) dias antes do sorteio a que 
se refere o art. 4��.  deste código. 
(redação dada pela lei nº 11.689, 
de 2008)

parágrafo único.  deverão ser 
remetidos, também, os processos 
preparados até o encerramento da 
reunião, para a realização de julga-
mento. (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

seÇÃo iV  
do alistaMento dos jurados

(redação dada pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 425. .  anualmente, serão 
alistados pelo presidente do tribu-
nal do júri de 800 (oitocentos) a 
1.500 (um mil e quinhentos) jurados 
nas comarcas de mais de 1.000.000 
(um milhão) de habitantes, de �00 
(trezentos) a 700 (setecentos) nas 
comarcas de mais de 100.000 (cem 
mil) habitantes e de 80 (oitenta) a 
400 (quatrocentos) nas comarcas de 
menor população. (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  nas comarcas onde for ne-
cessário, poderá ser aumentado o 
número de jurados e, ainda, organi-
zada lista de suplentes, depositadas 
as cédulas em urna especial, com 
as cautelas mencionadas na parte 
final do § �o do art. 426.  deste có-
digo. (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

§ 2o  o juiz presidente requisitará 
às autoridades locais, associações 
de classe e de bairro, entidades as-
sociativas e culturais, instituições 
de ensino em geral, universidades, 
sindicatos, repartições públicas e 
outros núcleos comunitários a in-
dicação de pessoas que reúnam as 
condições para exercer a função de 
jurado. (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 426. .  a lista geral dos 
jurados, com indicação das respec-
tivas profissões, será publicada pela 
imprensa até o dia 10 de outubro 
de cada ano e divulgada em edi-
tais afixados à porta do tribunal 
do júri.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)
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§ 1o  a lista poderá ser alterada, de 
ofício ou mediante reclamação de 
qualquer do povo ao juiz presidente 
até o dia 10 de novembro, data de 
sua publicação definitiva.   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  juntamente com a lista, se-
rão transcritos os arts. 4�6 a 446 
deste código. (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ �o  os nomes e endereços dos 
alistados, em cartões iguais, após 
serem verificados na presença do 
Ministério público, de advogado 
indicado pela seção local da ordem 
dos advogados do brasil e de de-
fensor indicado pelas defensorias 
públicas competentes, permanece-
rão guardados em urna fechada a 
chave, sob a responsabilidade do 
juiz presidente.   (incluído pela lei 
nº 11.689, de 2008)

§ 4o  o jurado que tiver integra-
do o conselho de sentença nos 12 
(doze) meses que antecederem 
à publicação da lista geral fica 
dela excluído. (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 5o  anualmente, a lista geral 
de jurados será, obrigatoriamente, 
completada. (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

seÇÃo V 
do desaforaMento

(redação dada pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 427. .  se o interesse da 
ordem pública o reclamar ou hou-
ver dúvida sobre a imparcialidade 
do júri ou a segurança pessoal do 
acusado, o tribunal, a requerimen-
to do Ministério público, do assis-
tente, do querelante ou do acusado 
ou mediante representação do juiz 
competente, poderá determinar 
o desaforamento do julgamen-
to para outra comarca da mesma 
região, onde não existam aque-
les motivos, preferindo-se as mais 
próximas.   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

§ 1o  o pedido de desaforamento 
será distribuído imediatamente e 
terá preferência de julgamento na 
câmara ou turma competente. (in-
cluído pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  sendo relevantes os motivos 
alegados, o relator poderá deter-
minar, fundamentadamente, a sus-
pensão do julgamento pelo júri. (in-
cluído pela lei nº 11.689, de 2008)

§ �o  será ouvido o juiz presiden-
te, quando a medida não tiver sido 
por ele solicitada.   (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

§ 4o  na pendência de recurso 
contra a decisão de pronúncia ou 
quando efetivado o julgamento, 
não se admitirá o pedido de de-
saforamento, salvo, nesta última 
hipótese, quanto a fato ocorrido 
durante ou após a realização de 
julgamento anulado. (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

Art. 428. .  o desaforamento 
também poderá ser determinado, 
em razão do comprovado excesso 
de serviço, ouvidos o juiz presiden-
te e a parte contrária, se o julga-
mento não puder ser realizado no 
prazo de 6 (seis) meses, contado do 
trânsito em julgado da decisão de 
pronúncia.   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

§ 1o  para a contagem do prazo 
referido neste artigo, não se com-
putará o tempo de adiamentos, di-
ligências ou incidentes de interesse 
da defesa.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 2o  não havendo excesso de servi-
ço ou existência de processos aguar-
dando julgamento em quantidade 
que ultrapasse a possibilidade de 
apreciação pelo tribunal do júri, nas 
reuniões periódicas previstas para o 
exercício, o acusado poderá requerer 
ao tribunal que determine a imediata 
realização do julgamento.   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

seÇÃo Vi 
da organiZaÇÃo da pauta

(incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 429. .  salvo motivo re-
levante que autorize alteração na 
ordem dos julgamentos, terão pre-
ferência: (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

i – os acusados presos;   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

ii – dentre os acusados presos, 
aqueles que estiverem há mais tem-
po na prisão; (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

iii – em igualdade de condições, os 
precedentemente pronunciados. (in-
cluído pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  antes do dia designado para 
o primeiro julgamento da reunião 
periódica, será afixada na porta do 

edifício do tribunal do júri a lis-
ta dos processos a serem julgados, 
obedecida a ordem prevista no ca-
put deste artigo. (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  o juiz presidente reservará 
datas na mesma reunião periódica 
para a inclusão de processo que ti-
ver o julgamento adiado. (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 430. .  o assistente so-
mente será admitido se tiver reque-
rido sua habilitação até 5 (cinco) 
dias antes da data da sessão na qual 
pretenda atuar.   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 431. .  estando o processo 
em ordem, o juiz presidente man-
dará intimar as partes, o ofendido, 
se for possível, as testemunhas e 
os peritos, quando houver requeri-
mento, para a sessão de instrução 
e julgamento, observando, no que 
couber, o disposto no art. 420.  des-
te código. (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

seÇÃo Vii 
do sorteio e da conVocaÇÃo 

dos jurados

(incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 432. .  em seguida à or-
ganização da pauta, o juiz presi-
dente determinará a intimação do 
Ministério público, da ordem dos 
advogados do brasil e da defen-
soria pública para acompanharem, 
em dia e hora designados, o sorteio 
dos jurados que atuarão na reunião 
periódica.   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

Art. 433. .  o sorteio, presidido 
pelo juiz, far-se-á a portas abertas, 
cabendo-lhe retirar as cédulas até 
completar o número de 25 (vinte e 
cinco) jurados, para a reunião peri-
ódica ou extraordinária.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  o sorteio será realizado 
entre o 15o (décimo quinto) e o 
10o (décimo) dia útil antecedente 
à instalação da reunião.   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  a audiência de sorteio não 
será adiada pelo não compareci-
mento das partes.   (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

§ �o  o jurado não sorteado pode-
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rá ter o seu nome novamente incluí-
do para as reuniões futuras.  (incluí-
do pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 434. .  os jurados sortea-
dos serão convocados pelo correio 
ou por qualquer outro meio hábil 
para comparecer no dia e hora de-
signados para a reunião, sob as pe-
nas da lei.   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

parágrafo único.  no mesmo expe-
diente de convocação serão transcri-
tos os arts. 4�6 a 446 deste código. 
(incluído pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 435. .  serão afixados na 
porta do edifício do tribunal do júri 
a relação dos jurados convocados, 
os nomes do acusado e dos procura-
dores das partes, além do dia, hora 
e local das sessões de instrução e 
julgamento. (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

seÇÃo Viii 
da funÇÃo do jurado

(incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 436. .  o serviço do júri 
é obrigatório. o alistamento com-
preenderá os cidadãos maiores de 
18 (dezoito) anos de notória ido-
neidade. (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 1o  nenhum cidadão poderá ser 
excluído dos trabalhos do júri ou dei-
xar de ser alistado em razão de cor 
ou etnia, raça, credo, sexo, profis-
são, classe social ou econômica, ori-
gem ou grau de instrução.  (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  a recusa injustificada ao 
serviço do júri acarretará multa 
no valor de 1 (um) a 10 (dez) salá-
rios mínimos, a critério do juiz, de 
acordo com a condição econômica 
do jurado.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 437. .  estão isentos do 
serviço do júri:   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

i – o presidente da república e os 
Ministros de estado;   (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

ii – os governadores e seus res-
pectivos secretários; (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

iii – os membros do congresso na-
cional, das assembléias legislativas 
e das câmaras distrital e Municipais; 

(incluído pela lei nº 11.689, de 2008)
iV – os prefeitos Municipais; (in-

cluído pela lei nº 11.689, de 2008)
V – os Magistrados e membros do 

Ministério público e da defensoria 
pública; (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Vi – os servidores do poder judi-
ciário, do Ministério público e da 
defensoria pública; (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

Vii – as autoridades e os servido-
res da polícia e da segurança públi-
ca; (incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Viii – os militares em serviço 
ativo;   (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

iX – os cidadãos maiores de 70 (se-
tenta) anos que requeiram sua dis-
pensa; (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

X – aqueles que o requererem, 
demonstrando justo impedimen-
to. (incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 438. .  a recusa ao ser-
viço do júri fundada em convicção 
religiosa, filosófica ou política im-
portará no dever de prestar serviço 
alternativo, sob pena de suspensão 
dos direitos políticos, enquanto não 
prestar o serviço imposto.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  entende-se por serviço alter-
nativo o exercício de atividades de 
caráter administrativo, assistencial, 
filantrópico ou mesmo produtivo, 
no poder judiciário, na defensoria 
pública, no Ministério público ou 
em entidade conveniada para esses 
fins.   (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

§ 2o  o juiz fixará o serviço alterna-
tivo atendendo aos princípios da pro-
porcionalidade e da razoabilidade. 
(incluído pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 439. .  o exercício efeti-
vo da função de jurado constituirá 
serviço público relevante e esta-
belecerá presunção de idoneidade 
moral.   (redação dada pela lei nº 
12.40�, de 2011).

Art. 440. constitui também di-
reito do jurado, na condição do art. 
4�9.  deste código, preferência, em 
igualdade de condições, nas licita-
ções públicas e no provimento, me-
diante concurso, de cargo ou fun-
ção pública, bem como nos casos 
de promoção funcional ou remoção 

voluntária.   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

Art. 441. .  nenhum desconto 
será feito nos vencimentos ou sa-
lário do jurado sorteado que com-
parecer à sessão do júri. (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 442. .  ao jurado que, sem 
causa legítima, deixar de compare-
cer no dia marcado para a sessão 
ou retirar-se antes de ser dispen-
sado pelo presidente será aplicada 
multa de 1 (um) a 10 (dez) salários 
mínimos, a critério do juiz, de acor-
do com a sua condição econômica.  
(redação dada pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 443. .  somente será acei-
ta escusa fundada em motivo rele-
vante devidamente comprovado e 
apresentada, ressalvadas as hipóte-
ses de força maior, até o momento 
da chamada dos jurados.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 444. .  o jurado somente 
será dispensado por decisão moti-
vada do juiz presidente, consigna-
da na ata dos trabalhos.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 445. .  o jurado, no exer-
cício da função ou a pretexto de 
exercê-la, será responsável criminal-
mente nos mesmos termos em que 
o são os juízes togados.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 446. .  aos suplentes, 
quando convocados, serão aplicáveis 
os dispositivos referentes às dispen-
sas, faltas e escusas e à equiparação 
de responsabilidade penal prevista 
no art. 445.  deste código.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

seÇÃo iX 
da coMposiÇÃo do tribunal 
do jÚri e da forMaÇÃo do 

conselho de sentenÇa

(incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 447. .  o tribunal do júri é 
composto por 1 (um) juiz togado, seu 
presidente e por 25 (vinte e cinco) 
jurados que serão sorteados dentre 
os alistados, 7 (sete) dos quais cons-
tituirão o conselho de sentença em 
cada sessão de julgamento. (redação 
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dada pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 448.  são impedidos de 
servir no mesmo conselho: (re-
dação dada pela lei nº 11.689, de 
2008)

i – marido e mulher;   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

ii – ascendente e descenden-
te; (incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

iii – sogro e genro ou 
nora;   (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

iV – irmãos e cunhados, durante 
o cunhadio;   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

V – tio e sobrinho;   (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

Vi – padrasto, madrasta ou 
enteado.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 1o  o mesmo impedimento ocor-
rerá em relação às pessoas que man-
tenham união estável reconhecida 
como entidade familiar.   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  aplicar-se-á aos jurados o 
disposto sobre os impedimentos, a 
suspeição e as incompatibilidades 
dos juízes togados.  (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

Art. 449. .  não poderá servir 
o jurado que:   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

i – tiver funcionado em julga-
mento anterior do mesmo proces-
so, independentemente da causa 
determinante do julgamento pos-
terior;  (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

ii – no caso do concurso de pes-
soas, houver integrado o conselho 
de sentença que julgou o outro 
acusado;   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

iii – tiver manifestado prévia dis-
posição para condenar ou absolver 
o acusado  . (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 450. .  dos impedidos en-
tre si por parentesco ou relação de 
convivência, servirá o que houver 
sido sorteado em primeiro lugar.  
(redação dada pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 451. .  os jurados excluí-
dos por impedimento, suspeição ou 
incompatibilidade serão considera-
dos para a constituição do número 
legal exigível para a realização da 

sessão.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 452. .  o mesmo conselho 
de sentença poderá conhecer de 
mais de um processo, no mesmo dia, 
se as partes o aceitarem, hipótese em 
que seus integrantes deverão pres-
tar novo compromisso.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

seÇÃo X 
a reuniÃo e das sessÕes do 

tribunal do jÚri

(incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 453. .  o tribunal do júri 
reunir-se-á para as sessões de instru-
ção e julgamento nos períodos e na 
forma estabelecida pela lei local de 
organização judiciária.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 454. .  até o momento de 
abertura dos trabalhos da sessão, o 
juiz presidente decidirá os casos de 
isenção e dispensa de jurados e o 
pedido de adiamento de julgamen-
to, mandando consignar em ata as 
deliberações.   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

Art. 455. .  se o Ministério pú-
blico não comparecer, o juiz presi-
dente adiará o julgamento para o 
primeiro dia desimpedido da mes-
ma reunião, cientificadas as partes 
e as testemunhas.   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

parágrafo único.  se a ausên-
cia não for justificada, o fato será 
imediatamente comunicado ao 
procurador-geral de justiça com 
a data designada para a nova 
sessão.   (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 456. .  se a falta, sem es-
cusa legítima, for do advogado do 
acusado, e se outro não for por este 
constituído, o fato será imediata-
mente comunicado ao presidente 
da seccional da ordem dos advoga-
dos do brasil, com a data designada 
para a nova sessão.   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  não havendo escusa legí-
tima, o julgamento será adiado 
somente uma vez, devendo o acu-
sado ser julgado quando chamado 
novamente.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 2o  na hipótese do § 1o deste 
artigo, o juiz intimará a defensoria 
pública para o novo julgamento, 
que será adiado para o primeiro dia 
desimpedido, observado o prazo 
mínimo de 10 (dez) dias.   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 457. .  o julgamento não 
será adiado pelo não compareci-
mento do acusado solto, do assis-
tente ou do advogado do quere-
lante, que tiver sido regularmente 
intimado.   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

§ 1o  os pedidos de adiamento e as 
justificações de não comparecimen-
to deverão ser, salvo comprovado 
motivo de força maior, previamen-
te submetidos à apreciação do juiz 
presidente do tribunal do júri. (in-
cluído pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  se o acusado preso não for 
conduzido, o julgamento será adiado 
para o primeiro dia desimpedido da 
mesma reunião, salvo se houver pe-
dido de dispensa de comparecimento 
subscrito por ele e seu defensor. (in-
cluído pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 458. .  se a testemunha, 
sem justa causa, deixar de com-
parecer, o juiz presidente, sem 
prejuízo da ação penal pela deso-
bediência, aplicar-lhe-á a multa 
prevista no § 2o do art. 4�6.  deste 
código. (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 459. .  aplicar-se-á às tes-
temunhas a serviço do tribunal do 
júri o disposto no art. 441.  deste 
código.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 460. .  antes de consti-
tuído o conselho de sentença, as 
testemunhas serão recolhidas a lu-
gar onde umas não possam ouvir os 
depoimentos das outras.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 461. .  o julgamento não 
será adiado se a testemunha deixar 
de comparecer, salvo se uma das 
partes tiver requerido a sua intima-
ção por mandado, na oportunida-
de de que trata o art. 422.  deste 
código, declarando não prescindir 
do depoimento e indicando a sua 
localização.   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  se, intimada, a testemunha 
não comparecer, o juiz presidente 
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suspenderá os trabalhos e mandará 
conduzi-la ou adiará o julgamento 
para o primeiro dia desimpedido, or-
denando a sua condução.   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  o julgamento será realizado 
mesmo na hipótese de a testemu-
nha não ser encontrada no local in-
dicado, se assim for certificado por 
oficial de justiça.   (incluído pela lei 
nº 11.689, de 2008)

Art. 462. .  realizadas as di-
ligências referidas nos arts. 454 a 
461 deste código, o juiz presiden-
te verificará se a urna contém as 
cédulas dos 25 (vinte e cinco) ju-
rados sorteados, mandando que 
o escrivão proceda à chamada 
deles.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 463. .  comparecendo, 
pelo menos, 15 (quinze) jurados, 
o juiz presidente declarará insta-
lados os trabalhos, anunciando 
o processo que será submetido a 
julgamento.   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  o oficial de justiça fará o 
pregão, certificando a diligência 
nos autos.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 2o  os jurados excluídos por 
impedimento ou suspeição serão 
computados para a constituição do 
número legal.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 464. .  não havendo o 
número referido no art. 46�.  deste 
código, proceder-se-á ao sorteio de 
tantos suplentes quantos necessá-
rios, e designar-se-á nova data para 
a sessão do júri.   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 465. .  os nomes dos su-
plentes serão consignados em ata, 
remetendo-se o expediente de 
convocação, com observância do 
disposto nos arts. 4�4 e 4�5 deste 
código.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 466. .  antes do sorteio 
dos membros do conselho de sen-
tença, o juiz presidente esclarecerá 
sobre os impedimentos, a suspei-
ção e as incompatibilidades cons-
tantes dos arts. 448 e 449 deste 
código.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 1o  o juiz presidente também 

advertirá os jurados de que, uma 
vez sorteados, não poderão comu-
nicar-se entre si e com outrem, nem 
manifestar sua opinião sobre o pro-
cesso, sob pena de exclusão do con-
selho e multa, na forma do § 2o do 
art. 4�6.  deste código.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  a incomunicabilidade será 
certificada nos autos pelo oficial de 
justiça.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 467. .  Verificando que se 
encontram na urna as cédulas rela-
tivas aos jurados presentes, o juiz 
presidente sorteará 7 (sete) dentre 
eles para a formação do conselho 
de sentença.   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

Art. 468. .  À medida que as 
cédulas forem sendo retiradas da 
urna, o juiz presidente as lerá, e a 
defesa e, depois dela, o Ministério 
público poderão recusar os jurados 
sorteados, até � (três) cada par-
te, sem motivar a recusa.(redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

parágrafo único.  o jurado recu-
sado imotivadamente por qualquer 
das partes será excluído daquela 
sessão de instrução e julgamento, 
prosseguindo-se o sorteio para a 
composição do conselho de sen-
tença com os jurados remanescent
es.   (incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 469. .  se forem 2 (dois) 
ou mais os acusados, as recu-
sas poderão ser feitas por um só 
defensor.   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

§ 1o  a separação dos julgamen-
tos somente ocorrerá se, em ra-
zão das recusas, não for obtido o 
número mínimo de 7 (sete) jura-
dos para compor o conselho de 
sentença.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 2o  determinada a separação 
dos julgamentos, será julgado em 
primeiro lugar o acusado a quem foi 
atribuída a autoria do fato ou, em 
caso de co-autoria, aplicar-se-á o cri-
tério de preferência disposto no art. 
429.  deste código.   (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

Art. 470. .  desacolhida a ar-
güição de impedimento, de suspei-
ção ou de incompatibilidade contra 
o juiz presidente do tribunal do júri, 

órgão do Ministério público, jurado 
ou qualquer funcionário, o julga-
mento não será suspenso, devendo, 
entretanto, constar da ata o seu 
fundamento e a decisão.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 471. .  se, em conseqü-
ência do impedimento, suspeição, 
incompatibilidade, dispensa ou 
recusa, não houver número para 
a formação do conselho, o julga-
mento será adiado para o primei-
ro dia desimpedido, após sortea-
dos os suplentes, com observância 
do disposto no art. 464.  deste 
código.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 472. .  formado o con-
selho de sentença, o presidente, 
levantando-se, e, com ele, todos 
os presentes, fará aos jurados a se-
guinte exortação:   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

em nome da lei, concito-vos a 
examinar esta causa com imparciali-
dade e a proferir a vossa decisão de 
acordo com a vossa consciência e os 
ditames da justiça.

os jurados, nominalmente chama-
dos pelo presidente, responderão:

assim o prometo.
parágrafo único.  o jurado, em 

seguida, receberá cópias da pro-
núncia ou, se for o caso, das deci-
sões posteriores que julgaram ad-
missível a acusação e do relatório 
do processo.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

seÇÃo Xi 
da instruÇÃo eM plenário

(incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 473. .  prestado o compro-
misso pelos jurados, será iniciada a 
instrução plenária quando o juiz 
presidente, o Ministério público, o 
assistente, o querelante e o defen-
sor do acusado tomarão, sucessiva 
e diretamente, as declarações do 
ofendido, se possível, e inquiri-
rão as testemunhas arroladas pela 
acusação.   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

§ 1o  para a inquirição das teste-
munhas arroladas pela defesa, o de-
fensor do acusado formulará as per-
guntas antes do Ministério público 
e do assistente, mantidos no mais a 
ordem e os critérios estabelecidos 
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neste artigo.(incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 2o  os jurados poderão formu-
lar perguntas ao ofendido e às tes-
temunhas, por intermédio do juiz 
presidente.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ �o  as partes e os jurados po-
derão requerer acareações, reco-
nhecimento de pessoas e coisas e 
esclarecimento dos peritos, bem 
como a leitura de peças que se re-
firam, exclusivamente, às provas 
colhidas por carta precatória e às 
provas cautelares, antecipadas ou 
não repetíveis.   (incluído pela lei 
nº 11.689, de 2008)

Art. 474. .  a seguir será o acu-
sado interrogado, se estiver presen-
te, na forma estabelecida no capí-
tulo iii do tÍtulo Vii do livro i 
deste código, com as alterações in-
troduzidas nesta seção.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  o Ministério público, o as-
sistente, o querelante e o defen-
sor, nessa ordem, poderão formu-
lar, diretamente, perguntas ao 
acusado.   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

§ 2o  os jurados formularão 
perguntas por intermédio do juiz 
presidente. (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

§ �o  não se permitirá o uso de 
algemas no acusado durante o perí-
odo em que permanecer no plená-
rio do júri, salvo se absolutamente 
necessário à ordem dos trabalhos, 
à segurança das testemunhas ou à 
garantia da integridade física dos 
presentes.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 475. .  o registro dos 
depoimentos e do interrogatório 
será feito pelos meios ou recursos 
de gravação magnética, eletrôni-
ca, estenotipia ou técnica similar, 
destinada a obter maior fideli-
dade e celeridade na colheita da 
prova.(redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

parágrafo único.  a transcrição 
do registro, após feita a degrava-
ção, constará dos autos.   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

seÇÃo Xii 
dos debates

(incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 476. .  encerrada a ins-
trução, será concedida a palavra ao 
Ministério público, que fará a acu-
sação, nos limites da pronúncia ou 
das decisões posteriores que julga-
ram admissível a acusação, susten-
tando, se for o caso, a existência de 
circunstância agravante.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  o assistente falará depois do 
Ministério público. (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  tratando-se de ação penal de 
iniciativa privada, falará em primeiro 
lugar o querelante e, em seguida, o 
Ministério público, salvo se este hou-
ver retomado a titularidade da ação, 
na forma do art. 29 deste código. 
(incluído pela lei nº 11.689, de 2008)

§ �o  finda a acusação, terá a pa-
lavra a defesa.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 4o  a acusação poderá replicar e 
a defesa treplicar, sendo admitida a 
reinquirição de testemunha já ouvi-
da em plenário.   (incluído pela lei 
nº 11.689, de 2008)

Art. 477. .  o tempo destinado 
à acusação e à defesa será de uma 
hora e meia para cada, e de uma 
hora para a réplica e outro tanto 
para a tréplica.  (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  havendo mais de um acusa-
dor ou mais de um defensor, com-
binarão entre si a distribuição do 
tempo, que, na falta de acordo, 
será dividido pelo juiz presidente, 
de forma a não exceder o determi-
nado neste artigo. (incluído pela lei 
nº 11.689, de 2008)

§ 2o  havendo mais de 1 (um) acu-
sado, o tempo para a acusação e 
a defesa será acrescido de 1 (uma) 
hora e elevado ao dobro o da répli-
ca e da tréplica, observado o dispos-
to no § 1o deste artigo.   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 478. .  durante os deba-
tes as partes não poderão, sob pena 
de nulidade, fazer referências: (re-
dação dada pela lei nº 11.689, de 
2008)

i – à decisão de pronúncia, às deci-
sões posteriores que julgaram admis-
sível a acusação ou à determinação 
do uso de algemas como argumen-
to de autoridade que beneficiem ou 
prejudiquem o acusado; (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

ii – ao silêncio do acusado ou à 
ausência de interrogatório por fal-

ta de requerimento, em seu preju-
ízo. (incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 479. .  durante o julga-
mento não será permitida a leitura 
de documento ou a exibição de ob-
jeto que não tiver sido juntado aos 
autos com a antecedência mínima 
de � (três) dias úteis, dando-se ciên-
cia à outra parte.   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

parágrafo único.  compreende-se 
na proibição deste artigo a leitura 
de jornais ou qualquer outro escri-
to, bem como a exibição de víde-
os, gravações, fotografias, laudos, 
quadros, croqui ou qualquer outro 
meio assemelhado, cujo conteúdo 
versar sobre a matéria de fato sub-
metida à apreciação e julgamento 
dos jurados.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 480. .  a acusação, a de-
fesa e os jurados poderão, a qual-
quer momento e por intermédio do 
juiz presidente, pedir ao orador que 
indique a folha dos autos onde se 
encontra a peça por ele lida ou ci-
tada, facultando-se, ainda, aos jura-
dos solicitar-lhe, pelo mesmo meio, 
o esclarecimento de fato por ele 
alegado.   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

§ 1o  concluídos os debates, o 
presidente indagará dos jurados 
se estão habilitados a julgar ou se 
necessitam de outros esclareciment
os.   (incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

§ 2o  se houver dúvida sobre questão 
de fato, o presidente prestará esclare-
cimentos à vista dos autos.   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

§ �o  os jurados, nesta fase do pro-
cedimento, terão acesso aos autos e 
aos instrumentos do crime se solici-
tarem ao juiz presidente.   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 481. .  se a verificação 
de qualquer fato, reconhecida 
como essencial para o julgamento 
da causa, não puder ser realizada 
imediatamente, o juiz presidente 
dissolverá o conselho, ordenando 
a realização das diligências enten-
didas necessárias.   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

parágrafo único.  se a diligên-
cia consistir na produção de prova 
pericial, o juiz presidente, desde 
logo, nomeará perito e formulará 
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quesitos, facultando às partes tam-
bém formulá-los e indicar assisten-
tes técnicos, no prazo de 5 (cinco) 
dias.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

seÇÃo Xiii 
do Questionário e sua 

VotaÇÃo

(incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 482. .  o conselho de sen-
tença será questionado sobre maté-
ria de fato e se o acusado deve ser 
absolvido.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

parágrafo único.  os quesitos serão 
redigidos em proposições afirmati-
vas, simples e distintas, de modo que 
cada um deles possa ser respondido 
com suficiente clareza e necessária 
precisão. na sua elaboração, o presi-
dente levará em conta os termos da 
pronúncia ou das decisões posteriores 
que julgaram admissível a acusação, 
do interrogatório e das alegações das 
partes.   (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 483. .  os quesitos serão 
formulados na seguinte ordem, in-
dagando sobre:   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

i – a materialidade do fato; (incluí-
do pela lei nº 11.689, de 2008)

ii – a autoria ou participação;   (incl
uído pela lei nº 11.689, de 2008)

iii – se o acusado deve ser absolvido; 
(incluído pela lei nº 11.689, de 2008)

iV – se existe causa de diminuição 
de pena alegada pela defesa; (incluí-
do pela lei nº 11.689, de 2008)

V – se existe circunstância qualifica-
dora ou causa de aumento de pena 
reconhecidas na pronúncia ou em 
decisões posteriores que julgaram 
admissível a acusação.   (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  a resposta negativa, de mais 
de � (três) jurados, a qualquer dos 
quesitos referidos nos incisos i e ii 
do caput deste artigo encerra a vota-
ção e implica a absolvição do acusado. 
(incluído pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  respondidos afirmativamente 
por mais de � (três) jurados os quesitos 
relativos aos incisos i e ii do caput des-
te artigo será formulado quesito com 
a seguinte redação: (incluído pela lei 
nº 11.689, de 2008)

o jurado absolve o acusado?
§ �o  decidindo os jurados pela con-

denação, o julgamento prossegue, 
devendo ser formulados quesitos so-
bre: (incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

i – causa de diminuição de pena 
alegada pela defesa; (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

ii – circunstância qualificadora ou 
causa de aumento de pena, reconhe-
cidas na pronúncia ou em decisões 
posteriores que julgaram admissível 
a acusação.   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ 4o  sustentada a desclassifi-
cação da infração para outra de 
competência do juiz singular, será 
formulado quesito a respeito, para 
ser respondido após o 2o (segundo) 
ou �o (terceiro) quesito, conforme o 
caso.   (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

§ 5o  sustentada a tese de ocor-
rência do crime na sua forma tenta-
da ou havendo divergência sobre a 
tipificação do delito, sendo este da 
competência do tribunal do júri, o 
juiz formulará quesito acerca destas 
questões, para ser respondido após 
o segundo quesito.   (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

§ 6o  havendo mais de um crime 
ou mais de um acusado, os que-
sitos serão formulados em séries 
distintas.  (incluído pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Art. 484. .  a seguir, o presi-
dente lerá os quesitos e indagará 
das partes se têm requerimento ou 
reclamação a fazer, devendo qual-
quer deles, bem como a decisão, 
constar da ata. (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

parágrafo único.  ainda em ple-
nário, o juiz presidente explicará 
aos jurados o significado de cada 
quesito.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 485. .  não havendo dú-
vida a ser esclarecida, o juiz presi-
dente, os jurados, o Ministério pú-
blico, o assistente, o querelante, o 
defensor do acusado, o escrivão e 
o oficial de justiça dirigir-se-ão à 
sala especial a fim de ser procedida 
a votação.   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

§ 1o  na falta de sala especial, o 
juiz presidente determinará que 
o público se retire, permanecendo 
somente as pessoas mencionadas 
no caput deste artigo.   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  o juiz presidente advertirá 
as partes de que não será permiti-
da qualquer intervenção que possa 
perturbar a livre manifestação do 
conselho e fará retirar da sala quem 
se portar inconvenientemente. (in-
cluído pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 486. .  antes de proce-
der-se à votação de cada quesito, 
o juiz presidente mandará distri-
buir aos jurados pequenas cédulas, 
feitas de papel opaco e facilmente 
dobráveis, contendo 7 (sete) de-
las a palavra sim, 7 (sete) a pala-
vra não.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 487. .  para assegurar o 
sigilo do voto, o oficial de justiça 
recolherá em urnas separadas as 
cédulas correspondentes aos votos 
e as não utilizadas. (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 488. .  após a resposta, 
verificados os votos e as cédulas não 
utilizadas, o presidente determinará 
que o escrivão registre no termo a 
votação de cada quesito, bem como 
o resultado do julgamento. (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

parágrafo único.  do termo tam-
bém constará a conferência das cé-
dulas não utilizadas.   (incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

Art. 489. as decisões do tribu-
nal do júri serão tomadas por maio-
ria de votos.   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

Art. 490.  se a resposta a qual-
quer dos quesitos estiver em contra-
dição com outra ou outras já dadas, 
o presidente, explicando aos jura-
dos em que consiste a contradição, 
submeterá novamente à votação 
os quesitos a que se referirem tais 
respostas.   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

parágrafo único.  se, pela resposta 
dada a um dos quesitos, o presiden-
te verificar que ficam prejudicados 
os seguintes, assim o declarará, dan-
do por finda a votação.   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

Art. 491. .  encerrada a votação, 
será o termo a que se refere o art. 
488.  deste código assinado pelo pre-
sidente, pelos jurados e pelas partes. 
(redação dada pela lei nº 11.689, de 
2008)
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seÇÃo XiV 
da sentenÇa

(incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 492. .  em seguida, o pre-
sidente proferirá sentença que: (re-
dação dada pela lei nº 11.689, de 
2008)

i – no caso de condenação: (reda-
ção dada pela lei nº 11.689, de 2008)

a) fixará a pena-base;   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

b) considerará as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes alegadas 
nos debates;   (incluído pela lei nº 
11.689, de 2008)

c) imporá os aumentos ou dimi-
nuições da pena, em atenção às cau-
sas admitidas pelo júri;   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

d) observará as demais disposições 
do art. �87.  deste código;   (incluído 
pela lei nº 11.689, de 2008)

e) mandará o acusado recolher-
se ou recomendá-lo-á à prisão em 
que se encontra, se presentes os 
requisitos da prisão preventiva, ou, 
no caso de condenação a uma pena 
igual ou superior a 15 (quinze) anos 
de reclusão, determinará a execu-
ção provisória das penas, com ex-
pedição do mandado de prisão, se 
for o caso, sem prejuízo do conheci-
mento de recursos que vierem a ser 
interpostos; (redação dada pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

f) estabelecerá os efeitos genéri-
cos e específicos da condenação; (in-
cluído pela lei nº 11.689, de 2008)

ii – no caso de absolvição: (re-
dação dada pela lei nº 11.689, de 
2008)

a) mandará colocar em liberdade 
o acusado se por outro motivo não 
estiver preso;   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

b) revogará as medidas restritivas 
provisoriamente decretadas; (re-
dação dada pela lei nº 11.689, de 
2008)

c) imporá, se for o caso, a medi-
da de segurança cabível.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o  se houver desclassificação da 
infração para outra, de competên-
cia do juiz singular, ao presidente 
do tribunal do júri caberá proferir 
sentença em seguida, aplicando-se, 
quando o delito resultante da nova 
tipificação for considerado pela lei 
como infração penal de menor po-
tencial ofensivo, o disposto nos arts. 

69 e seguintes da lei no 9.099, de 
26 de setembro de 1995.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o  em caso de desclassifica-
ção, o crime conexo que não seja 
doloso contra a vida será julga-
do pelo juiz presidente do tribu-
nal do júri, aplicando-se, no que 
couber, o disposto no § 1o deste 
artigo.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

§ �º o presidente poderá, ex-
cepcionalmente, deixar de auto-
rizar a execução provisória das 
penas de que trata a alínea e do 
inciso i do caput deste artigo, se 
houver questão substancial cuja 
resolução pelo tribunal ao qual 
competir o julgamento possa 
plausivelmente levar à revisão da 
condenação.  (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 4º a apelação interposta contra 
decisão condenatória do tribunal 
do júri a uma pena igual ou supe-
rior a 15 (quinze) anos de reclusão 
não terá efeito suspensivo. (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 5º excepcionalmente, poderá o 
tribunal atribuir efeito suspensivo 
à apelação de que trata o § 4º des-
te artigo, quando verificado cumu-
lativamente que o recurso: (incluí-
do pela lei nº 1�.964, de 2019)

i - não tem propósito meramen-
te protelatório; e (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

ii - levanta questão substancial 
e que pode resultar em absolvi-
ção, anulação da sentença, novo 
julgamento ou redução da pena 
para patamar inferior a 15 (quin-
ze) anos de reclusão.

§ 6º o pedido de concessão de 
efeito suspensivo poderá ser feito 
incidentemente na apelação ou 
por meio de petição em separado 
dirigida diretamente ao relator, 
instruída com cópias da sentença 
condenatória, das razões da apela-
ção e de prova da tempestividade, 
das contrarrazões e das demais pe-
ças necessárias à compreensão da 
controvérsia. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

Art. 493. .  a sentença será 
lida em plenário pelo presidente 
antes de encerrada a sessão de 
instrução e julgamento.   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

seÇÃo XV  
da ata dos trabalhos

(incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 494. .  de cada sessão de 
julgamento o escrivão lavrará ata, 
assinada pelo presidente e pelas 
partes.   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Art. 495. a ata descreverá fiel-
mente todas as ocorrências, mencio-
nando obrigatoriamente:   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

i – a data e a hora da instalação 
dos trabalhos;   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

ii – o magistrado que pre-
sidiu a sessão e os jurados 
presentes;   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

iii – os jurados que deixaram de 
comparecer, com escusa ou sem ela, 
e as sanções aplicadas;   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

iV – o ofício ou requerimento 
de isenção ou dispensa  ; (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

V – o sorteio dos jurados 
suplentes;   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

Vi – o adiamento da sessão, se 
houver ocorrido, com a indicação 
do motivo;   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

Vii – a abertura da sessão e a 
presença do Ministério público, do 
querelante e do assistente, se hou-
ver, e a do defensor do acusado;  
(redação dada pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Viii – o pregão e a sanção impos-
ta, no caso de não comparecimento
;   (redação dada pela lei nº 11.689, 
de 2008)

iX – as testemunhas dispensadas 
de depor;   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

X – o recolhimento das testemu-
nhas a lugar de onde umas não 
pudessem ouvir o depoimento das 
outras;   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Xi – a verificação das cédulas pelo 
juiz presidente;   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

Xii – a formação do conselho 
de sentença, com o registro dos 
nomes dos jurados sorteados e 
recusas;   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

Xiii – o compromisso e o interro-
gatório, com simples referência ao 
termo;   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)
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XiV – os debates e as alega-
ções das partes com os respectivos 
fundamentos;   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

XV – os incidentes;   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

XVi – o julgamento da 
causa;   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

XVii – a publicidade dos atos da 
instrução plenária, das diligências e 
da sentença.   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

Art. 496. .  a falta da ata sujei-
tará o responsável a sanções admi-
nistrativa e penal. (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

seÇÃo XVi 
das atribuiÇÕes do presidente 

do tribunal do jÚri

(incluído pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 497. .  são atribuições 
do juiz presidente do tribunal do 
júri, além de outras expressamente 
referidas neste código:   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

i – regular a polícia das sessões 
e prender os desobedientes;   (re
dação dada pela lei nº 11.689, de 
2008)

ii – requisitar o auxílio da força 
pública, que ficará sob sua exclu-
siva autoridade;   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

iii – dirigir os debates, intervindo 
em caso de abuso, excesso de lin-
guagem ou mediante requerimen-
to de uma das partes;   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

iV – resolver as questões inciden-
tes que não dependam de pronun-
ciamento do júri;   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

V – nomear defensor ao acusa-
do, quando considerá-lo indefe-
so, podendo, neste caso, dissolver 
o conselho e designar novo dia 
para o julgamento, com a nome-
ação ou a constituição de novo 
defensor;   (redação dada pela lei 
nº 11.689, de 2008)

Vi – mandar retirar da sala o acu-
sado que dificultar a realização do 
julgamento, o qual prosseguirá sem 
a sua presença;   (redação dada 
pela lei nº 11.689, de 2008)

Vii – suspender a sessão pelo tem-
po indispensável à realização das 
diligências requeridas ou entendi-

das necessárias, mantida a incomu-
nicabilidade dos jurados;   (redação 
dada pela lei nº 11.689, de 2008)

Viii – interromper a sessão por 
tempo razoável, para proferir sen-
tença e para repouso ou refeição 
dos jurados;   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

iX – decidir, de ofício, ouvidos 
o Ministério público e a defesa, 
ou a requerimento de qualquer 
destes, a argüição de extinção de 
punibilidade;   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

X – resolver as questões de direito 
suscitadas no curso do julgamento; 
(redação dada pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Xi – determinar, de ofício ou a re-
querimento das partes ou de qual-
quer jurado, as diligências destina-
das a sanar nulidade ou a suprir fal-
ta que prejudique o esclarecimento 
da verdade;   (redação dada pela 
lei nº 11.689, de 2008)

Xii – regulamentar, durante os 
debates, a intervenção de uma das 
partes, quando a outra estiver com 
a palavra, podendo conceder até 
� (três) minutos para cada aparte 
requerido, que serão acrescidos ao 
tempo desta última.(incluído pela 
lei nº 11.689, de 2008)

capÍtulo iii 
do processo e do julgaMento 
dos criMes da coMpetÊncia do 

juiZ singular

Art. 498.   (revogado pela lei 
nº 11.719, de 2008).

Art. 499.   (revogado pela lei 
nº 11.719, de 2008).

Art. 500. (revogado pela lei 
nº 11.719, de 2008).

Art. 501.   (revogado pela lei 
nº 11.719, de 2008).

Art. 502.   (revogado pela lei 
nº 11.719, de 2008).

tÍtulo ii  
dos processos especiais

capÍtulo i 
do processo e do julgaMento 

dos criMes de falÊncia

Art. 503.  (revogado pela lei 
nº 11.101, de 2005)

Art. 504.   (revogado pela lei 
nº 11.101, de 2005)

Art. 505.   (revogado pela lei 
nº 11.101, de 2005)

Art. 506.   (revogado pela lei 
nº 11.101, de 2005)

Art. 507.   (revogado pela lei 
nº 11.101, de 2005)

Art. 508.   (revogado pela lei 
nº 11.101, de 2005)

Art. 509.   (revogado pela lei 
nº 11.101, de 2005)

Art. 510.   (revogado pela lei 
nº 11.101, de 2005)

Art. 511.   (revogado pela lei 
nº 11.101, de 2005)

Art. 512.   (revogado pela lei 
nº 11.101, de 2005)

capÍtulo ii 
do processo e do julgaMento 

dos criMes de responsabilidade 
dos funcionários pÚblicos

Art. 513.  os crimes de respon-
sabilidade dos funcionários públicos, 
cujo processo e julgamento compe-
tirão aos juízes de direito, a queixa 
ou a denúncia será instruída com do-
cumentos ou justificação que façam 
presumir a existência do delito ou 
com declaração fundamentada da 
impossibilidade de apresentação de 
qualquer dessas provas.

Art. 514.  nos crimes afiançá-
veis, estando a denúncia ou queixa 
em devida forma, o juiz mandará 
autuá-la e ordenará a notificação do 
acusado, para responder por escrito, 
dentro do prazo de quinze dias.

parágrafo único.  se não for conhe-
cida a residência do acusado, ou este 
se achar fora da jurisdição do juiz, ser-
lhe-á nomeado defensor, a quem ca-
berá apresentar a resposta preliminar.

Art. 515.  no caso previsto no 
artigo anterior, durante o prazo 
concedido para a resposta, os autos 
permanecerão em cartório, onde po-
derão ser examinados pelo acusado 
ou por seu defensor.

parágrafo único.  a resposta po-
derá ser instruída com documentos e 
justificações.
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Art. 516.  o juiz rejeitará a 
queixa ou denúncia, em despa-
cho fundamentado, se convenci-
do, pela resposta do acusado ou 
do seu defensor, da inexistência 
do crime ou da improcedência da 
ação.

Art. 517.  recebida a de-
núncia ou a queixa, será o acusa-
do citado, na forma estabelecida 
no capítulo i do título X do livro 
i.

Art. 518.  na instrução crimi-
nal e nos demais termos do pro-
cesso, observar-se-á o disposto 
nos capítulos i e iii, título i, deste 
livro.

capÍtulo iii 
do processo e do 

julgaMento dos criMes 
de calÚnia e injÚria, de 

coMpetÊncia do juiZ singular

Art. 519.  no processo por 
crime de calúnia ou injúria, para 
o qual não haja outra forma es-
tabelecida em lei especial, obser-
var-se-á o disposto nos capítulos 
i e iii, titulo i, deste livro, com as 
modificações constantes dos arti-
gos seguintes.

Art. 520.  antes de receber a 
queixa, o juiz oferecerá às partes 
oportunidade para se reconcilia-
rem, fazendo-as comparecer em 
juízo e ouvindo-as, separadamen-
te, sem a presença dos seus advo-
gados, não se lavrando termo.

Art. 521.  se depois de ouvir 
o querelante e o querelado, o juiz 
achar provável a reconciliação, 
promoverá entendimento entre 
eles, na sua presença.

Art. 522.  no caso de recon-
ciliação, depois de assinado pelo 
querelante o termo da desistên-
cia, a queixa será arquivada.

Art. 523.  Quando for ofere-
cida a exceção da verdade ou da 
notoriedade do fato imputado, 
o querelante poderá contestar a 
exceção no prazo de dois dias, po-
dendo ser inquiridas as testemu-
nhas arroladas na queixa, ou ou-
tras indicadas naquele prazo, em 
substituição às primeiras, ou para 
completar o máximo legal.

capÍtulo iV 
do processo e do julgaMento 

dos criMes contra a 
propriedade iMaterial

Art. 524.  no processo e jul-
gamento dos crimes contra a pro-
priedade imaterial, observar-se-á 
o disposto nos capítulos i e iii do 
título i deste livro, com as mo-
dificações constantes dos artigos 
seguintes.

Art. 525.  no caso de haver 
o crime deixado vestígio, a queixa 
ou a denúncia não será recebida se 
não for instruída com o exame pe-
ricial dos objetos que constituam o 
corpo de delito.

Art. 526.  sem a prova de di-
reito à ação, não será recebida a 
queixa, nem ordenada qualquer di-
ligência preliminarmente requerida 
pelo ofendido.

Art. 527.  a diligência de bus-
ca ou de apreensão será realizada 
por dois peritos nomeados pelo 
juiz, que verificarão a existência 
de fundamento para a apreensão, 
e quer esta se realize, quer não, 
o laudo pericial será apresentado 
dentro de � (três) dias após o en-
cerramento da diligência.

parágrafo único.  o requerente 
da diligência poderá impugnar o 
laudo contrário à apreensão, e o 
juiz ordenará que esta se efetue, se 
reconhecer a improcedência das ra-
zões aduzidas pelos peritos.

Art. 528.  encerradas as dili-
gências, os autos serão conclusos ao 
juiz para homologação do laudo.

Art. 529.  nos crimes de ação 
privativa do ofendido, não será 
admitida queixa com fundamento 
em apreensão e em perícia, se de-
corrido o prazo de �0 dias, após a 
homologação do laudo.

parágrafo único.  será dada vista 
ao Ministério público dos autos de 
busca e apreensão requeridas pelo 
ofendido, se o crime for de ação pú-
blica e não tiver sido oferecida quei-
xa no prazo fixado neste artigo.

Art. 530.  se ocorrer prisão 
em flagrante e o réu não for pos-
to em liberdade, o prazo a que se 
refere o artigo anterior será de 8 
(oito) dias.

art. 5�0-a. o disposto nos arts. 
524 a 5�0 será aplicável aos cri-
mes em que se proceda median-
te queixa.   (incluído pela lei nº 
10.695, de 1º.7.200�)

Art. 530-B. nos casos das 
infrações previstas nos §§ 1o, 2o e 
�o do art. 184 do código penal, a 
autoridade policial procederá à 
apreensão dos bens ilicitamente 
produzidos ou reproduzidos, em 
sua totalidade, juntamente com os 
equipamentos, suportes e materiais 
que possibilitaram a sua existên-
cia, desde que estes se destinem 
precipuamente à prática do ilícito      
. (incluído pela lei nº 10.695, de 
1º.7.200�)

Art. 530-C. na ocasião da 
apreensão será lavrado termo, as-
sinado por 2 (duas) ou mais teste-
munhas, com a descrição de todos 
os bens apreendidos e informações 
sobre suas origens, o qual deverá in-
tegrar o inquérito policial ou o pro-
cesso. (incluído pela lei nº 10.695, 
de 1º.7.200�)

Art. 530-D. subseqüente à 
apreensão, será realizada, por pe-
rito oficial, ou, na falta deste, por 
pessoa tecnicamente habilitada, 
perícia sobre todos os bens apre-
endidos e elaborado o laudo que 
deverá integrar o inquérito policial 
ou o processo.   (incluído pela lei nº 
10.695, de 1º.7.200�)

Art. 530-E. os titulares de di-
reito de autor e os que lhe são cone-
xos serão os fiéis depositários de to-
dos os bens apreendidos, devendo 
colocá-los à disposição do juiz quan-
do do ajuizamento da ação. (incluí-
do pela lei nº 10.695, de 1º.7.200�)

Art. 530-F. ressalvada a possi-
bilidade de se preservar o corpo de 
delito, o juiz poderá determinar, a 
requerimento da vítima, a destrui-
ção da produção ou reprodução 
apreendida quando não houver 
impugnação quanto à sua ilicitude 
ou quando a ação penal não pu-
der ser iniciada por falta de deter-
minação de quem seja o autor do 
ilícito.   (incluído pela lei nº 10.695, 
de 1º.7.200�)

Art. 530-G. o juiz, ao prolatar 
a sentença condenatória, poderá 
determinar a destruição dos bens ili-
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citamente produzidos ou reproduzi-
dos e o perdimento dos equipamen-
tos apreendidos, desde que preci-
puamente destinados à produção e 
reprodução dos bens, em favor da 
fazenda nacional, que deverá des-
truí-los ou doá-los aos estados, Mu-
nicípios e distrito federal, a institui-
ções públicas de ensino e pesquisa 
ou de assistência social, bem como 
incorporá-los, por economia ou in-
teresse público, ao patrimônio da 
união, que não poderão retorná-los 
aos canais de comércio.   (incluído 
pela lei nº 10.695, de 1º.7.200�)

Art. 530-H. as associações de 
titulares de direitos de autor e os 
que lhes são conexos poderão, em 
seu próprio nome, funcionar como 
assistente da acusação nos crimes 
previstos no art. 184 do código 
penal, quando praticado em detri-
mento de qualquer de seus associa-
dos. (incluído pela lei nº 10.695, de 
1º.7.200�)

Art. 530-I. nos crimes em que 
caiba ação penal pública incondi-
cionada ou condicionada, observar-
se-ão as normas constantes dos arts. 
5�0-b, 5�0-c, 5�0-d, 5�0-e, 5�0-f, 
5�0-g e 5�0-h. (incluído pela lei nº 
10.695, de 1º.7.200�)

capÍtulo V 
do processo suMário

Art. 531.  na audiência de ins-
trução e julgamento, a ser realiza-
da no prazo máximo de �0 (trinta) 
dias, proceder-se-á à tomada de 
declarações do ofendido, se possí-
vel, à inquirição das testemunhas 
arroladas pela acusação e pela de-
fesa, nesta ordem, ressalvado o dis-
posto no art. 222.  deste código, 
bem como aos esclarecimentos dos 
peritos, às acareações e ao reconhe-
cimento de pessoas e coisas, inter-
rogando-se, em seguida, o acusado 
e procedendo-se, finalmente, ao 
debate.   (redação dada pela lei nº 
11.719, de 2008).

Art. 532.  na instrução, pode-
rão ser inquiridas até 5 (cinco) teste-
munhas arroladas pela acusação e 5 
(cinco) pela defesa.   (redação dada 
pela lei nº 11.719, de 2008).

Art. 533.  aplica-se ao pro-
cedimento sumário o disposto 

nos parágrafos do art. 400.  deste 
código.   (redação dada pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ 1o   (revogado pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ 2o   (revogado pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ �o   (revogado pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ 4o   (revogado pela lei nº 
11.719, de 2008).

Art. 534.  as alegações finais 
serão orais, concedendo-se a pala-
vra, respectivamente, à acusação e 
à defesa, pelo prazo de 20 (vinte) 
minutos, prorrogáveis por mais 10 
(dez), proferindo o juiz, a seguir, 
sentença. (redação dada pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ 1o  havendo mais de um acu-
sado, o tempo previsto para a de-
fesa de cada um será individual. 
(incluído pela lei nº 11.719, de 
2008).

§ 2o  ao assistente do Ministério 
público, após a manifestação des-
te, serão concedidos 10 (dez) mi-
nutos, prorrogando-se por igual 
período o tempo de manifestação 
da defesa.   (incluído pela lei nº 
11.719, de 2008).

Art. 535.  nenhum ato será 
adiado, salvo quando imprescindí-
vel a prova faltante, determinan-
do o juiz a condução coercitiva de 
quem deva comparecer.   (redação 
dada pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o   (revogado pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ 2o   (revogado pela lei nº 
11.719, de 2008).

Art. 536.  a testemunha que 
comparecer será inquirida, inde-
pendentemente da suspensão da 
audiência, observada em qualquer 
caso a ordem estabelecida no art. 
5�1 deste código.   (redação dada 
pela lei nº 11.719, de 2008).

Art. 537. (revogado pela lei 
nº 11.719, de 2008).

Art. 538.  nas infrações pe-
nais de menor potencial ofensivo, 
quando o juizado especial crimi-
nal encaminhar ao juízo comum 
as peças existentes para a adoção 
de outro procedimento, obser-
var-se-á o procedimento sumário 
previsto neste capítulo. (redação 
dada pela lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o      (revogado pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ 2o  (revogado pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ �o  (revogado pela lei nº 
11.719, de 2008).

§ 4o  (revogado pela lei nº 
11.719, de 2008).

Art. 539.   (revogado pela 
lei nº 11.719, de 2008).

Art. 540.   (revogado pela 
lei nº 11.719, de 2008).

capÍtulo Vi 
do processo de restauraÇÃo 

de autos eXtraViados ou 
destruÍdos

Art. 541.  os autos originais 
de processo penal extraviados ou 
destruídos, em primeira ou segunda 
instância, serão restaurados.

§ 1o  se existir e for exibida cópia 
autêntica ou certidão do proces-
so, será uma ou outra considerada 
como original.

§ 2o  na falta de cópia autêntica 
ou certidão do processo, o juiz man-
dará, de ofício, ou a requerimento 
de qualquer das partes, que:

a) o escrivão certifique o estado do 
processo, segundo a sua lembrança, 
e reproduza o que houver a respeito 
em seus protocolos e registros;

b) sejam requisitadas cópias do 
que constar a respeito no instituto 
Médico-legal, no instituto de iden-
tificação e estatística ou em estabe-
lecimentos congêneres, repartições 
públicas, penitenciárias ou cadeias;

c) as partes sejam citadas pessoal-
mente, ou, se não forem encontra-
das, por edital, com o prazo de dez 
dias, para o processo de restauração 
dos autos.

§ �o  proceder-se-á à restauração 
na primeira instância, ainda que 
os autos se tenham extraviado na 
segunda.

Art. 542.  no dia designado, 
as partes serão ouvidas, mencionan-
do-se em termo circunstanciado os 
pontos em que estiverem acordes e 
a exibição e a conferência das certi-
dões e mais reproduções do proces-
so apresentadas e conferidas.

Art. 543.  o juiz determina-
rá as diligências necessárias para 
a restauração, observando-se o 
seguinte:
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i - caso ainda não tenha sido pro-
ferida a sentença, reinquirir-se-ão as 
testemunhas podendo ser substituí-
das as que tiverem falecido ou se en-
contrarem em lugar não sabido;

ii - os exames periciais, quando 
possível, serão repetidos, e de prefe-
rência pelos mesmos peritos;

iii - a prova documental será re-
produzida por meio de cópia autên-
tica ou, quando impossível, por meio 
de testemunhas;

iV - poderão também ser inquiri-
das sobre os atos do processo, que 
deverá ser restaurado, as autori-
dades, os serventuários, os peritos 
e mais pessoas que tenham nele 
funcionado;

V - o Ministério público e as par-
tes poderão oferecer testemunhas e 
produzir documentos, para provar 
o teor do processo extraviado ou 
destruído.

Art. 544.  realizadas as dili-
gências que, salvo motivo de força 
maior, deverão concluir-se dentro 
de vinte dias, serão os autos conclu-
sos para julgamento.

parágrafo único.  no curso do pro-
cesso, e depois de subirem os autos 
conclusos para sentença, o juiz po-
derá, dentro em cinco dias, requisi-
tar de autoridades ou de repartições 
todos os esclarecimentos para a 
restauração.

Art. 545.  os selos e as taxas ju-
diciárias, já pagos nos autos originais, 
não serão novamente cobrados.

Art. 546.  os causadores de ex-
travio de autos responderão pelas 
custas, em dobro, sem prejuízo da 
responsabilidade criminal.

Art. 547.  julgada a restaura-
ção, os autos respectivos valerão pe-
los originais.

parágrafo único.  se no curso da 
restauração aparecerem os autos 
originais, nestes continuará o pro-
cesso, apensos a eles os autos da 
restauração.

Art. 548.  até à decisão que 
julgue restaurados os autos, a sen-
tença condenatória em execução 
continuará a produzir efeito, desde 
que conste da respectiva guia ar-
quivada na cadeia ou na penitenci-
ária, onde o réu estiver cumprindo a 
pena, ou de registro que torne a sua 
existência inequívoca.

capÍtulo Vii 
do processo de aplicaÇÃo de 

Medida de seguranÇa 
por fato nÃo criMinoso

Art. 549.  se a autoridade 
policial tiver conhecimento de fato 
que, embora não constituindo in-
fração penal, possa determinar a 
aplicação de medida de segurança 
(código penal, arts. 14 e 27), de-
verá proceder a inquérito, a fim 
de apurá-lo e averiguar todos os 
elementos que possam interessar 
à verificação da periculosidade do 
agente.

Art. 550.  o processo será pro-
movido pelo Ministério público, me-
diante requerimento que conterá a 
exposição sucinta do fato, as suas 
circunstâncias e todos os elementos 
em que se fundar o pedido.

Art. 551.  o juiz, ao deferir o 
requerimento, ordenará a intima-
ção do interessado para comparecer 
em juízo, a fim de ser interrogado.

Art. 552.  após o interrogató-
rio ou dentro do prazo de dois dias, 
o interessado ou seu defensor po-
derá oferecer alegações.

parágrafo único.  o juiz nomeará 
defensor ao interessado que não o 
tiver.

Art. 553.  o Ministério públi-
co, ao fazer o requerimento inicial, 
e a defesa, no prazo estabelecido 
no artigo anterior, poderão reque-
rer exames, diligências e arrolar até 
três testemunhas.

Art. 554.  após o prazo de de-
fesa ou a realização dos exames e 
diligências ordenados pelo juiz, de 
ofício ou a requerimento das partes, 
será marcada audiência, em que, in-
quiridas as testemunhas e produzi-
das alegações orais pelo órgão do 
Ministério público e pelo defensor, 
dentro de dez minutos para cada 
um, o juiz proferirá sentença.

parágrafo único.  se o juiz não se 
julgar habilitado a proferir a deci-
são, designará, desde logo, outra 
audiência, que se realizará den-
tro de cinco dias, para publicar a 
sentença.

Art. 555.  Quando, instaura-
do processo por infração penal, o 
juiz, absolvendo ou impronuncian-

do o réu, reconhecer a existência 
de qualquer dos fatos previstos 
no art. 14 ou no art. 27 do código 
penal, aplicar-lhe-á, se for caso, me-
dida de segurança.

 tÍtulo iii  
dos processos de coMpetÊncia 
do supreMo tribunal federal 
e dos tribunais de apelaÇÃo

capÍtulo i 
da instruÇÃo

(revogado pela lei nº 8.658, de 
26.5.199�)

Art. 556  a  Art. 560  (revo-
gado pela lei nº 8.658, de 26.5.199�)

capÍtulo ii 
do julgaMento

(revogado pela lei nº 8.658, de 
26.5.199�)

Art. 561 e Art. 5622 (revo-
gado pela lei nº 8.658, de 26.5.199�)

liVro iii 
das nulidades e dos recursos 

eM geral

tÍtulo i 
das nulidades

Art. 563.  nenhum ato será 
declarado nulo, se da nulidade não 
resultar prejuízo para a acusação ou 
para a defesa.

Art. 564.  a nulidade ocorrerá 
nos seguintes casos:

i - por incompetência, suspeição 
ou suborno do juiz;

ii - por ilegitimidade de parte;
iii - por falta das fórmulas ou dos 

termos seguintes:
a) a denúncia ou a queixa e a 

representação e, nos processos de 
contravenções penais, a portaria ou 
o auto de prisão em flagrante;

b) o exame do corpo de delito nos 
crimes que deixam vestígios, ressal-
vado o disposto no art. 167;

c) a nomeação de defensor ao 
réu presente, que o não tiver, ou ao 
ausente, e de curador ao menor de 
21 anos;

d) a intervenção do Ministério 
público em todos os termos da ação 
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por ele intentada e nos da intentada 
pela parte ofendida, quando se tra-
tar de crime de ação pública;

e) a citação do réu para ver-se pro-
cessar, o seu interrogatório, quando 
presente, e os prazos concedidos à 
acusação e à defesa;

f) a sentença de pronúncia, o libe-
lo e a entrega da respectiva cópia, 
com o rol de testemunhas, nos pro-
cessos perante o tribunal do júri;

g) a intimação do réu para a ses-
são de julgamento, pelo tribunal do 
júri, quando a lei não permitir o jul-
gamento à revelia;

h) a intimação das testemunhas ar-
roladas no libelo e na contrariedade, 
nos termos estabelecidos pela lei;

i) a presença pelo menos de 15 ju-
rados para a constituição do júri;

j) o sorteio dos jurados do conse-
lho de sentença em número legal e 
sua incomunicabilidade;

k) os quesitos e as respectivas 
respostas;

l) a acusação e a defesa, na sessão 
de julgamento;

m) a sentença;
n) o recurso de oficio, nos casos 

em que a lei o tenha estabelecido;
o) a intimação, nas condições es-

tabelecidas pela lei, para ciência de 
sentenças e despachos de que caiba 
recurso;

p) no supremo tribunal federal 
e nos tribunais de apelação, o quo-
rum legal para o julgamento;

iV - por omissão de formalidade 
que constitua elemento essencial do 
ato.

V - em decorrência de decisão ca-
rente de fundamentação. (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

parágrafo único.  ocorrerá ainda 
a nulidade, por deficiência dos que-
sitos ou das suas respostas, e contra-
dição entre estas.  (incluído pela lei 
nº 26�, de 2�.2.1948)

Art. 565.  nenhuma das partes 
poderá argüir nulidade a que haja 
dado causa, ou para que tenha con-
corrido, ou referente a formalidade 
cuja observância só à parte contrária 
interesse.

Art. 566.  não será declarada a 
nulidade de ato processual que não 
houver influído na apuração da ver-
dade substancial ou na decisão da 
causa.

Art. 567.  a incompetência do 
juízo anula somente os atos decisó-

rios, devendo o processo, quando 
for declarada a nulidade, ser reme-
tido ao juiz competente.

Art. 568.  a nulidade por 
ilegitimidade do representante 
da parte poderá ser a todo tempo 
sanada, mediante ratificação dos 
atos processuais.

Art. 569.  as omissões da 
denúncia ou da queixa, da repre-
sentação, ou, nos processos das 
contravenções penais, da portaria 
ou do auto de prisão em flagran-
te, poderão ser supridas a todo o 
tempo, antes da sentença final.

Art. 570.  a falta ou a nuli-
dade da citação, da intimação ou 
notificação estará sanada, desde 
que o interessado compareça, an-
tes de o ato consumar-se, embora 
declare que o faz para o único fim 
de argüi-la. o juiz ordenará, toda-
via, a suspensão ou o adiamento 
do ato, quando reconhecer que a 
irregularidade poderá prejudicar 
direito da parte.

Art. 571.  as nulidades deve-
rão ser argüidas:

i - as da instrução criminal dos 
processos da competência do 
júri, nos prazos a que se refere 
o art. 406;

ii - as da instrução criminal dos 
processos de competência do juiz 
singular e dos processos especiais, 
salvo os dos capítulos V e Vll do 
tÍtulo ii -  do livro ii, nos prazos 
a que se refere o art. 500;

iii - as do processo sumário, no 
prazo a que se refere o art. 5�7, 
ou, se verificadas depois desse 
prazo, logo depois de aberta a au-
diência e apregoadas as partes;

iV - as do processo regulado 
no capítulo Vii do tÍtulo ii -  do 
livro ii, logo depois de aberta a 
audiência;

V - as ocorridas posteriormente 
à pronúncia, logo depois de anun-
ciado o julgamento e apregoadas 
as partes (art. 447);

Vi - as de instrução criminal dos 
processos de competência do su-
premo tribunal federal e dos tri-
bunais de apelação, nos prazos a 
que se refere o art. 500;

Vii - se verificadas após a deci-
são da primeira instância, nas ra-
zões de recurso ou logo depois de 
anunciado o julgamento do recur-

so e apregoadas as partes;
Viii - as do julgamento em ple-

nário, em audiência ou em ses-
são do tribunal, logo depois de 
ocorrerem.

Art. 572.  as nulidades pre-
vistas no art. 564, ill, d e e, segun-
da parte, g e h, e iV, considerar-
se-ão sanadas:

i - se não forem argüidas, em 
tempo oportuno, de acordo com 
o disposto no artigo anterior;

ii - se, praticado por outra for-
ma, o ato tiver atingido o seu fim;

iii - se a parte, ainda que ta-
citamente, tiver aceito os seus 
efeitos.

Art. 573.  os atos, cuja nulida-
de não tiver sido sanada, na forma 
dos artigos anteriores, serão reno-
vados ou retificados.

§ 1o  a nulidade de um ato, uma 
vez declarada, causará a dos atos 
que dele diretamente dependam 
ou sejam conseqüência.

§ 2o  o juiz que pronunciar a nuli-
dade declarará os atos a que ela se 
estende.

tÍtulo ii  
dos recursos eM geral

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 574.  os recursos serão vo-
luntários, excetuando-se os seguin-
tes casos, em que deverão ser inter-
postos, de ofício, pelo juiz:

i - da sentença que conceder ha-
beas corpus;

ii - da que absolver desde logo o 
réu com fundamento na existência 
de circunstância que exclua o crime 
ou isente o réu de pena, nos termos 
do art. 411.

Art. 575.  não serão prejudi-
cados os recursos que, por erro, fal-
ta ou omissão dos funcionários, não 
tiverem seguimento ou não forem 
apresentados dentro do prazo.

Art. 576.  o Ministério público 
não poderá desistir de recurso que 
haja interposto.

Art. 577.  o recurso poderá 
ser interposto pelo Ministério públi-
co, ou pelo querelante, ou pelo réu, 
seu procurador ou seu defensor.



c
ó

d
ig

o
 d

e 
p

r
o

c
e

ss
o

 p
e

n
a

lVade meCum 2021  |  CÓdIgo de proCeSSo peNal

�11

parágrafo único.  não se admitirá, 
entretanto, recurso da parte que não 
tiver interesse na reforma ou modifi-
cação da decisão.

Art. 578.  o recurso será inter-
posto por petição ou por termo nos 
autos, assinado pelo recorrente ou 
por seu representante.

§ 1o  não sabendo ou não poden-
do o réu assinar o nome, o termo será 
assinado por alguém, a seu rogo, na 
presença de duas testemunhas.

§ 2o  a petição de interposição 
de recurso, com o despacho do juiz, 
será, até o dia seguinte ao último do 
prazo, entregue ao escrivão, que cer-
tificará no termo da juntada a data 
da entrega.

§ �o  interposto por termo o recur-
so, o escrivão, sob pena de suspensão 
por dez a trinta dias, fará conclusos 
os autos ao juiz, até o dia seguinte 
ao último do prazo.

Art. 579.  salvo a hipótese de 
má-fé, a parte não será prejudicada 
pela interposição de um recurso por 
outro.

parágrafo único.  se o juiz, desde 
logo, reconhecer a impropriedade 
do recurso interposto pela parte, 
mandará processá-lo de acordo com 
o rito do recurso cabível.

Art. 580.  no caso de concurso 
de agentes (código penal, art. 25), a 
decisão do recurso interposto por um 
dos réus, se fundado em motivos que 
não sejam de caráter exclusivamente 
pessoal, aproveitará aos outros.

capÍtulo ii 
do recurso eM sentido estrito

Art. 581.  caberá recurso, no 
sentido estrito, da decisão, despacho 
ou sentença:

i - que não receber a denúncia ou 
a queixa;

ii - que concluir pela incompetên-
cia do juízo;

iii - que julgar procedentes as ex-
ceções, salvo a de suspeição;

iV – que pronunciar o 
réu;   (redação dada pela lei nº 
11.689, de 2008)

V - que conceder, negar, arbitrar, 
cassar ou julgar inidônea a fiança, in-
deferir requerimento de prisão pre-
ventiva ou revogá-la, conceder liber-
dade provisória ou relaxar a prisão 
em flagrante;   (redação dada pela 
lei nº 7.780, de 22.6.1989)

Vi - (revogado pela lei nº 11.689, 
de 2008)

Vii - que julgar quebrada a fiança 
ou perdido o seu valor;

Viii - que decretar a prescrição ou 
julgar, por outro modo, extinta a 
punibilidade;

iX - que indeferir o pedido de 
reconhecimento da prescrição 
ou de outra causa extintiva da 
punibilidade;

X - que conceder ou negar a or-
dem de habeas corpus;

Xi - que conceder, negar ou re-
vogar a suspensão condicional da 
pena;

Xii - que conceder, negar ou re-
vogar livramento condicional;

Xiii - que anular o processo da ins-
trução criminal, no todo ou em parte;

XiV - que incluir jurado na lista 
geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a 
julgar deserta;

XVi - que ordenar a suspensão 
do processo, em virtude de questão 
prejudicial;

XVii - que decidir sobre a unifica-
ção de penas;

XViii - que decidir o incidente de 
falsidade;

XiX - que decretar medida de se-
gurança, depois de transitar a sen-
tença em julgado;

XX - que impuser medida de se-
gurança por transgressão de outra;

XXi - que mantiver ou substituir 
a medida de segurança, nos casos 
do art. 774;

XXii - que revogar a medida de 
segurança;

XXiii - que deixar de revogar a 
medida de segurança, nos casos em 
que a lei admita a revogação;

XXiV - que converter a multa em 
detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à 
proposta de acordo de não persecu-
ção penal, previsto no art. 28-a des-
ta lei.   (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

Art. 582 - os recursos serão 
sempre para o tribunal de apelação, 
salvo nos casos dos ns. V, X e XiV.

parágrafo único.  o recurso, no 
caso do no XiV, será para o presi-
dente do tribunal de apelação.

Art. 583.  subirão nos pró-
prios autos os recursos:

i - quando interpostos de oficio;
ii - nos casos do art. 581, i, iii, iV, 

Vi, Viii e X;

iii - quando o recurso não preju-
dicar o andamento do processo.

parágrafo único.  o recurso da 
pronúncia subirá em traslado, 
quando, havendo dois ou mais réus, 
qualquer deles se conformar com a 
decisão ou todos não tiverem sido 
ainda intimados da pronúncia.

Art. 584.  os recursos terão 
efeito suspensivo nos casos de per-
da da fiança, de concessão de li-
vramento condicional e dos ns. XV, 
XVii e XXiV do art. 581.

§ 1o  ao recurso interposto de 
sentença de impronúncia ou no 
caso do no Viii do art. 581, aplicar-
se-á o disposto nos arts. 596 e 598.

§ 2o  o recurso da pronún-
cia suspenderá tão-somente o 
julgamento.

§ �o  o recurso do despacho que 
julgar quebrada a fiança suspende-
rá unicamente o efeito de perda da 
metade do seu valor.

Art. 585.  o réu não poderá 
recorrer da pronúncia senão depois 
de preso, salvo se prestar fiança, 
nos casos em que a lei a admitir.

Art. 586.  o recurso voluntá-
rio poderá ser interposto no prazo 
de cinco dias.

parágrafo único.  no caso 
do art. 581, XiV, o prazo será de vin-
te dias, contado da data da publica-
ção definitiva da lista de jurados.

Art. 587.  Quando o recurso 
houver de subir por instrumento, 
a parte indicará, no respectivo ter-
mo, ou em requerimento avulso, as 
peças dos autos de que pretenda 
traslado.

parágrafo único.  o traslado será 
extraído, conferido e concertado 
no prazo de cinco dias, e dele cons-
tarão sempre a decisão recorrida, a 
certidão de sua intimação, se por 
outra forma não for possível verifi-
car-se a oportunidade do recurso, e 
o termo de interposição.

Art. 588.  dentro de dois dias, 
contados da interposição do recur-
so, ou do dia em que o escrivão, 
extraído o traslado, o fizer com vis-
ta ao recorrente, este oferecerá as 
razões e, em seguida, será aberta 
vista ao recorrido por igual prazo.

parágrafo único.  se o recorrido 
for o réu, será intimado do prazo 
na pessoa do defensor.
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Art. 589.  com a resposta do 
recorrido ou sem ela, será o recur-
so concluso ao juiz, que, dentro de 
dois dias, reformará ou sustentará 
o seu despacho, mandando instruir 
o recurso com os traslados que ihe 
parecerem necessários.

parágrafo único.  se o juiz re-
formar o despacho recorrido, a 
parte contrária, por simples pe-
tição, poderá recorrer da nova 
decisão, se couber recurso, não 
sendo mais lícito ao juiz modificá-
la. neste caso, independentemen-
te de novos arrazoados, subirá o 
recurso nos próprios autos ou em 
traslado.

Art. 590.  Quando for impos-
sível ao escrivão extrair o traslado 
no prazo da lei, poderá o juiz pror-
rogá-lo até o dobro.

Art. 591.  os recursos serão 
apresentados ao juiz ou tribunal ad 
quem, dentro de cinco dias da pu-
blicação da resposta do juiz a quo, 
ou entregues ao correio dentro do 
mesmo prazo.

Art. 592.  publicada a decisão 
do juiz ou do tribunal ad quem, de-
verão os autos ser devolvidos, den-
tro de cinco dias, ao juiz a quo.

capÍtulo iii 
da apelaÇÃo

Art. 593. caberá apelação no 
prazo de 5 (cinco) dias: (redação 
dada pela lei nº 26�, de 2�.2.1948)

i - das sentenças definitivas de 
condenação ou absolvição proferi-
das por juiz singular;        (redação 
dada pela lei nº 26�, de 2�.2.1948)

ii - das decisões definitivas, ou 
com força de definitivas, pro-
feridas por juiz singular nos ca-
sos não previstos no capítulo 
anterior;   (redação dada pela lei 
nº 26�, de 2�.2.1948)

iii - das decisões do tribunal do 
júri, quando: (redação dada pela 
lei nº 26�, de 2�.2.1948)

a) ocorrer nulidade posterior à 
pronúncia; (redação dada pela lei 
nº 26�, de 2�.2.1948)

b) for a sentença do juiz-presi-
dente contrária à lei expressa ou à 
decisão dos jurados; (redação dada 
pela lei nº 26�, de 2�.2.1948)

c) houver erro ou injustiça no 
tocante à aplicação da pena ou da 
medida de segurança;     (redação 

dada pela lei nº 26�, de 2�.2.1948)
d) for a decisão dos jurados ma-

nifestamente contrária à prova dos 
autos. (incluído pela lei nº 26�, de 
2�.2.1948)

§ 1o  se a sentença do juiz-presi-
dente for contrária à lei expressa ou 
divergir das respostas dos jurados 
aos quesitos, o tribunal ad quem fa-
rá a devida retificação.      (incluído 
pela lei nº 26�, de 2�.2.1948)

§ 2o  interposta a apelação com 
fundamento no no iii, c, deste arti-
go, o tribunal ad quem, se ihe der 
provimento, retificará a aplicação 
da pena ou da medida de segu-
rança. (incluído pela lei nº 26�, de 
2�.2.1948)

§ �o  se a apelação se fundar no 
no iii, d, deste artigo, e o tribunal ad 
quem se convencer de que a decisão 
dos jurados é manifestamente con-
trária à prova dos autos, dar-lhe-á 
provimento para sujeitar o réu a 
novo julgamento; não se admite, 
porém, pelo mesmo motivo, segun-
da apelação. (incluído pela lei nº 
26�, de 2�.2.1948)

§ 4o  Quando cabível a apelação, 
não poderá ser usado o recurso em 
sentido estrito, ainda que somen-
te de parte da decisão se recorra.       
(parágrafo único renumerado pela 
lei nº 26�, de 2�.2.1948)

Art. 594.   (revogado pela lei 
nº 11.719, de 2008).

Art. 595.   (revogado pela lei 
nº 12.40�, de 2011).

Art. 596. a apelação da sen-
tença absolutória não impedirá que 
o réu seja posto imediatamente em 
liberdade. (redação dada pela lei 
nº 5.941, de 22.11.197�)

parágrafo único.  a apelação não 
suspenderá a execução da medida 
de segurança aplicada provisoria-
mente. (redação dada pela lei nº 
5.941, de 22.11.197�)

Art. 597.  a apelação de sen-
tença condenatória terá efeito sus-
pensivo, salvo o disposto no art. �9�, 
a aplicação provisória de interdições 
de direitos e de medidas de segu-
rança (arts. �74 e �78), e o caso de 
suspensão condicional de pena.

Art. 598.  nos crimes de com-
petência do tribunal do júri, ou do 
juiz singular, se da sentença não for 
interposta apelação pelo Ministério 

público no prazo legal, o ofendido 
ou qualquer das pessoas enume-
radas no art. �1, ainda que não se 
tenha habilitado como assistente, 
poderá interpor apelação, que não 
terá, porém, efeito suspensivo.

parágrafo único.  o prazo para 
interposição desse recurso será de 
quinze dias e correrá do dia em que 
terminar o do Ministério público.

 Art. 599.  as apelações pode-
rão ser interpostas quer em relação 
a todo o julgado, quer em relação a 
parte dele.

Art. 600.  assinado o termo de 
apelação, o apelante e, depois dele, 
o apelado terão o prazo de oito dias 
cada um para oferecer razões, salvo 
nos processos de contravenção, em 
que o prazo será de três dias.

§ 1o  se houver assistente, este ar-
razoará, no prazo de três dias, após 
o Ministério público.

§ 2o  se a ação penal for movida 
pela parte ofendida, o Ministério 
público terá vista dos autos, no pra-
zo do parágrafo anterior.

§ �o  Quando forem dois ou mais 
os apelantes ou apelados, os prazos 
serão comuns.

§ 4o  se o apelante declarar, na 
petição ou no termo, ao interpor a 
apelação, que deseja arrazoar na su-
perior instância serão os autos reme-
tidos ao tribunal ad quem onde será 
aberta vista às partes, observados os 
prazos legais, notificadas as partes 
pela publicação oficial.   (incluído 
pela lei nº 4.��6, de 1º.6.1964)

Art. 601.  findos os prazos para 
razões, os autos serão remetidos à 
instância superior, com as razões ou 
sem elas, no prazo de 5 (cinco) dias, 
salvo no caso do art. 60�, segunda 
parte, em que o prazo será de trinta 
dias.

§ 1o  se houver mais de um réu, e 
não houverem todos sido julgados, 
ou não tiverem todos apelado, ca-
berá ao apelante promover extração 
do traslado dos autos, o qual deve-
rá ser remetido à instância superior 
no prazo de trinta dias, contado da 
data da entrega das últimas razões 
de apelação, ou do vencimento do 
prazo para a apresentação das do 
apelado.

§ 2o  as despesas do traslado cor-
rerão por conta de quem o solicitar, 
salvo se o pedido for de réu pobre 
ou do Ministério público.
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Art. 602.  os autos serão, 
dentro dos prazos do artigo ante-
rior, apresentados ao tribunal ad 
quem ou entregues ao correio, sob 
registro.

Art. 603. a apelação subirá 
nos autos originais e, a não ser no 
distrito federal e nas comarcas que 
forem sede de tribunal de apela-
ção, ficará em cartório traslado dos 
termos essenciais do processo refe-
ridos no art. 564, n. iii.

Art. 604.   (revogado pela lei 
nº 26�, de 2�.2.1948)

Art. 605. (revogado pela lei 
nº 26�, de 2�.2.1948)

Art. 606.  (revogado pela lei 
nº 26�, de 2�.2.1948)

 capÍtulo iV 
do protesto por noVo jÚri

(revogado pela lei nº 11.689, de 
2008)

Art. 607.   (revogado pela lei 
nº 11.689, de 2008)

Art. 608.   (revogado pela lei 
nº 11.689, de 2008)

capÍtulo V 
do processo e do julgaMento 

dos recursos eM sentido 
estrito e das apelaÇÕes, nos 

tribunais de apelaÇÃo

Art. 609. os recursos, apelações 
e embargos serão julgados pelos tri-
bunais de justiça, câmaras ou turmas 
criminais, de acordo com a compe-
tência estabelecida nas leis de or-
ganização judiciária. (redação dada 
pela lei nº 1.720-b, de �.11.1952)

parágrafo único.  Quando não for 
unânime a decisão de segunda instân-
cia, desfavorável ao réu, admitem-se 
embargos infringentes e de nulidade, 
que poderão ser opostos dentro de 
10 (dez) dias, a contar da publicação 
de acórdão, na forma do art. 61�. se 
o desacordo for parcial, os embar-
gos serão restritos à matéria objeto 
de divergência.   (incluído pela lei nº 
1.720-b, de �.11.1952)

Art. 610.  nos recursos em sen-
tido estrito, com exceção do de habe-
as corpus, e nas apelações interpostas 
das sentenças em processo de contra-

venção ou de crime a que a lei comine 
pena de detenção, os autos irão ime-
diatamente com vista ao procurador-
geral pelo prazo de cinco dias, e, em 
seguida, passarão, por igual prazo, ao 
relator, que pedirá designação de dia 
para o julgamento.

parágrafo único.  anunciado o jul-
gamento pelo presidente, e apregoa-
das as partes, com a presença destas 
ou à sua revelia, o relator fará a expo-
sição do feito e, em seguida, o presi-
dente concederá, pelo prazo de 10 
(dez) minutos, a palavra aos advoga-
dos ou às partes que a solicitarem e ao 
procurador-geral, quando o requerer, 
por igual prazo.

Art. 612.  os recursos de habeas 
corpus, designado o relator, serão jul-
gados na primeira sessão.

Art. 613.  as apelações inter-
postas das sentenças proferidas em 
processos por crime a que a lei comine 
pena de reclusão, deverão ser proces-
sadas e julgadas pela forma estabe-
lecida no art. 610, com as seguintes 
modificações:

i - exarado o relatório nos autos, 
passarão estes ao revisor, que terá 
igual prazo para o exame do proces-
so e pedirá designação de dia para o 
julgamento;

ii - os prazos serão ampliados ao 
dobro;

iii - o tempo para os debates será de 
um quarto de hora.

Art. 614.  no caso de impossibili-
dade de observância de qualquer dos 
prazos marcados nos arts. 610 e 61�, 
os motivos da demora serão declara-
dos nos autos.

Art. 615.  o tribunal decidirá por 
maioria de votos.

§ 1o  havendo empate de votos no 
julgamento de recursos, se o presiden-
te do tribunal, câmara ou turma, não 
tiver tomado parte na votação, pro-
ferirá o voto de desempate; no caso 
contrário, prevalecerá a decisão mais 
favorável ao réu.

§ 2o  o acórdão será apresentado à 
conferência na primeira sessão seguinte 
à do julgamento, ou no prazo de duas 
sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo.

Art. 616.  no julgamento das 
apelações poderá o tribunal, câmara 
ou turma proceder a novo interroga-
tório do acusado, reinquirir testemu-
nhas ou determinar outras diligências.

Art. 617.  o tribunal, câmara 
ou turma atenderá nas suas decisões 
ao disposto nos arts. �8�, �86 e �87, 
no que for aplicável, não podendo, 
porém, ser agravada a pena, quan-
do somente o réu houver apelado 
da sentença.

Art. 618.  os regimentos dos 
tribunais de apelação estabelece-
rão as normas complementares para 
o processo e julgamento dos recur-
sos e apelações.

capÍtulo Vi
dos eMbargos

Art. 619. aos acórdãos profe-
ridos pelos tribunais de apelação, 
câmaras ou turmas, poderão ser 
opostos embargos de declaração, 
no prazo de dois dias contados da 
sua publicação, quando houver na 
sentença ambiguidade, obscurida-
de, contradição ou omissão.

Art. 620.  os embargos de de-
claração serão deduzidos em reque-
rimento de que constem os pontos 
em que o acórdão é ambíguo, obs-
curo, contraditório ou omisso.

§ 1o  o requerimento será apre-
sentado pelo relator e julgado, in-
dependentemente de revisão, na 
primeira sessão.

§ 2o  se não preenchidas as con-
dições enumeradas neste artigo, 
o relator indeferirá desde logo o 
requerimento.

capÍtulo Vii 
da reVisÃo

Art. 621.  a revisão dos pro-
cessos findos será admitida:

i - quando a sentença condena-
tória for contrária ao texto expres-
so da lei penal ou à evidência dos 
autos;

ii - quando a sentença condena-
tória se fundar em depoimentos, 
exames ou documentos comprova-
damente falsos;

iii - quando, após a sentença, se 
descobrirem novas provas de ino-
cência do condenado ou de circuns-
tância que determine ou autorize 
diminuição especial da pena.

Art. 622.  a revisão poderá 
ser requerida em qualquer tempo, 
antes da extinção da pena ou após.

parágrafo único.  não será admis-
sível a reiteração do pedido, salvo 
se fundado em novas provas.
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Art. 623.  a revisão poderá 
ser pedida pelo próprio réu ou por 
procurador legalmente habilitado 
ou, no caso de morte do réu, pelo 
cônjuge, ascendente, descendente 
ou irmão.

Art. 624.  as revisões criminais se-
rão processadas e julgadas:    (redação 
dada pelo decreto-lei nº 504, de 
18.�.1969)

i - pelo supremo tribunal fede-
ral, quanto às condenações por ele 
proferidas;   (redação dada pelo 
decreto-lei nº 504, de 18.�.1969)

ii - pelo tribunal federal de re-
cursos, tribunais de justiça ou de 
alçada, nos demais casos.   (reda-
ção dada pelo decreto-lei nº 504, 
de 18.�.1969)

§ 1o  no supremo tribunal fe-
deral e no tribunal federal de 
recursos o processo e julgamento 
obedecerão ao que for estabeleci-
do no respectivo regimento inter-
no.   (incluído pelo decreto-lei nº 
504, de 18.�.1969)

§ 2o  nos tribunais de justiça 
ou de alçada, o julgamento será 
efetuado pelas câmaras ou tur-
mas criminais, reunidas em sessão 
conjunta, quando houver mais de 
uma, e, no caso contrário, pelo tri-
bunal pleno.    (incluído pelo de-
creto-lei nº 504, de 18.�.1969)

§ �o  nos tribunais onde houver 
quatro ou mais câmaras ou turmas 
criminais, poderão ser constituídos 
dois ou mais grupos de câmaras 
ou turmas para o julgamento de 
revisão, obedecido o que for esta-
belecido no respectivo regimento 
interno.    (incluído pelo decreto-
lei nº 504, de 18.�.1969)

Art. 625.  o requerimento 
será distribuído a um relator e a 
um revisor, devendo funcionar 
como relator um desembarga-
dor que não tenha pronuncia-
do decisão em qualquer fase do 
processo.

§ 1o  o requerimento será ins-
truído com a certidão de haver 
passado em julgado a sentença 
condenatória e com as peças ne-
cessárias à comprovação dos fatos 
argüidos.

§ 2o  o relator poderá determi-
nar que se apensem os autos origi-
nais, se daí não advier dificuldade 
à execução normal da sentença.

§ �o  se o relator julgar insufi-
cientemente instruído o pedido 

e inconveniente ao interesse da 
justiça que se apensem os autos 
originais, indeferi-lo-á in limine, 
dando recurso para as câmaras 
reunidas ou para o tribunal, con-
forme o caso (art. 624, parágrafo 
único).

§ 4o  interposto o recurso por 
petição e independentemente 
de termo, o relator apresentará 
o processo em mesa para o jul-
gamento e o relatará, sem tomar 
parte na discussão.

§ 5o  se o requerimento não 
for indeferido in limine, abrir-se-
á vista dos autos ao procurador-
geral, que dará parecer no prazo 
de dez dias. em seguida, examina-
dos os autos, sucessivamente, em 
igual prazo, pelo relator e revisor, 
julgar-se-á o pedido na sessão que 
o presidente designar.

Art. 626.  julgando proce-
dente a revisão, o tribunal poderá 
alterar a classificação da infração, 
absolver o réu, modificar a pena 
ou anular o processo.

parágrafo único.  de qualquer 
maneira, não poderá ser agrava-
da a pena imposta pela decisão 
revista.

Art. 627.  a absolvição impli-
cará o restabelecimento de todos 
os direitos perdidos em virtude da 
condenação, devendo o tribunal, 
se for caso, impor a medida de se-
gurança cabível.

Art. 628.  os regimentos in-
ternos dos tribunais de apelação 
estabelecerão as normas comple-
mentares para o processo e julga-
mento das revisões criminais.

Art. 629.  À vista da certidão 
do acórdão que cassar a sentença 
condenatória, o juiz mandará jun-
tá-la imediatamente aos autos, para 
inteiro cumprimento da decisão.

Art. 630.  o tribunal, se o 
interessado o requerer, poderá 
reconhecer o direito a uma jus-
ta indenização pelos prejuízos 
sofridos.

§ 1o  por essa indenização, que 
será liquidada no juízo cível, res-
ponderá a união, se a condenação 
tiver sido proferida pela justiça do 
distrito federal ou de território, 
ou o estado, se o tiver sido pela 
respectiva justiça.

§ 2o  a indenização não será 
devida:

a) se o erro ou a injustiça da con-
denação proceder de ato ou falta 
imputável ao próprio impetrante, 
como a confissão ou a ocultação 
de prova em seu poder;

b) se a acusação houver sido 
meramente privada.

Art. 631.  Quando, no curso 
da revisão, falecer a pessoa, cuja 
condenação tiver de ser revista, o 
presidente do tribunal nomeará 
curador para a defesa.

capÍtulo Viii 
do recurso eXtraordinário

Art. 632. (revogado pela lei 
nº �.�96, de 2.6.1958):

Art. 633. (revogado pela lei 
nº �.�96, de 2.6.1958):

Art. 634. (revogado pela lei 
nº �.�96, de 2.6.1958):

Art. 635. (revogado pela lei 
nº �.�96, de 2.6.1958):

Art. 636. (revogado pela lei 
nº �.�96, de 2.6.1958):

Art. 637.  o recurso extraor-
dinário não tem efeito suspensivo, 
e uma vez arrazoados pelo recor-
rido os autos do traslado, os origi-
nais baixarão à primeira instância, 
para a execução da sentença.

Art. 638. o recurso extraor-
dinário e o recurso especial serão 
processados e julgados no supre-
mo tribunal federal e no superior 
tribunal de justiça na forma esta-
belecida por leis especiais, pela lei 
processual civil e pelos respectivos 
regimentos internos.  (redação 
dada pela lei nº 1�.964, de 2019)

capÍtulo iX 
da carta testeMunháVel

Art. 639.  dar-se-á carta 
testemunhável:

i - da decisão que denegar o 
recurso;

ii - da que, admitindo embora o 
recurso, obstar à sua expedição e 
seguimento para o juízo ad quem.

Art. 640.  a carta testemu-
nhável será requerida ao escrivão, 
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ou ao secretário do tribunal, con-
forme o caso, nas quarenta e oito 
horas seguintes ao despacho que 
denegar o recurso, indicando o 
requerente as peças do processo 
que deverão ser trasladadas.

Art. 641.  o escrivão, ou o 
secretário do tribunal, dará reci-
bo da petição à parte e, no prazo 
máximo de cinco dias, no caso de 
recurso no sentido estrito, ou de 
sessenta dias, no caso de recurso 
extraordinário, fará entrega da 
carta, devidamente conferida e 
concertada.

Art. 642.  o escrivão, ou o 
secretário do tribunal, que se ne-
gar a dar o recibo, ou deixar de 
entregar, sob qualquer pretexto, o 
instrumento, será suspenso por trin-
ta dias. o juiz, ou o presidente do 
tribunal de apelação, em face de 
representação do testemunhante, 
imporá a pena e mandará que seja 
extraído o instrumento, sob a mes-
ma sanção, pelo substituto do escri-
vão ou do secretário do tribunal. se 
o testemunhante não for atendido, 
poderá reclamar ao presidente do 
tribunal ad quem, que avocará os 
autos, para o efeito do julgamento 
do recurso e imposição da pena.

Art. 643.  extraído e autuado 
o instrumento, observar-se-á o dis-
posto nos arts. 588 a 592, no caso 
de recurso em sentido estrito, ou o 
processo estabelecido para o recurso 
extraordinário, se deste se tratar.

Art. 644.  o tribunal, câmara 
ou turma a que competir o julgamen-
to da carta, se desta tomar conheci-
mento, mandará processar o recurso, 
ou, se estiver suficientemente instru-
ída, decidirá logo, de meritis.

Art. 645.  o processo da carta 
testemunhável na instância superior se-
guirá o processo do recurso denegado.

 Art. 646.  a carta testemu-
nhável não terá efeito suspensivo.

capÍtulo X 
do habeas corpus e seu 

processo

Art. 647.   dar-se-á habeas 
corpus sempre que alguém sofrer 
ou se achar na iminência de sofrer 
violência ou coação ilegal na sua li-

berdade de ir e vir, salvo nos casos 
de punição disciplinar.

Art. 648.  a coação conside-
rar-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 co-
ação não tiver competência para 
fazê-lo;

iV - quando houver cessado o 
motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admi-
tido a prestar fiança, nos casos em 
que a lei a autoriza;

Vi - quando o processo for mani-
festamente nulo;

Vii - quando extinta a punibilidade.

Art. 649.  o juiz ou o tribunal, 
dentro dos limites da sua jurisdição, fará 
passar imediatamente a ordem impetra-
da, nos casos em que tenha cabimento, 
seja qual for a autoridade coatora.

Art. 650.  competirá conhecer, 
originariamente, do pedido de habeas 
corpus:

i - ao supremo tribunal federal, 
nos casos previstos no art. 101, i, g, da 
constituição;

ii - aos tribunais de apelação, sem-
pre que os atos de violência ou coação 
forem atribuídos aos governadores ou 
interventores dos estados ou territó-
rios e ao prefeito do distrito federal, 
ou a seus secretários, ou aos chefes de 
polícia.

§ 1o  a competência do juiz cessará 
sempre que a violência ou coação pro-
vier de autoridade judiciária de igual 
ou superior jurisdição.

§ 2o  não cabe o habeas corpus con-
tra a prisão administrativa, atual ou 
iminente, dos responsáveis por dinhei-
ro ou valor pertencente à fazenda pú-
blica, 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 exce-
der o prazo legal.

Art. 651.  a concessão do habeas 
corpus não obstará, nem porá termo 
ao processo, desde que este não es-
teja 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 
paciente em virtude de habeas corpus, 
será condenada nas custas a autorida-
de 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 po-
derá ser impetrado por qualquer pes-
soa, em seu favor ou de outrem, bem 
como pelo Ministério público.

§ 1o  a petição de habeas 
corpus 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 
constrangimento ou, em caso de 
simples ameaça de coação, as ra-
zões em que funda o seu temor;

c) a assinatura do impetrante, 
ou de alguém a seu rogo, quando 
não souber ou não puder escre-
ver, 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 alguém sofre ou está na imi-
nência de sofrer coação ilegal.

Art. 655.  o carcereiro ou o 
diretor da prisão, o escrivão, o ofi-
cial de justiça ou a autoridade judi-
ciária ou policial que embaraçar ou 
procrastinar a expedição de ordem 
de habeas corpus, as informações 
sobre a causa da prisão, a condução 
e apresentação do paciente, ou a 
sua soltura, será multado na quan-
tia de duzentos mil-réis a um con-
to de réis, sem prejuízo das penas 
em que incorrer. as multas serão 
impostas pelo juiz do tribunal que 
julgar o habeas corpus, salvo quan-
do se tratar de autoridade judiciá-
ria, caso em que caberá ao supremo 
tribunal federal ou ao tribunal de 
apelação impor as multas.

Art. 656.  recebida a petição 
de habeas corpus, o juiz, se julgar 
necessário, e estiver preso o pacien-
te, mandará que este ihe seja ime-
diatamente apresentado em dia e 
hora que designar.

parágrafo único.  em caso de de-
sobediência, será expedido manda-
do de prisão contra o detentor, que 
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será processado na forma da lei, e 
o juiz providenciará para que o pa-
ciente seja tirado da prisão e apre-
sentado em juízo.

Art. 657.  se o paciente esti-
ver preso, nenhum motivo escusará 
a sua apresentação, salvo:

i - grave enfermidade do 
paciente;

il - não estar ele sob a guar-
da da pessoa a quem se atribui a 
detenção;

iii - se o comparecimento não ti-
ver sido determinado pelo juiz ou 
pelo tribunal.

parágrafo único.  o juiz poderá ir 
ao local em que o paciente se en-
contrar, se este não puder ser apre-
sentado por motivo de doença.

Art. 658.  o detentor decla-
rará à ordem de quem o paciente 
estiver preso.

Art. 659.  se o juiz ou o tribu-
nal verificar que já cessou a violên-
cia ou coação ilegal, julgará preju-
dicado o pedido.

Art. 660.  efetuadas as dili-
gências, e interrogado o paciente, 
o juiz decidirá, fundamentadamen-
te, dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas.

§ 1o  se a decisão for favorável ao 
paciente, será logo posto em liber-
dade, salvo se por outro motivo de-
ver ser mantido na prisão.

§ 2o  se os documentos que ins-
truírem a petição evidenciarem a 
ilegalidade da coação, o juiz ou o 
tribunal ordenará que cesse imedia-
tamente o constrangimento.

§ �o  se a ilegalidade decorrer do 
fato de não ter sido o paciente ad-
mitido a prestar fiança, o juiz arbi-
trará o valor desta, que poderá ser 
prestada perante ele, remetendo, 
neste caso, à autoridade os respec-
tivos autos, para serem anexados 
aos do inquérito policial ou aos do 
processo judicial.

§ 4o  se a ordem de habeas cor-
pus for concedida para evitar ame-
aça 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 soltu-
ra 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 compe-
tência originária do tribunal de ape-
lação, a petição de habeas corpus se-
rá apresentada ao secretário, que a 
enviará imediatamente ao presiden-
te do tribunal, ou da câmara criminal, 
ou da turma, que estiver reunida, ou 
primeiro tiver de reunir-se.

Art. 662.  se a petição conti-
ver os requisitos do art. 654, § 1o, o 
presidente, se necessário, requisi-
tará da autoridade indicada como 
coatora informações por escrito. 
faltando, porém, qualquer daque-
les requisitos, o presidente man-
dará preenchê-lo, logo que ihe for 
apresentada a petição.

Art. 663.  as diligências do 
artigo anterior não serão ordena-
das, se o presidente entender que 
o habeas corpus deva ser indeferi-
do in limine. nesse caso, levará a 
petição ao tribunal, câmara ou tur-
ma, para que delibere a respeito.

Art. 664.  recebidas as infor-
mações, ou dispensadas, o habeas 
corpus será julgado na primei-
ra sessão, podendo, entretanto, 
adiar-se o julgamento para a ses-
são seguinte.

parágrafo único.  a decisão será 
tomada por maioria de votos. ha-
vendo empate, se o presidente não 
tiver tomado parte na votação, 
proferirá voto de desempate; no 
caso contrário, prevalecerá a deci-
são mais favorável ao paciente.

Art. 665.  o secretário do 
tribunal lavrará a ordem que, assi-
nada pelo presidente do tribunal, 
câmara ou turma, será dirigida, 
por ofício ou telegrama, ao deten-
tor, ao carcereiro ou autoridade 
que exercer ou ameaçar exercer o 
constrangimento.

parágrafo único.  a ordem trans-
mitida por telegrama obedecerá 
ao disposto no art. 289, parágrafo 
único, in fine.

 Art. 666.  os regimentos dos 
tribunais de apelação estabele-

cerão as normas complementares 
para o processo e julgamento do 
pedido de habeas corpus de sua 
competência originária.

Art. 667.  no processo e jul-
gamento do habeas corpus de 
competência originária do supre-
mo tribunal federal, bem como 
nos de recurso das decisões de 
última ou única instância, dene-
gatórias de habeas corpus, obser-
var-se-á, no que ihes for aplicável, 
o disposto nos artigos anteriores, 
devendo o regimento interno 
do tribunal estabelecer as regras 
complementares.

liVro iV 
da eXecuÇÃo

tÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 668.  a execução, onde 
não houver juiz especial, incumbirá ao 
juiz da sentença, ou, se a decisão for 
do tribunal do júri, ao seu presidente.

parágrafo único.  se a decisão for 
de tribunal superior, nos casos de 
sua competência originária, caberá 
ao respectivo presidente prover-lhe a 
execução.

Art. 669.  só depois de passar 
em julgado, será exeqüível a sentença, 
salvo:

i - quando condenatória, para o 
efeito de sujeitar o réu a prisão, ainda 
no caso de crime afiançável, enquanto 
não for prestada a fiança;

ii - quando absolutória, para o fim 
de imediata soltura do réu, desde que 
não proferida em processo por crime a 
que a lei comine pena de reclusão, no 
máximo, por tempo igual ou superior 
a oito anos.

Art. 670.  no caso de decisão ab-
solutória confirmada ou proferida em 
grau de apelação, incumbirá ao rela-
tor fazer expedir o alvará de soltura, 
de que dará imediatamente conheci-
mento ao juiz de primeira instância.

Art. 671.  os incidentes da exe-
cução serão resolvidos pelo respectivo 
juiz.

Art. 672.  computar-se-á na 
pena privativa da liberdade o tempo:

i - de prisão preventiva no brasil ou 
no estrangeiro;
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ii - de prisão provisória no brasil ou 
no estrangeiro;

iii - de internação em hospital ou 
manicômio.

Art. 673.  Verificado que o réu, 
pendente a apelação por ele inter-
posta, já sofreu prisão por tempo 
igual ao da pena a que foi condena-
do, o relator do feito mandará pô-lo 
imediatamente em liberdade, sem 
prejuízo do julgamento do recurso, 
salvo se, no caso de crime a que a lei 
comine pena de reclusão, no máxi-
mo, por tempo igual ou superior a 
8 anos, o querelante ou o Ministério 
público também houver apelado da 
sentença condenatória.

tÍtulo ii  
da eXecuÇÃo das penas  

eM espÉcie

capÍtulo i 
das penas priVatiVas de 

liberdade

Art. 674.  transitando em julga-
do a sentença que impuser pena pri-
vativa de liberdade, se o réu já estiver 
preso, ou vier a ser preso, o juiz or-
denará a expedição de carta de guia 
para o cumprimento da pena.

parágrafo único.  na hipótese 
do art. 82, última parte, a expedição 
da carta de guia será ordenada pelo 
juiz competente para a soma ou uni-
ficação das penas.

Art. 675.  no caso de ainda não 
ter sido expedido mandado de prisão, 
por tratar-se de infração penal em 
que o réu se livra solto ou por estar 
afiançado, o juiz, ou o presidente da 
câmara ou tribunal, se tiver havido 
recurso, fará expedir o mandado de 
prisão, logo que transite em julgado 
a sentença condenatória.

§ 1o  no caso de reformada pela 
superior instância, em grau de recur-
so, a sentença absolutória, estando 
o réu solto, o presidente da câmara 
ou do tribunal fará, logo após a ses-
são de julgamento, remeter ao chefe 
de polícia o mandado de prisão do 
condenado.

§ 2o  se o réu estiver em prisão es-
pecial, deverá, ressalvado o disposto 
na legislação relativa aos militares, ser 
expedida ordem para sua imediata 
remoção para prisão comum, até que 
se verifique a expedição de carta de 
guia para o cumprimento da pena.

Art. 676.  a carta de guia, ex-
traída pelo escrivão e assinada pelo 
juiz, que a rubricará em todas as fo-
lhas, será remetida ao diretor do es-
tabelecimento em que tenha de ser 
cumprida a sentença condenatória, e 
conterá:

i - o nome do réu e a alcunha por 
que for conhecido;

il - a sua qualificação civil (natura-
lidade, filiação, idade, estado, profis-
são), instrução e, se constar, número 
do registro geral do instituto de iden-
tificação e estatística ou de repartição 
congênere;

iii - o teor integral da sentença con-
denatória e a data da terminação da 
pena.

parágrafo único.  expedida carta 
de guia para cumprimento de uma 
pena, se o réu estiver cumprindo 
outra, só depois de terminada a 
execução desta será aquela execu-
tada. retificar-se-á a carta de guia 
sempre que sobrevenha modifica-
ção quanto ao início da execução 
ou ao tempo de duração da pena.

Art. 677.  da carta de guia e 
seus aditamentos se remeterá cópia 
ao conselho penitenciário.

Art. 678.  o diretor do esta-
belecimento, em que o réu tiver de 
cumprir a pena, passará recibo da 
carta de guia para juntar-se aos au-
tos do processo.

Art. 679.  as cartas de guia se-
rão registradas em livro especial, se-
gundo a ordem cronológica do re-
cebimento, fazendo-se no curso da 
execução as anotações necessárias.

Art. 680.  computar-se-á no 
tempo da pena o período em que 
o condenado, por sentença irrecor-
rível, permanecer preso em estabe-
lecimento diverso do destinado ao 
cumprimento dela.

Art. 681.  se impostas cumu-
lativamente penas privativas da li-
berdade, será executada primeiro a 
de reclusão, depois a de detenção e 
por último a de prisão simples.

Art. 682.  o sentenciado a que 
sobrevier doença mental, verificada 
por perícia médica, será internado 
em manicômio judiciário, ou, à falta, 
em outro estabelecimento adequado, 
onde ihe seja assegurada a custódia.

§ 1o  em caso de urgência, o dire-

tor do estabelecimento penal pode-
rá determinar a remoção do senten-
ciado, comunicando imediatamente 
a providência ao juiz, que, em face 
da perícia médica, ratificará ou re-
vogará a medida.

§ 2o  se a internação se prolongar 
até o término do prazo restante da 
pena e não houver sido imposta me-
dida de segurança detentiva, o in-
divíduo terá o destino aconselhado 
pela sua enfermidade, feita a devida 
comunicação ao juiz de incapazes.

Art. 683.  o diretor da prisão 
a que o réu tiver sido recolhido pro-
visoriamente ou em cumprimento 
de pena comunicará imediatamente 
ao juiz o óbito, a fuga ou a soltura 
do detido ou sentenciado para que 
fique constando dos autos.

parágrafo único.  a certidão de 
óbito acompanhará a comunicação.

Art. 684.  a recaptura do réu 
evadido não depende de prévia or-
dem judicial e poderá ser efetuada 
por qualquer pessoa.

Art. 685.  cumprida ou extin-
ta a pena, o condenado será pos-
to, imediatamente, em liberdade, 
mediante alvará do juiz, no qual 
se ressalvará a hipótese de dever o 
condenado continuar na prisão por 
outro motivo legal.

parágrafo único.  se tiver sido 
imposta medida de segurança de-
tentiva, o condenado será removi-
do para estabelecimento adequado 
(art. 762).

capÍtulo ii 
das penas pecuniárias

Art. 686.  a pena de multa 
será paga dentro em 10 dias após 
haver transitado em julgado a sen-
tença que a impuser.

parágrafo único.  se interposto 
recurso da sentença, esse prazo será 
contado do dia em que o juiz orde-
nar o cumprimento da decisão da 
superior instância.

Art. 687.  o juiz poderá, des-
de que o condenado o requeira:

i - prorrogar o prazo do paga-
mento da multa até três meses, se 
as circunstâncias justificarem essa 
prorrogação;

ii - permitir, nas mesmas cir-
cunstâncias, que o pagamento 
se faça em parcelas mensais, no 
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prazo que fixar, mediante cau-
ção real ou fidejussória, quando 
necessário.    (redação dada pela 
lei nº 6.416, de 24.5.1977)

§ 1o  o requerimento, tanto no 
caso do no i, como no do no ii, será 
feito dentro do decêndio concedi-
do para o pagamento da multa.

§ 2º a permissão para o paga-
mento em parcelas será revogada, 
se o juiz verificar que o condenado 
dela se vale para fraudar a execu-
ção da pena. nesse caso, a caução 
resolver-se-á em valor monetário, 
devolvendo-se ao condenado o 
que exceder à satisfação da mul-
ta e das custas processuais.   (re-
dação dada pela lei nº 6.416, de 
24.5.1977)

Art. 688.  findo o decêndio 
ou a prorrogação sem que o con-
denado efetue o pagamento, ou 
ocorrendo a hipótese prevista no § 
2o do artigo anterior, observar-se-
á o seguinte:

i - possuindo o condenado bens 
sobre os quais possa recair a exe-
cução, será extraída certidão da 
sentença condenatória, a fim de 
que o Ministério público proceda à 
cobrança judicial;

ii - sendo o condenado insolven-
te, far-se-á a cobrança:

a) mediante desconto de quarta 
parte de sua remuneração (arts. 
29, § 1o, e �7 do código penal), 
quando cumprir pena privativa da 
liberdade, cumulativamente im-
posta com a de multa;

b) mediante desconto em seu 
vencimento ou salário, se, cumpri-
da a pena privativa da liberdade, 
ou concedido o livramento con-
dicional, a multa não houver sido 
resgatada;

c) mediante esse desconto, se a 
multa for a única pena imposta ou 
no caso de suspensão condicional 
da pena.

§ 1o  o desconto, nos casos das 
letras b e c, será feito mediante or-
dem ao empregador, à repartição 
competente ou à administração da 
entidade paraestatal, e, antes de 
fixá-lo, o juiz requisitará informa-
ções e ordenará diligências, inclu-
sive arbitramento, quando neces-
sário, para observância do art. �7, 
§ �o, do código penal.

§ 2o  sob pena de desobediência 
e sem prejuízo da execução a que 
ficará sujeito, o empregador será 
intimado a recolher mensalmente, 

até o dia fixado pelo juiz, a impor-
tância correspondente ao descon-
to, em selo penitenciário, que será 
inutilizado nos autos pelo juiz.

§ �o  se o condenado for funcio-
nário estadual ou municipal ou em-
pregado de entidade paraestatal, 
a importância do desconto será, 
semestralmente, recolhida ao te-
souro nacional, delegacia fiscal ou 
coletoria federal, como receita do 
selo penitenciário.

§ 4o  as quantias descontadas em 
folha de pagamento de funcionário 
federal constituirão renda do selo 
penitenciário.

Art. 689.  a multa será conver-
tida, à razão de dez mil-réis por dia, 
em detenção ou prisão simples, no 
caso de crime ou de contravenção:

i - se o condenado solvente frus-
trar o pagamento da multa;

ii - se não forem pagas pelo con-
denado solvente as parcelas men-
sais autorizadas sem garantia.   (re-
dação dada pela lei nº 6.416, de 
24.5.1977)

§ 1o  se o juiz reconhecer desde 
logo a existência de causa para a 
conversão, a ela procederá de ofício 
ou a requerimento do Ministério 
público, independentemente de au-
diência do condenado; caso contrá-
rio, depois de ouvir o condenado, se 
encontrado no lugar da sede do ju-
ízo, poderá admitir a apresentação 
de prova pelas partes, inclusive tes-
temunhal, no prazo de três dias.

§ 2o  o juiz, desde que transite 
em julgado a decisão, ordenará a 
expedição de mandado de prisão 
ou aditamento à carta de guia, con-
forme esteja o condenado solto ou 
em cumprimento de pena privativa 
da liberdade.

§ �o  na hipótese do inciso ii 
deste artigo, a conversão será fei-
ta pelo valor das parcelas não pa-
gas.   (incluído pela lei nº 6.416, de 
24.5.1977)

Art. 690.  o juiz tornará sem 
efeito a conversão, expedindo alva-
rá de soltura ou cassando a ordem 
de prisão, se o condenado, em qual-
quer tempo:

 i - pagar a multa;
ii - prestar caução real ou fidejussó-

ria que ihe assegure o pagamento.
parágrafo único.  no caso do no ii, 

antes de homologada a caução, será 
ouvido o Ministério público dentro 
do prazo de dois dias.

capÍtulo iii 
das penas acessórias

Art. 691.  o juiz dará à auto-
ridade administrativa competente 
conhecimento da sentença transita-
da em julgado, que impuser ou de 
que resultar a perda da função pú-
blica ou a incapacidade temporária 
para investidura em função pública 
ou para exercício de profissão ou 
atividade.

Art. 692.  no caso de incapa-
cidade temporária ou permanente 
para o exercício do pátrio poder, da 
tutela ou da curatela, o juiz provi-
denciará para que sejam acautela-
dos, no juízo competente, a pessoa 
e os bens do menor ou do interdito.

Art. 693.  a incapacidade per-
manente ou temporária para o exer-
cício da autoridade marital ou do pá-
trio poder será averbada no registro 
civil.

Art. 694.  as penas acessórias 
consistentes em interdições de di-
reitos serão comunicadas ao institu-
to de identificação e estatística ou 
estabelecimento congênere, figu-
rarão na folha de antecedentes do 
condenado e serão mencionadas no 
rol de culpados.

Art. 695.  iniciada a execu-
ção das interdições temporárias 
(art. 72, a e b, do código penal), o 
juiz, de ofício, a requerimento do 
Ministério público ou do condena-
do, fixará o seu termo final, com-
pletando as providências determi-
nadas nos artigos anteriores.

tÍtulo iii  
dos incidentes da eXecuÇÃo

capÍtulo i 
da suspensÃo condicional da 

pena

Art. 696. o juiz poderá sus-
pender, por tempo não inferior a 2 
(dois) nem superior a 6 (seis) anos, 
a execução das penas de reclusão e 
de detenção que não excedam a 2 
(dois) anos, ou, por tempo não infe-
rior a 1 (um) nem superior a � (três) 
anos, a execução da pena de prisão 
simples, desde que o sentenciado:   
(redação dada pela lei nº 6.416, de 
24.5.1977)
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i - não haja sofrido, no país ou no 
estrangeiro, condenação irrecorrí-
vel por outro crime a pena privati-
va da liberdade, salvo o disposto no 
parágrafo único do art. 46 do códi-
go penal;    (redação dada pela lei 
nº 6.416, de 24.5.1977)

ii - os antecedentes e a persona-
lidade do sentenciado, os motivos 
e as circunstâncias do crime autori-
zem a presunção de que não torna-
rá a delinqüir.

parágrafo único.  processado o 
beneficiário por outro crime ou 
contravenção, considerar-se-á pror-
rogado o prazo da suspensão da 
pena até o julgamento definitivo.

Art. 697. o juiz ou tribunal, 
na decisão que aplicar pena priva-
tiva da liberdade não superior a 2 
(dois) anos, deverá pronunciar-se, 
motivadamente, sobre a suspensão 
condicional, quer a conceda quer a 
denegue.    (redação dada pela lei 
nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 698. concedida a suspen-
são, o juiz especificará as condições 
a que fica sujeito o condenado, 
pelo prazo previsto, começando 
este a correr da audiência em que 
se der conhecimento da sentença 
ao beneficiário e ihe for entregue 
documento similar ao descrito no 
art. 724.    (redação dada pela lei 
nº 6.416, de 24.5.1977)

§ 1o  as condições serão adequa-
das ao delito e à personalidade do 
condenado.     (incluído pela lei nº 
6.416, de 24.5.1977)

§ 2o  poderão ser impostas, além 
das estabelecidas no art. 767, como 
normas de conduta e obrigações, as 
seguintes condições:   (incluído pela 
lei nº 6.416, de 24.5.1977)

i - freqüentar curso de habilita-
ção profissional ou de instrução es-
colar;   (incluído pela lei nº 6.416, 
de 24.5.1977)

ii - prestar serviços em favor da 
comunidade;   (incluído pela lei nº 
6.416, de 24.5.1977)

iii - atender aos encargos de fa-
mília;   (incluído pela lei nº 6.416, 
de 24.5.1977)

iV - submeter-se a tratamento de 
desintoxicação. (incluído pela lei nº 
6.416, de 24.5.1977)

§ �o  o juiz poderá fixar, a qual-
quer tempo, de ofício ou a reque-
rimento do Ministério público, 
outras condições além das especi-
ficadas na sentença e das referidas 

no parágrafo anterior, desde que 
as circunstâncias o aconselhem.   
(incluído pela lei nº     6.416, de 
24.5.1977)

§ 4o  a fiscalização do cumpri-
mento das condições deverá ser 
regulada, nos estados, territórios e 
distrito federal, por normas suple-
tivas e atribuída a serviço social pe-
nitenciário, patronato, conselho de 
comunidade ou entidades similares, 
inspecionadas pelo conselho peni-
tenciário, pelo Ministério público 
ou ambos, devendo o juiz da exe-
cução na comarca suprir, por ato, a 
falta das normas supletivas.   (incluí-
do pela lei nº 6.416, de 24.5.1977)

§ 5o  o beneficiário deverá com-
parecer periodicamente à entidade 
fiscalizadora, para comprovar a ob-
servância das condições a que está 
sujeito, comunicando, também, a 
sua ocupação, os salários ou pro-
ventos de que vive, as economias 
que conseguiu realizar e as dificul-
dades materiais ou sociais que en-
frenta.  (incluído pela lei nº 6.416, 
de 24.5.1977)

§ 6o  a entidade fiscalizadora de-
verá comunicar imediatamente ao 
órgão de inspeção, para os fins legais 
(arts. 7�0 e 7�1), qualquer fato capaz 
de acarretar a revogação do bene-
fício, a prorrogação do prazo ou a 
modificação das condições. (incluído 
pela lei nº 6.416, de 24.5.1977)

§ 7o  se for permitido ao benefici-
ário mudar-se, será feita comunica-
ção ao juiz e à entidade fiscalizado-
ra do local da nova residência, aos 
quais deverá apresentar-se imedia-
tamente. (incluído pela lei nº 6.416, 
de 24.5.1977)

Art. 699.  no caso de condena-
ção pelo tribunal do júri, a suspen-
são condicional da pena competirá 
ao seu presidente.

Art. 700.  a suspensão não 
compreende a multa, as penas aces-
sórias, os efeitos da condenação 
nem as custas.

Art. 701.  o juiz, ao conceder a 
suspensão, fixará, tendo em conta as 
condições econômicas ou profissionais 
do réu, o prazo para o pagamento, 
integral ou em prestações, das custas 
do processo e taxa penitenciária.

Art. 702.  em caso de co-auto-
ria, a suspensão poderá ser concedi-
da a uns e negada a outros réus.

Art. 703.  o juiz que conceder 
a suspensão lerá ao réu, em audiên-
cia, a sentença respectiva, e o ad-
vertirá das conseqüências de nova 
infração penal e da transgressão 
das obrigações impostas.

Art. 704.  Quando for concedi-
da a suspensão pela superior instân-
cia, a esta caberá estabelecer-lhe as 
condições, podendo a audiência ser 
presidida por qualquer membro do 
tribunal ou câmara, pelo juiz do pro-
cesso ou por outro designado pelo 
presidente do tribunal ou câmara.

Art. 705.  se, intimado pesso-
almente ou por edital com prazo de 
20 dias, o réu não comparecer à audi-
ência a que se refere o art. 70�, a sus-
pensão ficará sem efeito e será exe-
cutada imediatamente a pena, salvo 
prova de justo impedimento, caso em 
que será marcada nova audiência.

Art. 706. a suspensão também 
ficará sem efeito se, em virtude de 
recurso, for aumentada a pena de 
modo que exclua a concessão do 
benefício.   (redação dada pela lei 
nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 707. a suspensão será re-
vogada se o beneficiário:  (redação 
dada pela lei nº 6.416, de 24.5.1977)

i - é condenado, por sentença 
irrecorrível, a pena privativa da 
liberdade;  (redação dada pela lei 
nº 6.416, de 24.5.1977)

ii - frustra, embora solvente, o pa-
gamento da multa, ou não efetua, 
sem motivo justificado, a reparação 
do dano.   (redação dada pela lei 
nº 6.416, de 24.5.1977)

parágrafo único.  o juiz poderá 
revogar a suspensão, se o benefici-
ário deixa de cumprir qualquer das 
obrigações constantes da sentença, 
de observar proibições inerentes à 
pena acessória, ou é irrecorrivel-
mente condenado a pena que não 
seja privativa da liberdade; se não a 
revogar, deverá advertir o benefici-
ário, ou exacerbar as condições ou, 
ainda, prorrogar o período da sus-
pensão até o máximo, se esse limite 
não foi o fixado.   (redação dada 
pela lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 708.  expirado o prazo de 
suspensão ou a prorrogação, sem 
que tenha ocorrido motivo de revo-
gação, a pena privativa de liberda-
de será declarada extinta.
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parágrafo único.  o juiz, quando 
julgar necessário, requisitará, an-
tes do julgamento, nova folha de 
antecedentes do beneficiário.

Art. 709.  a condenação será 
inscrita, com a nota de suspensão, 
em livros especiais do instituto de 
identificação e estatística, ou re-
partição congênere, averbando-
se, mediante comunicação do juiz 
ou do tribunal, a revogação da 
suspensão ou a extinção da pena. 
em caso de revogação, será feita 
a averbação definitiva no registro 
geral.

§ 1o  nos lugares onde não hou-
ver instituto de identificação e es-
tatística ou repartição congênere, 
o registro e a averbação serão fei-
tos em livro próprio no juízo ou no 
tribunal.

§ 2o  o registro será secreto, sal-
vo para efeito de informações re-
quisitadas por autoridade judiciá-
ria, no caso de novo processo.

§ �o  não se aplicará o disposto 
no § 2o, quando houver sido im-
posta ou resultar de condenação 
pena acessória consistente em in-
terdição de direitos.

capÍtulo ii 
do liVraMento condicional

Art. 710. o livramento condi-
cional poderá ser concedido ao con-
denado a pena privativa da liberda-
de igual ou superior a 2 (dois) anos, 
desde que se verifiquem as con-
dições seguintes:  (redação dada 
pela lei nº 6.416, de 24.5.1977)

i - cumprimento de mais da 
metade da pena, ou mais de três 
quartos, se reincidente o senten-
ciado;   (redação dada pela lei nº 
6.416, de 24.5.1977)

ii - ausência ou cessação de 
periculosidade;

iii - bom comportamento duran-
te a vida carcerária;

iV - aptidão para prover à pró-
pria subsistência mediante traba-
lho honesto;

V - reparação do dano causado 
pela infração, salvo impossibilida-
de de fazê-lo.   (redação dada pela 
lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 711. as penas que cor-
respondem a infrações diversas 
podem somar-se, para efeito do 
livramento (redação dada pela lei 
nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 712. o livramento condi-
cional poderá ser concedido median-
te requerimento do sentenciado, de 
seu cônjuge ou de parente em linha 
reta, ou por proposta do diretor do 
estabelecimento penal, ou por ini-
ciativa do conselho penitenciário.   
  (redação dada pelo decreto-lei nº 
6.109, de 16.12.194�)

Art. 713.  as condições de ad-
missibilidade, conveniência e oportu-
nidade da concessão do livramento 
serão verificadas pelo conselho peni-
tenciário, a cujo parecer não ficará, 
entretanto, adstrito o juiz.

Art. 714.  o diretor do estabe-
lecimento penal remeterá ao conse-
lho penitenciário minucioso relatório 
sobre:

i - o caráter do sentenciado, reve-
lado pelos seus antecedentes e con-
duta na prisão;

ii - o procedimento do liberando 
na prisão, sua aplicação ao trabalho 
e seu trato com os companheiros e 
funcionários do estabelecimento;

iii - suas relações, quer com a famí-
lia, quer com estranhos;

iV - seu grau de instrução e ap-
tidão profissional, com a indicação 
dos serviços em que haja sido empre-
gado e da especialização anterior ou 
adquirida na prisão;

V - sua situação financeira, e seus 
propósitos quanto ao seu futuro 
meio de vida, juntando o diretor, 
quando dada por pessoa idônea, 
promessa escrita de colocação do li-
berando, com indicação do serviço e 
do salário.

parágrafo único.  o relatório será, 
dentro do prazo de quinze dias, re-
metido ao conselho, com o prontu-
ário do sentenciado, e, na falta, o 
conselho opinará livremente, comu-
nicando à autoridade competente a 
omissão do diretor da prisão.

Art. 715.  se tiver sido imposta 
medida de segurança detentiva, o li-
vramento não poderá ser concedido 
sem que se verifique, mediante exa-
me das condições do sentenciado, a 
cessação da periculosidade.

parágrafo único.  consistindo a 
medida de segurança em internação 
em casa de custódia e tratamento, 
proceder-se-á a exame mental do 
sentenciado.

Art. 716.  a petição ou a pro-
posta de livramento será remetida ao 

juiz ou ao tribunal por ofício do pre-
sidente do conselho penitenciário, 
com a cópia do respectivo parecer e 
do relatório do diretor da prisão.

§ 1o  para emitir parecer, o conse-
lho poderá determinar diligências e 
requisitar os autos do processo.

§ 2o  o juiz ou o tribunal mandará 
juntar a petição ou a proposta, com 
o ofício ou documento que a acom-
panhar, aos autos do processo, e 
proferirá sua decisão, previamente 
ouvido o Ministério público.

Art. 717. na ausência da con-
dição prevista no art. 710, i, o re-
querimento será liminarmente in-
deferido.   (redação dada pela lei 
nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 718. deferido o pedido, 
o juiz, ao especificar as condições a 
que ficará subordinado o livramen-
to, atenderá ao disposto no art. 698, 
§§ 1o, 2o e 5o.    (redação dada pela 
lei nº 6.416, de 24.5.1977)

§ 1o  se for permitido ao libera-
do residir fora da jurisdição do juiz 
da execução, remeter-se-á cópia 
da sentença do livramento à au-
toridade judiciária do lugar para 
onde ele se houver transferido, e à 
entidade de observação cautelar e 
proteção.    (redação dada pela lei 
nº 6.416, de 24.5.1977)

§ 2o  o liberado será advertido da 
obrigação de apresentar-se imedia-
tamente à autoridade judiciária e à 
entidade de observação cautelar e 
proteção.   redação dada pela lei 
nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 719.  o livramento ficará 
também subordinado à obrigação 
de pagamento das custas do pro-
cesso e da taxa penitenciária, salvo 
caso de insolvência comprovada.

parágrafo único.  o juiz poderá 
fixar o prazo para o pagamento in-
tegral ou em prestações, tendo em 
consideração as condições econômi-
cas ou profissionais do liberado.

Art. 720.  a forma de paga-
mento da multa, ainda não paga 
pelo liberando, será determinada de 
acordo com o disposto no art. 688.

Art. 721.  reformada a sen-
tença denegatória do livramento, 
os autos baixarão ao juiz da primei-
ra instância, a fim de que determine 
as condições que devam ser impos-
tas ao liberando.
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Art. 722.  concedido o livramen-
to, será expedida carta de guia, com 
a cópia integral da sentença em duas 
vias, remetendo-se uma ao diretor do 
estabelecimento penal e outra ao pre-
sidente do conselho penitenciário.

Art. 723.  a cerimônia do li-
vramento condicional será realiza-
da solenemente, em dia marcado 
pela autoridade que deva presidi-
la, observando-se o seguinte:

i - a sentença será lida ao liberan-
do, na presença dos demais presos, 
salvo motivo relevante, pelo presi-
dente do conselho penitenciário, 
ou pelo seu representante junto ao 
estabelecimento penal, ou, na falta, 
pela autoridade judiciária local;

ii - o diretor do estabelecimento 
penal chamará a atenção do libe-
rando para as condições impostas 
na sentença de livramento;

iii - o preso declarará se aceita as 
condições.

§ 1o  de tudo, em livro próprio, se 
lavrará termo, subscrito por quem 
presidir a cerimônia, e pelo liberan-
do, ou alguém a seu rogo, se não 
souber ou não puder escrever.

§ 2o  desse termo, se remeterá có-
pia ao juiz do processo.

Art. 724.  ao sair da prisão o 
liberado, ser-lhe-á entregue, além 
do saldo do seu pecúlio e do que 
ihe pertencer, uma caderneta que 
exibirá à autoridade judiciária ou 
administrativa sempre que ihe for 
exigido. essa caderneta conterá:

i - a reprodução da ficha de iden-
tidade, ou o retrato do liberado, sua 
qualificação e sinais característicos;

ii - o texto impresso dos artigos 
do presente capítulo;

iii - as condições impostas ao 
liberado;

iV - a pena acessória a que esteja 
sujeito.   (incluído pela lei nº 6.416, 
de 24.5.1977)

§ 1o  na falta de caderneta, será 
entregue ao liberado um salvo-con-
duto, em que constem as condições 
do livramento e a pena acessória, 
podendo substituir-se a ficha de 
identidade ou o retrato do liberado 
pela descrição dos sinais que pos-
sam identificá-lo.   (incluído pela lei 
nº 6.416, de 24.5.1977)

§ 2o  na caderneta e no salvo-
conduto deve haver espaço para 
consignar o cumprimento das con-
dições referidas no art. 718.   (inclu-
ído pela lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 725. a observação caute-
lar e proteção realizadas por serviço 
social penitenciário, patronato, con-
selho de comunidade ou entidades 
similares, terá a finalidade de:   (re-
dação dada pela lei nº 6.416, de 
24.5.1977)

i - fazer observar o cumprimento 
da pena acessória, bem como das 
condições especificadas na senten-
ça concessiva do benefício;   (re-
dação dada pela lei nº 6.416, de 
24.5.1977)

ii - proteger o beneficiário, orien-
tando-o na execução de suas obriga-
ções e auxiliando-o na obtenção de 
atividade laborativa.   (redação dada 
pela lei nº 6.416, de 24.5.1977)

parágrafo único.  as entidades 
encarregadas de observação caute-
lar e proteção do liberado apresen-
tarão relatório ao conselho peni-
tenciário, para efeito da represen-
tação prevista nos arts. 7�0 e 7�1.   
(redação dada pela lei nº 6.416, de 
24.5.1977)

Art. 726.  revogar-se-á o li-
vramento condicional, se o liberado 
vier, por crime ou contravenção, a 
ser condenado por sentença irrecor-
rível a pena privativa de liberdade.

Art. 727. o juiz pode, também, 
revogar o livramento, se o libera-
do deixar de cumprir qualquer das 
obrigações constantes da sentença, 
de observar proibições inerentes 
à pena acessória ou for irrecorri-
velmente condenado, por crime, à 
pena que não seja privativa da liber-
dade.   (redação dada pela lei nº 
6.416, de 24.5.1977)

parágrafo único.  se o juiz não re-
vogar o livramento, deverá advertir 
o liberado ou exacerbar as condi-
ções.   (incluído pela lei nº 6.416, de 
24.5.1977)

Art. 728.  se a revogação for 
motivada por infração penal ante-
rior à vigência do livramento, com-
putar-se-á no tempo da pena o perí-
odo em que esteve solto o liberado, 
sendo permitida, para a concessão 
de novo livramento, a soma do tem-
po das duas penas.

Art. 729.  no caso de revoga-
ção por outro motivo, não se com-
putará na pena o tempo em que 
esteve solto o liberado, e tampouco 
se concederá, em relação à mesma 
pena, novo livramento.

Art. 730. a revogação do li-
vramento será decretada median-
te representação do conselho 
penitenciário, ou a requerimento 
do Ministério público, ou de ofí-
cio, pelo juiz, que, antes, ouvirá 
o liberado, podendo ordenar di-
ligências e permitir a produção 
de prova, no prazo de cinco dias.   
(redação dada pela lei nº 6.416, 
de 24.5.1977)

Art. 731. o juiz, de ofício, a 
requerimento do Ministério públi-
co, ou mediante representação do 
conselho penitenciário, poderá 
modificar as condições ou normas 
de conduta especificadas na sen-
tença, devendo a respectiva deci-
são ser lida ao liberado por uma 
das autoridades ou por um dos 
funcionários indicados no inciso i 
do art. 72�, observado o dispos-
to nos incisos ii e iii, e §§ 1o e 2o 
do mesmo artigo.  (redação dada 
pela lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 732.  praticada pelo li-
berado nova infração, o juiz ou 
o tribunal poderá ordenar a sua 
prisão, ouvido o conselho peni-
tenciário, suspendendo o curso do 
livramento condicional, cuja revo-
gação ficará, entretanto, depen-
dendo da decisão final no novo 
processo.

Art. 733.  o juiz, de ofício, 
ou a requerimento do interessado, 
do Ministério público, ou do con-
selho penitenciário, julgará extin-
ta a pena privativa de liberdade, 
se expirar o prazo do livramento 
sem revogação, ou na hipótese do 
artigo anterior, for o liberado ab-
solvido por sentença irrecorrível.

tÍtulo iV  
da graÇa, do indulto, da 

anistia e da rehabilitaÇÃo

capÍtulo i 
da graÇa, do indulto e da 

anistia

Art. 734.  a graça poderá 
ser provocada por petição do con-
denado, de qualquer pessoa do 
povo, do conselho penitenciário, 
ou do Ministério público, ressalva-
da, entretanto, ao presidente da 
república, a faculdade de conce-
dê-la espontaneamente.
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Art. 735.  a petição de gra-
ça, acompanhada dos documentos 
com que o impetrante a instruir, 
será remetida ao ministro da jus-
tiça por intermédio do conselho 
penitenciário.

Art. 736.  o conselho peni-
tenciário, à vista dos autos do pro-
cesso, e depois de ouvir o diretor 
do estabelecimento penal a que es-
tiver recolhido o condenado, fará, 
em relatório, a narração do fato 
criminoso, examinará as provas, 
mencionará qualquer formalidade 
ou circunstância omitida na petição 
e exporá os antecedentes do con-
denado e seu procedimento depois 
de preso, opinando sobre o mérito 
do pedido.   (Vide lei nº 7.417, de 
1985)

Art. 737.  processada no Mi-
nistério da justiça, com os docu-
mentos e o relatório do conselho 
penitenciário, a petição subirá a 
despacho do presidente da repú-
blica, a quem serão presentes os 
autos do processo ou a certidão 
de qualquer de suas peças, se ele o 
determinar.

Art. 738.  concedida a graça 
e junta aos autos cópia do decreto, 
o juiz declarará extinta a pena ou 
penas, ou ajustará a execução aos 
termos do decreto, no caso de re-
dução ou comutação de pena.

Art. 739.  o condenado pode-
rá recusar a comutação da pena.

Art. 740.  os autos da petição 
de graça serão arquivados no Mi-
nistério da justiça.

Art. 741.  se o réu for benefi-
ciado por indulto, o juiz, de ofício 
ou a requerimento do interessado, 
do Ministério público ou por ini-
ciativa do conselho penitenciário, 
providenciará de acordo com o dis-
posto no art. 7�8.

Art. 742.  concedida a anistia 
após transitar em julgado a senten-
ça condenatória, o juiz, de ofício ou 
a requerimento do interessado, do 
Ministério público ou por iniciativa 
do conselho penitenciário, declara-
rá extinta a pena.

capÍtulo ii 
da reabilitaÇÃo

Art. 743.  a reabilitação será 
requerida ao juiz da condenação, 
após o decurso de quatro ou oito 
anos, pelo menos, conforme se tra-
te de condenado ou reincidente, 
contados do dia em que houver ter-
minado a execução da pena prin-
cipal ou da medida de segurança 
detentiva, devendo o requerente 
indicar as comarcas em que haja re-
sidido durante aquele tempo.

Art. 744.  o requerimento será 
instruído com:

i - certidões comprobatórias de 
não ter o requerente respondido, 
nem estar respondendo a processo 
penal, em qualquer das comarcas 
em que houver residido durante 
o prazo a que se refere o artigo 
anterior;

ii - atestados de autoridades po-
liciais ou outros documentos que 
comprovem ter residido nas comar-
cas indicadas e mantido, efetiva-
mente, bom comportamento;

iii - atestados de bom compor-
tamento fornecidos por pessoas a 
cujo serviço tenha estado;

iV - quaisquer outros documen-
tos que sirvam como prova de sua 
regeneração;

V - prova de haver ressarcido o 
dano causado pelo crime ou persis-
tir a impossibilidade de fazê-lo.

Art. 745.  o juiz poderá orde-
nar as diligências necessárias para 
apreciação do pedido, cercando-as 
do sigilo possível e, antes da decisão 
final, ouvirá o Ministério público.

Art. 746.  da decisão que con-
ceder a reabilitação haverá recurso 
de ofício.

Art. 747.  a reabilitação, de-
pois de sentença irrecorrível, será 
comunicada ao instituto de identi-
ficação e estatística ou repartição 
congênere.

Art. 748.  a condenação ou 
condenações anteriores não serão 
mencionadas na folha de antece-
dentes do reabilitado, nem em cer-
tidão extraída dos livros do juízo, 
salvo quando requisitadas por juiz 
criminal.

Art. 749.  indeferida a reabi-
litação, o condenado não poderá 
renovar o pedido senão após o de-
curso de dois anos, salvo se o inde-

ferimento tiver resultado de falta 
ou insuficiência de documentos.

Art. 750.  a revogação de rea-
bilitação (código penal, art. 120) será 
decretada pelo juiz, de ofício ou a re-
querimento do Ministério público.

tÍtulo V  
da eXecuÇÃo das Medidas de 

seguranÇa

Art. 751.  durante a execução 
da pena ou durante o tempo em 
que a ela se furtar o condenado, 
poderá ser imposta medida de se-
gurança, se:

i - o juiz ou o tribunal, na sentença:
a) omitir sua decretação, nos ca-

sos de periculosidade presumida;
b) deixar de aplicá-la ou de ex-

cluí-la expressamente;
 c) declarar os elementos constan-

tes do processo insuficientes para a 
imposição ou exclusão da medida e 
ordenar indagações para a verifica-
ção da periculosidade do condenado;

ii - tendo sido, expressamente, 
excluída na sentença a periculosida-
de do condenado, novos fatos de-
monstrarem ser ele perigoso.

Art. 752.  poderá ser imposta 
medida de segurança, depois de 
transitar em julgado a sentença, 
ainda quando não iniciada a execu-
ção da pena, por motivo diverso de 
fuga ou ocultação do condenado:

i - no caso da letra a do no i do 
artigo anterior, bem como no da 
letra b, se tiver sido alegada a 
periculosidade;

ii - no caso da letra c do no i do 
mesmo artigo.

Art. 753.  ainda depois de 
transitar em julgado a sentença ab-
solutória, poderá ser imposta a me-
dida de segurança, enquanto não 
decorrido tempo equivalente ao da 
sua duração mínima, a indivíduo 
que a lei presuma perigoso.

Art. 754.  a aplicação da me-
dida de segurança, nos casos previs-
tos nos arts. 751 e 752, competirá ao 
juiz da execução da pena, e, no caso 
do art. 75�, ao juiz da sentença.

Art. 755.  a imposição da 
medida de segurança, nos casos 
dos arts. 751 a 75�, poderá ser de-
cretada de ofício ou a requerimen-
to do Ministério público.
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parágrafo único.  o diretor do 
estabelecimento penal, que tiver 
conhecimento de fatos indicativos 
da periculosidade do condenado a 
quem não tenha sido imposta me-
dida de segurança, deverá logo co-
municá-los ao juiz.

Art. 756.  nos casos do no i, a 
e b, do art. 751, e no i do art. 752, 
poderá ser dispensada nova audiên-
cia do condenado.

Art. 757.  nos casos do no 
i, c, e no ii do art. 751 e no ii do 
art. 752, o juiz, depois de proceder 
às diligências que julgar convenien-
tes, ouvirá o Ministério público e 
concederá ao condenado o prazo 
de três dias para alegações, deven-
do a prova requerida ou reputada 
necessária pelo juiz ser produzida 
dentro em dez dias.

§ 1o  o juiz nomeará defensor ao 
condenado que o requerer.

§ 2o  se o réu estiver foragido, o 
juiz procederá às diligências que 
julgar convenientes, concedendo o 
prazo de provas, quando requerido 
pelo Ministério público.

§ �o  findo o prazo de provas, o 
juiz proferirá a sentença dentro de 
três dias.

Art. 758.  a execução da me-
dida de segurança incumbirá ao juiz 
da execução da sentença.

Art. 759.  no caso do art. 75�, 
o juiz ouvirá o curador já nomea-
do ou que então nomear, poden-
do mandar submeter o condenado 
a exame mental, internando-o, 
desde logo, em estabelecimento 
adequado.

Art. 760.  para a verificação da 
periculosidade, no caso do § �o do 
art. 78 do código penal, observar-
se-á o disposto no art. 757, no que 
for aplicável.

Art. 761.  para a providência 
determinada no art. 84, § 2o, do có-
digo penal, se as sentenças forem 
proferidas por juízes diferentes, 
será competente o juiz que tiver 
sentenciado por último ou a auto-
ridade de jurisdição prevalente no 
caso do art. 82.

Art. 762.  a ordem de interna-
ção, expedida para executar-se medi-
da de segurança detentiva, conterá:

i - a qualificação do internando;
ii - o teor da decisão que tiver im-

posto a medida de segurança;
iii - a data em que terminará o 

prazo mínimo da internação.

Art. 763.  se estiver solto o in-
ternando, expedir-se-á mandado de 
captura, que será cumprido por oficial 
de justiça ou por autoridade policial.

Art. 764.  o trabalho nos es-
tabelecimentos referidos no art. 88, 
§ 1o, iii, do código penal, será edu-
cativo e remunerado, de modo 
que assegure ao internado meios 
de subsistência, quando cessar a 
internação.

§ 1o  o trabalho poderá ser prati-
cado ao ar livre.

§ 2o  nos outros estabelecimen-
tos, o trabalho dependerá das con-
dições pessoais do internado.

Art. 765.  a quarta parte do 
salário caberá ao estado ou, no 
distrito federal e nos territórios, à 
união, e o restante será depositado 
em nome do internado ou, se este 
preferir, entregue à sua família.

Art. 766.  a internação das mu-
lheres será feita em estabelecimento 
próprio ou em seção especial.

Art. 767.  o juiz fixará as nor-
mas de conduta que serão observa-
das durante a liberdade vigiada.

§ 1o  serão normas obrigatórias, 
impostas ao indivíduo sujeito à li-
berdade vigiada:

a) tomar ocupação, dentro de 
prazo razoável, se for apto para o 
trabalho;

b) não mudar do território da ju-
risdição do juiz, sem prévia autori-
zação deste.

§ 2o  poderão ser impostas ao 
indivíduo sujeito à liberdade vi-
giada, entre outras obrigações, as 
seguintes:

a) não mudar de habitação sem 
aviso prévio ao juiz, ou à autorida-
de incumbida da vigilância;

b) recolher-se cedo à habitação;
c) não trazer consigo armas ofen-

sivas ou instrumentos capazes de 
ofender;

d) não freqüentar casas de bebi-
das ou de tavolagem, nem certas 
reuniões, espetáculos ou diversões 
públicas.

§ �o  será entregue ao indivíduo 
sujeito à liberdade vigiada uma ca-

derneta, de que constarão as obri-
gações impostas.

Art. 768.  as obrigações esta-
belecidas na sentença serão comu-
nicadas à autoridade policial.

Art. 769.  a vigilância será 
exercida discretamente, de modo 
que não prejudique o indivíduo a 
ela sujeito.

Art. 770.  Mediante represen-
tação da autoridade incumbida da 
vigilância, a requerimento do Minis-
tério público ou de ofício, poderá o 
juiz modificar as normas fixadas ou 
estabelecer outras.

Art. 771.  para execução do 
exílio local, o juiz comunicará sua 
decisão à autoridade policial do lu-
gar ou dos lugares onde o exilado 
está proibido de permanecer ou de 
residir.

§ 1o  o infrator da medida será 
conduzido à presença do juiz que 
poderá mantê-lo detido até profe-
rir decisão.

§ 2o  se for reconhecida a trans-
gressão e imposta, conseqüentemen-
te, a liberdade vigiada, determinará 
o juiz que a autoridade policial pro-
videncie a fim de que o infrator siga 
imediatamente para o lugar de resi-
dência por ele escolhido, e oficiará à 
autoridade policial desse lugar, ob-
servando-se o disposto no art. 768.

Art. 772.  a proibição de fre-
qüentar determinados lugares será 
comunicada pelo juiz à autoridade 
policial, que ihe dará conhecimento 
de qualquer transgressão.

Art. 773.  a medida de fecha-
mento de estabelecimento ou de 
interdição de associação será comu-
nicada pelo juiz à autoridade poli-
cial, para que a execute.

Art. 774.  nos casos do parágra-
fo único do art. 8� do código penal, 
ou quando a transgressão de uma me-
dida de segurança importar a imposi-
ção de outra, observar-se-á o disposto 
no art. 757, no que for aplicável.

Art. 775.  a cessação ou não da 
periculosidade se verificará ao fim do 
prazo mínimo de duração da medida 
de segurança pelo exame das condi-
ções da pessoa a que tiver sido im-
posta, observando-se o seguinte:
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i - o diretor do estabelecimento 
de internação ou a autoridade po-
licial incumbida da vigilância, até 
um mês antes de expirado o prazo 
de duração mínima da medida, se 
não for inferior a um ano, ou até 
quinze dias nos outros casos, reme-
terá ao juiz da execução minucioso 
relatório, que o habilite a resolver 
sobre a cessação ou permanência 
da medida;

ii - se o indivíduo estiver interna-
do em manicômio judiciário ou em 
casa de custódia e tratamento, o 
relatório será acompanhado do lau-
do de exame pericial feito por dois 
médicos designados pelo diretor do 
estabelecimento;

iii - o diretor do estabelecimento 
de internação ou a autoridade po-
licial deverá, no relatório, concluir 
pela conveniência da revogação, ou 
não, da medida de segurança;

iV - se a medida de segurança 
for o exílio local ou a proibição de 
freqüentar determinados lugares, 
o juiz, até um mês ou quinze dias 
antes de expirado o prazo mínimo 
de duração, ordenará as diligências 
necessárias, para verificar se desa-
pareceram as causas da aplicação 
da medida;

V - junto aos autos o relatório, 
ou realizadas as diligências, serão 
ouvidos sucessivamente o Ministé-
rio público e o curador ou o defen-
sor, no prazo de três dias para cada 
um;

Vi - o juiz nomeará curador ou 
defensor ao interessado que o não 
tiver;

Vii - o juiz, de ofício, ou a reque-
rimento de qualquer das partes, 
poderá determinar novas diligên-
cias, ainda que já expirado o prazo 
de duração mínima da medida de 
segurança;

Viii - ouvidas as partes ou realiza-
das as diligências a que se refere o 
número anterior o juiz proferirá a 
sua decisão, no prazo de três dias.

Art. 776.  nos exames su-
cessivos a que se referem o § 1º, 
ii, e § 2o do art. 81 do código pe-
nal, observar-se-á, no que ihes 
for aplicável, o disposto no artigo 
anterior.

Art. 777.  em qualquer tem-
po, ainda durante o prazo mínimo 
de duração da medida de seguran-
ça, poderá o tribunal, câmara ou 
turma, a requerimento do Minis-

tério público ou do interessado, seu 
defensor ou curador, ordenar o exa-
me, para a verificação da cessação 
da periculosidade.

§ 1o  designado o relator e ouvido 
o procurador-geral, se a medida não 
tiver sido por ele requerida, o pedi-
do será julgado na primeira sessão.

§ 2o  deferido o pedido, a decisão 
será imediatamente comunicada ao 
juiz, que requisitará, marcando pra-
zo, o relatório e o exame a que se 
referem os ns. i e ii do art. 775 ou 
ordenará as diligências mencionadas 
no no iV do mesmo artigo, prosse-
guindo de acordo com o disposto 
nos outros incisos do citado artigo.

Art. 778.  transitando em jul-
gado a sentença de revogação, o 
juiz expedirá ordem para a desin-
ternação, quando se tratar de me-
dida detentiva, ou para que cesse a 
vigilância ou a proibição, nos outros 
casos.

Art. 779.  o confisco dos ins-
trumentos e produtos do crime, no 
caso previsto no art. 100 do código 
penal, será decretado no despacho 
de arquivamento do inquérito, na 
sentença de impronúncia ou na sen-
tença absolutória.

liVro V 
das relaÇÕes jurisdicionais 

coM autoridade estrangeira

tÍtulo Único

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 780.  sem prejuízo de con-
venções ou tratados, aplicar-se-á o 
disposto neste título à homologação 
de sentenças penais estrangeiras e à 
expedição e ao cumprimento de car-
tas rogatórias para citações, inquiri-
ções e outras diligências necessárias 
à instrução de processo penal.

Art. 781.  as sentenças es-
trangeiras não serão homologadas, 
nem as cartas rogatórias cumpridas, 
se contrárias à ordem pública e aos 
bons costumes.

Art. 782.  o trânsito, por via 
diplomática, dos documentos apre-
sentados constituirá prova bastante 
de sua autenticidade.

capÍtulo ii 
das cartas rogatórias

Art. 783.  as cartas rogatórias 
serão, pelo respectivo juiz, remeti-
das ao Ministro da justiça, a fim de 
ser pedido o seu cumprimento, por 
via diplomática, às autoridades es-
trangeiras competentes.

Art. 784.  as cartas rogatórias 
emanadas de autoridades estran-
geiras competentes não dependem 
de homologação e serão atendidas 
se encaminhadas por via diplomá-
tica e desde que o crime, segun-
do a lei brasileira, não exclua a 
extradição.

§ 1o  as rogatórias, acompanha-
das de tradução em língua nacio-
nal, feita por tradutor oficial ou 
juramentado, serão, após exequa-
tur do presidente do supremo tri-
bunal federal, cumpridas pelo juiz 
criminal do lugar onde as diligên-
cias tenham de efetuar-se, observa-
das as formalidades prescritas neste 
código.

§ 2o  a carta rogatória será pelo 
presidente do supremo tribunal 
federal remetida ao presidente do 
tribunal de apelação do estado, do 
distrito federal, ou do território, 
a fim de ser encaminhada ao juiz 
competente.

§ �o  Versando sobre crime de 
ação privada, segundo a lei brasi-
leira, o andamento, após o exequa-
tur, dependerá do interessado, a 
quem incumbirá o pagamento das 
despesas.

§ 4o  ficará sempre na secretaria 
do supremo tribunal federal cópia 
da carta rogatória.

Art. 785.  concluídas as di-
ligências, a carta rogatória será 
devolvida ao presidente do supre-
mo tribunal federal, por intermé-
dio do presidente do tribunal de 
apelação, o qual, antes de devol-
vê-la, mandará completar qual-
quer diligência ou sanar qualquer 
nulidade.

Art. 786.  o despacho que 
conceder o exequatur marcará, 
para o cumprimento da diligên-
cia, prazo razoável, que poderá 
ser excedido, havendo justa causa, 
ficando esta consignada em ofício 
dirigido ao presidente do supremo 
tribunal federal, juntamente com a 
carta rogatória.
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capÍtulo iii 
da hoMologaÇÃo das 

sentenÇas estrangeiras

Art. 787.  as sentenças es-
trangeiras deverão ser previamente 
homologadas pelo supremo tribu-
nal federal para que produzam os 
efeitos do art. 7o do código penal.

Art. 788.  a sentença pe-
nal estrangeira será homologada, 
quando a aplicação da lei brasileira 
produzir na espécie as mesmas con-
seqüências e concorrem os seguin-
tes requisitos:

i - estar revestida das formalida-
des externas necessárias, segundo a 
legislação do país de origem;

ii - haver sido proferida por juiz 
competente, mediante citação re-
gular, segundo a mesma legislação;

iii - ter passado em julgado;
iV - estar devidamente autentica-

da por cônsul brasileiro;
V - estar acompanhada de tradu-

ção, feita por tradutor público.

Art. 789.  o procurador-ge-
ral da república, sempre que tiver 
conhecimento da existência de sen-
tença penal estrangeira, emanada 
de estado que tenha com o brasil 
tratado de extradição e que haja 
imposto medida de segurança pes-
soal ou pena acessória que deva ser 
cumprida no brasil, pedirá ao Mi-
nistro da justiça providências para 
obtenção de elementos que o habi-
litem a requerer a homologação da 
sentença.

§ 1o  a homologação de sentença 
emanada de autoridade judiciária 
de estado, que não tiver tratado 
de extradição com o brasil, depen-
derá de requisição do Ministro da 
justiça.

§ 2o  distribuído o requerimento 
de homologação, o relator manda-
rá citar o interessado para deduzir 
embargos, dentro de dez dias, se 
residir no distrito federal, de trinta 
dias, no caso contrário.

§ �o  se nesse prazo o interessado 
não deduzir os embargos, ser-lhe-á 
pelo relator nomeado defensor, o 
qual dentro de dez dias produzirá 
a defesa.

§ 4o  os embargos somente po-
derão fundar-se em dúvida sobre a 
autenticidade do documento, sobre 
a inteligência da sentença, ou sobre 
a falta de qualquer dos requisitos 
enumerados nos arts. 781 e 788.

§ 5o  contestados os embargos 
dentro de dez dias, pelo procura-
dor-geral, irá o processo ao relator 
e ao revisor, observando-se no seu 
julgamento o regimento interno 
do supremo tribunal federal.

§ 6o  homologada a sentença, a 
respectiva carta será remetida ao 
presidente do tribunal de apelação 
do distrito federal, do estado, ou 
do território.

§ 7o  recebida a carta de sen-
tença, o presidente do tribunal de 
apelação a remeterá ao juiz do 
lugar de residência do condenado, 
para a aplicação da medida de se-
gurança ou da pena acessória, ob-
servadas as disposições do tÍtulo ii 
- , capítulo iii, e tÍtulo V -  do livro 
iV deste código.

Art. 790.  o interessado na 
execução de sentença penal estran-
geira, para a reparação do dano, res-
tituição e outros efeitos civis, poderá 
requerer ao supremo tribunal federal 
a sua homologação, observando-se o 
que a respeito prescreve o código de 
processo civil.

liVro Vi 
disposiÇÕes gerais

Art. 791.  em todos os juízos 
e tribunais do crime, além das audi-
ências e sessões ordinárias, haverá as 
extraordinárias, de acordo com as ne-
cessidades do rápido andamento dos 
feitos.

Art. 792.  as audiências, sessões 
e os atos processuais serão, em regra, 
públicos e se realizarão nas sedes dos 
juízos e tribunais, com assistência dos 
escrivães, do secretário, do oficial 
de justiça que servir de porteiro, em 
dia e hora certos, ou previamente 
designados.

§ 1o  se da publicidade da audiên-
cia, da sessão ou do ato processual, 
puder resultar escândalo, inconve-
niente grave ou perigo de perturba-
ção da ordem, o juiz, ou o tribunal, 
câmara, ou turma, poderá, de ofício 
ou a requerimento da parte ou do 
Ministério público, determinar que o 
ato seja realizado a portas fechadas, 
limitando o número de pessoas que 
possam estar presentes.

§ 2o  as audiências, as sessões e os 
atos processuais, em caso de necessi-
dade, poderão realizar-se na residên-
cia do juiz, ou em outra casa por ele 

especialmente designada.

Art. 793.  nas audiências e nas 
sessões, os advogados, as partes, os 
escrivães e os espectadores poderão 
estar sentados. todos, porém, se le-
vantarão quando se dirigirem aos 
juízes ou quando estes se levantarem 
para qualquer ato do processo.

parágrafo único.  nos atos da ins-
trução criminal, perante os juízes 
singulares, os advogados poderão re-
querer sentados.

Art. 794.  a polícia das audiên-
cias e das sessões compete aos respec-
tivos juízes ou ao presidente do tribu-
nal, câmara, ou turma, que poderão 
determinar o que for conveniente à 
manutenção da ordem. para tal fim, 
requisitarão força pública, que ficará 
exclusivamente à sua disposição.

Art. 795.  os espectadores 
das audiências ou das sessões não 
poderão manifestar-se.

parágrafo único.  o juiz ou o 
presidente fará retirar da sala os 
desobedientes, que, em caso de re-
sistência, serão presos e autuados.

Art. 796.  os atos de instru-
ção ou julgamento prosseguirão 
com a assistência do defensor, se o 
réu se portar inconvenientemente.

Art. 797.  excetuadas as ses-
sões de julgamento, que não serão 
marcadas para domingo ou dia fe-
riado, os demais atos do processo 
poderão ser praticados em perío-
do de férias, em domingos e dias 
feriados. todavia, os julgamentos 
iniciados em dia útil não se inter-
romperão pela superveniência de 
feriado ou domingo.

Art. 798.  todos os prazos 
correrão em cartório e serão contí-
nuos e peremptórios, não se inter-
rompendo por férias, domingo ou 
dia feriado.

§ 1o  não se computará no prazo 
o dia do começo, incluindo-se, po-
rém, o do vencimento.

§ 2o  a terminação dos prazos 
será certificada nos autos pelo es-
crivão; será, porém, considerado 
findo o prazo, ainda que omiti-
da aquela formalidade, se feita a 
prova do dia em que começou a 
correr.

§ �o  o prazo que terminar em 
domingo ou dia feriado conside-
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rar-se-á prorrogado até o dia útil 
imediato.

§ 4o  não correrão os prazos, se hou-
ver impedimento do juiz, força maior, 
ou obstáculo judicial oposto pela par-
te contrária.

§ 5o  salvo os casos expressos, os pra-
zos correrão:

a) da intimação;
b) da audiência ou sessão em que 

for proferida a decisão, se a ela estiver 
presente a parte;

c) do dia em que a parte manifestar 
nos autos ciência inequívoca da sen-
tença ou despacho.

Art. 799.  o escrivão, sob pena 
de multa de cinqüenta a quinhentos 
mil-réis e, na reincidência, suspensão 
até �0 (trinta) dias, executará dentro 
do prazo de dois dias os atos determi-
nados em lei ou ordenados pelo juiz.

Art. 800.  os juízes singulares da-
rão seus despachos e decisões dentro 
dos prazos seguintes, quando outros 
não estiverem estabelecidos:

i - de dez dias, se a decisão for defi-
nitiva, ou interlocutória mista;

ii - de cinco dias, se for interlocutó-
ria simples;

iii - de um dia, se se tratar de despa-
cho de expediente.

§ 1o  os prazos para o juiz contar-se-
ão do termo de conclusão.

§ 2o  os prazos do Ministério pú-
blico contar-se-ão do termo de vista, 
salvo para a interposição do recurso 
(art. 798, § 5o).

§ �o  em qualquer instância, decla-
rando motivo justo, poderá o juiz ex-
ceder por igual tempo os prazos a ele 
fixados neste código.

§ 4o  o escrivão que não enviar os 
autos ao juiz ou ao órgão do Ministério 
público no dia em que assinar termo 
de conclusão ou de vista estará sujeito 
à sanção estabelecida no art. 799.

Art. 801.  findos os respectivos 
prazos, os juízes e os órgãos do Mi-
nistério público, responsáveis pelo 
retardamento, perderão tantos dias 
de vencimentos quantos forem os ex-
cedidos. na contagem do tempo de 
serviço, para o efeito de promoção e 
aposentadoria, a perda será do dobro 
dos dias excedidos.

Art. 802.  o desconto referido 
no artigo antecedente far-se-á à vista 
da certidão do escrivão do processo 
ou do secretário do tribunal, que de-
verão, de ofício, ou a requerimento de 

qualquer interessado, remetê-la às re-
partições encarregadas do pagamento 
e da contagem do tempo de serviço, 
sob pena de incorrerem, de pleno di-
reito, na multa de quinhentos mil-réis, 
imposta por autoridade fiscal.

Art. 803.  salvo nos casos expres-
sos em lei, é proibida a retirada de 
autos do cartório, ainda que em con-
fiança, sob pena de responsabilidade 
do escrivão.

Art. 804.  a sentença ou o acór-
dão, que julgar a ação, qualquer inci-
dente ou recurso, condenará nas cus-
tas o vencido.

Art. 805.  as custas serão conta-
das e cobradas de acordo com os re-
gulamentos expedidos pela união e 
pelos estados.

 Art. 806.  salvo o caso do art. �2, 
nas ações intentadas mediante queixa, 
nenhum ato ou diligência se realizará, 
sem que seja depositada em cartório a 
importância das custas.

§ 1o  igualmente, nenhum ato re-
querido no interesse da defesa será re-
alizado, sem o prévio pagamento das 
custas, salvo se o acusado for pobre.

§ 2o  a falta do pagamento das cus-
tas, nos prazos fixados em lei, ou mar-
cados pelo juiz, importará renúncia à 
diligência requerida ou deserção do 
recurso interposto.

§ �o  a falta de qualquer prova ou 
diligência que deixe de realizar-se em 
virtude do não-pagamento de custas 
não implicará a nulidade do processo, 
se a prova de pobreza do acusado só 
posteriormente foi feita.

Art. 807.  o disposto no artigo an-
terior não obstará à faculdade atribuída 
ao juiz de determinar de ofício inquirição 
de testemunhas ou outras diligências.

Art. 808.  na falta ou impedimen-
to do escrivão e seu substituto, servirá 
pessoa idônea, nomeada pela autorida-
de, perante quem prestará compromis-
so, lavrando o respectivo termo.

Art. 809.  a estatística judiciária 
criminal, a cargo do instituto de iden-
tificação e estatística ou repartições 
congêneres, terá por base o boletim 
individual, que é parte integrante dos 
processos e versará sobre:

i - os crimes e as contravenções pra-
ticados durante o trimestre, com es-
pecificação da natureza de cada um, 

meios utilizados e circunstâncias de 
tempo e lugar;

ii - as armas proibidas que tenham 
sido apreendidas;

iii - o número de delinqüentes, 
mencionadas as infrações que prati-
caram, sua nacionalidade, sexo, idade, 
filiação, estado civil, prole, residência, 
meios de vida e condições econômicas, 
grau de instrução, religião, e condições 
de saúde física e psíquica;

iV - o número dos casos de 
co-delinqüência;

V - a reincidência e os antecedentes 
judiciários;

Vi - as sentenças condenatórias ou 
absolutórias, bem como as de pronún-
cia ou de impronúncia;

Vii - a natureza das penas impostas;
Viii - a natureza das medidas de se-

gurança aplicadas;
iX - a suspensão condicional da exe-

cução da pena, quando concedida;
X - as concessões ou denegações 

de habeas corpus.
§ 1o  os dados acima enumerados 

constituem o mínimo exigível, poden-
do ser acrescidos de outros elementos 
úteis ao serviço da estatística criminal.

§ 2o  esses dados serão lançados se-
mestralmente em mapa e remetidos 
ao serviço de estatística demográfi-
ca Moral e política do Ministério da 
justiça.    (redação dada pela lei nº 
9.061, de 14.6.1995)

§ �o  o boletim individual a que se 
refere este artigo é dividido em três 
partes destacáveis, conforme mode-
lo anexo a este código, e será adotado 
nos estados, no distrito federal e nos 
territórios. a primeira parte ficará ar-
quivada no cartório policial; a segunda 
será remetida ao instituto de identifi-
cação e estatística, ou repartição con-
gênere; e a terceira acompanhará o 
processo, e, depois de passar em julga-
do a sentença definitiva, lançados os 
dados finais, será enviada ao referido 
instituto ou repartição congênere.

Art. 810.  este código entrará 
em vigor no dia 1o de janeiro de 1942.

Art. 811.  revogam-se as disposi-
ções em contrário.

rio de janeiro, em � de outubro 
de 1941; 120o da independência e 
5�o da república.

getÚlio Vargas

Francisco Campos
este texto não substitui o publicado 

no dou de 1�.10.1941 e retificado em 
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tÍtulo i 
da aplicaÇÃo da lei penal 

Militar

princípio de legalidade

 Art. 1.  não há crime sem lei 
anterior que o defina, nem pena 
sem prévia cominação legal.

lei supressiva de incriminação

Art. 2° ninguém pode ser puni-
do por fato que lei posterior deixa 
de considerar crime, cessando, em 
virtude dela, a própria vigência de 
sentença condenatória irrecorrível, 
salvo quanto aos efeitos de nature-
za civil.

retroatividade de lei mais benigna
§ 1º a lei posterior que, de qual-

quer outro modo, favorece o agen-
te, aplica-se retroativamente, ainda 
quando já tenha sobrevindo sen-
tença 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 con-
junto de suas normas aplicáveis ao 
fato.

medidas de segurança

Art. 3. as medidas de segu-
rança regem-se pela lei vigente ao 
tempo da sentença, prevalecendo, 
entretanto, se diversa, a lei vigente 
ao tempo da execução.

lei excepcional ou temporária

Art. 4. a lei excepcional ou 
temporária, embora decorrido o pe-
ríodo de sua duração ou cessadas as 
circunstâncias que a determinaram, 
aplica-se ao fato praticado durante 
sua vigência.

Tempo do crime

Art. 5. considera-se praticado 
o crime no momento da ação ou 
omissão, ainda que outro seja o do 
resultado.

lugar do crime

Art. 6. considera-se praticado 
o fato, no lugar em que se desen-
volveu a atividade criminosa, no 
todo ou em parte, e ainda que sob 
forma de participação, bem como 
onde se produziu ou deveria produ-
zir-se o resultado. nos crimes omis-
sivos, o fato considera-se praticado 
no lugar em que deveria realizar-se 
a ação omitida.

Territorialidade, 
extraterritorialidade

Art. 7. aplica-se a lei penal mi-
litar, sem prejuízo de convenções, 
tratados e regras de direito interna-
cional, ao crime cometido, no todo 
ou em parte no território nacional, 
ou fora dêle, 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 exten-
são do território nacional as aerona-
ves e os navios brasileiros, onde quer 
que se encontrem, sob comando 
militar ou militarmente utilizados 
ou ocupados por ordem legal de au-
toridade 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 estrangei-
ros, desde que em lugar sujeito à ad-
ministração militar, e o crime atente 
contra as instituições militares.

Conceito de navio
§ �º para efeito da aplicação dêste 

código, considera-se navio tôda em-
barcação sob comando militar.

pena cumprida no estrangeiro

Art. 8.• a pena cumprida no es-
trangeiro atenua a pena imposta no 
brasil pelo mesmo crime, quando di-
versas, ou nela é computada, quan-
do idênticas.

Crimes militares em tempo de 
paz

art. 9º consideram-se crimes mili-
tares, em tempo de paz:

i - os crimes de que trata êste có-
digo, quando definidos de modo di-
verso na lei penal comum, ou nela 
não previstos, qualquer que seja o 
agente, salvo disposição especial;

ii - os crimes previstos neste có-
digo, embora também o sejam com 
igual definição na lei penal comum, 
quando praticados:

ii – os crimes previstos neste códi-
go e os previstos na legislação penal, 
quando praticados:   (redação dada 
pela lei nº 1�.491, de 2017)

a) por militar em situação de ativi-
dade ou assemelhado, contra militar 
na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de ativi-
dade ou assemelhado, em lugar su-
jeito à administração militar, contra 

militar da reserva, ou reformado, ou 
assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço, em co-
missão de natureza militar, ou em 
formatura, ainda que fora do lugar 
sujeito a administração militar con-
tra militar da reserva, ou reformado, 
ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atu-
ando em razão da função, em co-
missão de natureza militar, ou em 
formatura, ainda que fora do lugar 
sujeito à administração militar con-
tra 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 pa-
trimônio sob a administração militar, 
ou a ordem administrativa militar;

f) por militar em situação de ativi-
dade ou assemelhado que, embora 
não estando em serviço, use arma-
mento de propriedade militar ou 
qualquer material bélico, sob guar-
da, fiscalização ou administração mi-
litar, para a prática de ato ilegal;

f) revogada.   (redação dada pela  
lei nº 9.299, de 8.8.1996)

iii - os crimes praticados por mili-
tar da reserva, ou reformado, ou por 
civil, contra as instituições militares, 
considerando-se como tais não só os 
compreendidos no inciso i, como os 
do inciso ii, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a ad-
ministração militar, ou contra a or-
dem administrativa militar;

b) em lugar sujeito à administra-
ção militar contra militar em situa-
ção de atividade ou assemelhado, 
ou contra funcionário de Ministé-
rio militar ou da justiça Militar, no 
exercício de função inerente ao seu 
cargo;

c) contra militar em formatura, 
ou durante o período de prontidão, 
vigilância, observação, exploração, 
exercício, acampamento, acantona-
mento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito 
à administração militar, contra mili-
tar em função de natureza militar, 
ou no desempenho de serviço de 
vigilância, garantia e preservação 
da ordem pública, administrativa 
ou judiciária, quando legalmente 
requisitado para aquêle fim, ou em 
obediência a determinação legal 
superior.
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parágrafo único. os crimes de que 
trata este artigo, quando dolosos 
contra a vida e cometidos contra ci-
vil, serão da competência da justiça 
comum.      (parágrafo incluído pela 
lei nº 9.299, de 8.8.1996)

parágrafo único.  os crimes de 
que trata este artigo quando dolo-
sos contra a vida e cometidos contra 
civil serão da competência da justiça 
comum, salvo quando praticados no 
contexto de ação militar realizada na 
forma do art. �0�.  da lei no 7.565, 
de 19 de dezembro de 1986 - código 
brasileiro de aeronáutica.       (redaç
ão dada pela lei nº 12.4�2, de 2011)

§ 1o os crimes de que trata este ar-
tigo, quando dolosos contra a vida e 
cometidos por militares contra civil, 
serão da competência do tribunal 
do júri.    (redação dada pela lei nº 
1�.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 compe-
tência da justiça Militar da união, se 
praticados no contexto:      (incluído 
pela lei nº 1�.491, de 2017)

i – do cumprimento de atribuições 
que lhes forem estabelecidas pelo pre-
sidente da república ou pelo Minis-
tro de estado da defesa;      (incluído 
pela lei nº 1�.491, de 2017)

ii – de ação que envolva a seguran-
ça de instituição militar ou de missão 
militar, mesmo que não beligerante; 
ou      (incluído pela lei nº 1�.491, de 
2017)

iii – de atividade de natureza 
militar, de operação de paz, de ga-
rantia da lei e da ordem ou de atri-
buição subsidiária, realizadas em 
conformidade com o disposto no 
art. 142 da constituição federal e 
na forma dos seguintes diplomas 
legais:      (incluído pela lei nº 1�.491, 
de 2017)

a) lei no 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986 - código brasileiro de 
aeronáutica;      (incluída pela lei nº 
1�.491, de 2017)

b) lei complementar no 97, de 9 
de junho de 1999;(incluída pela lei 
nº 1�.491, de 2017)

c) decreto-lei no 1.002, de 21 de 
outubro de 1969 - código de proces-
so penal Militar; e(incluída pela lei 
nº 1�.491, de 2017)

d) lei no 4.7�7, de 15 de julho de 
1965 - código eleitoral.      (incluída 
pela lei nº 1�.491, de 2017)

Crimes militares em tempo de 
guerra

Art. 10. consideram-se crimes 
militares, 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 có-
digo, embora também o sejam com 
igual definição na lei penal comum 
ou especial, quando praticados, 
qualquer que seja o agente:

a) em território nacional, ou es-
trangeiro, militarmente ocupado;

b) em qualquer lugar, se com-
prometem ou podem comprome-
ter a preparação, a eficiência ou 
as operações militares ou, de qual-
quer outra forma, atentam contra 
a segurança externa do país ou po-
dem expô-la a perigo;

iV - os crimes definidos na lei 
penal comum ou especial, embora 
não previstos neste código, quan-
do praticados em zona de efetivas 
operações militares ou em terri-
tório estrangeiro, militarmente 
ocupado.

militares estrangeiros

Art. 11. os militares estran-
geiros, quando em comissão ou es-
tágio nas fôrças armadas, ficam su-
jeitos à lei penal militar brasileira, 
ressalvado o disposto em tratados 
ou convenções internacionais.

equiparação a militar da ativa

Art. 12. o militar da reserva 
ou reformado, empregado na ad-
ministração militar, 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 reformado, conserva as res-
ponsabilidades e prerrogativas do 
pôsto ou graduação, para o efeito 
da aplicação da lei penal militar, 
quando pratica ou contra êle é 
praticado crime militar.

defeito de incorporação

Art. 14. o defeito do ato de 
incorporação não exclui a aplica-
ção 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 decla-
ração ou o reconhecimento do es-
tado de guerra, ou com o decreto 
de mobilização se nêle estiver com-
preendido aquêle reconhecimento; 
e termina quando ordenada a ces-
sação das hostilidades.

Contagem de prazo

Art. 16. no cômputo dos pra-
zos inclui-se o dia do comêço. con-
tam-se os dias, os meses e os anos 
pelo calendário comum.

legislação especial. 
Salário-mínimo

Art. 17. as regras gerais dêste 
código aplicam-se aos fatos incri-
minados por lei penal militar espe-
cial, se esta não dispõe de modo di-
verso. 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 dis-
posições dêste código os crimes 
praticados em prejuízo de país 
em guerra contra país inimigo do 
brasil:

i - se o crime é praticado por 
brasileiro;

ii - se o crime é praticado no ter-
ritório nacional, ou em território 
estrangeiro, militarmente ocupado 
por fôrça brasileira, qualquer que 
seja o agente.

Infrações disciplinares

Art. 19. Êste código não com-
preende as infrações dos regula-
mentos disciplinares.

Crimes praticados em tempo de 
guerra

Art. 20. aos crimes praticados 
em tempo de guerra, salvo dispo-
sição especial, aplicam-se as penas 
cominadas para o tempo de paz, 
com o aumento de um têrço.

assemelhado

Art. 21. considera-se asseme-
lhado o servidor, efetivo ou não, 
dos Ministérios da Marinha, do 
exército ou da aeronáutica, subme-
tido a preceito de disciplina militar, 
em virtude de lei ou regulamento.

pessoa considerada militar

       Art. 22. É considerada mi-
litar, para efeito da aplicação dêste 
código, qualquer pessoa que, em 
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tempo de paz ou de guerra, seja in-
corporada às fôrças armadas, para 
nelas servir em pôsto, graduação, 
ou sujeição à disciplina militar.

equiparação a comandante

Art. 23. equipara-se ao coman-
dante, para o efeito da aplicação da 
lei penal militar, tôda autoridade 
com função de direção.

Conceito de superior

Art. 24. o militar que, em virtu-
de da função, exerce autoridade sô-
bre outro de igual pôsto ou gradua-
ção, considera-se superior, para efei-
to da aplicação da lei penal militar.

Crime praticado em presença do 
inimigo

Art. 25. diz-se crime praticado 
em presença do inimigo, quando 
o fato ocorre em zona de efetivas 
operações militares, ou na iminên-
cia ou em situação de hostilidade.

referência a “brasileiro” ou 
“nacional”

Art. 26. Quando a lei penal 
militar se refere a “brasileiro” ou 
“nacional”, compreende as pesso-
as enumeradas como brasileiros na 
constituição do brasil.

estrangeiros
parágrafo único. para os efeitos da 

lei penal militar, são considerados es-
trangeiros os apátridas e os brasilei-
ros que perderam a nacionalidade.

os que se compreendem, como 
funcionários da Justiça militar

Art. 27. Quando êste código se 
refere a funcionários, compreende, 
para efeito da sua aplicação, os juí-
zes, os representantes do Ministério 
público, os funcionários e auxiliares 
da justiça Militar.

Casos de prevalência do Código 
penal militar

Art. 28. os crimes contra a se-
gurança externa do país ou contra 
as instituições militares, definidos 
neste código, excluem os da mesma 
natureza definidos em outras leis.

tÍtulo ii  
do criMe

relação de causalidade

       Art. 29. o resultado de que 
depende a existência do crime sò-
mente 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 ex-
clui a imputação quando, por si só, 
produziu o resultado. os fatos an-
teriores, 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 responsa-
bilidade de impedir o resultado; e 
a quem, com seu comportamen-
to anterior, criou o risco de sua 
superveniência.

Art. 30. diz-se o crime:
Crime consumado
i - consumado, quando nêle se 

reúnem todos os elementos de sua 
definição legal;

Tentativa
ii - tentado, quando, iniciada a 

execução, não se consuma por cir-
cunstâncias alheias à vontade do 
agente.

pena de tentativa
parágrafo único. pune-se a tenta-

tiva com a pena correspondente ao 
crime, diminuída de um a dois ter-
ços, podendo o juiz, no caso de ex-
cepcional gravidade, aplicar a pena 
do crime consumado.

desistência voluntária e arrepen-
dimento eficaz

Art. 31. o agente que, volun-
tàriamente, desiste de prosseguir 
na execução ou impede que o resul-
tado se produza, só responde pelos 
atos já praticados.

Crime impossível

Art. 32. Quando, por ineficá-
cia absoluta 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 resultado ou assumiu o risco de 
produzi-lo;

ii - culposo, quando o agente, 
deixando de empregar a cautela, 
atenção, ou diligência ordinária, ou 
especial, a que estava obrigado em 
face das circunstâncias, não prevê o 

resultado que podia prever ou, pre-
vendo-o, supõe levianamente que 
não se realizaria ou que poderia 
evitá-lo.

excepcionalidade do crime culposo
parágrafo único. salvo os casos 

expressos 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 pe-
nas só responde o agente quando 
os houver causado, pelo menos, 
culposamente.

êrro de direito

Art. 35. a pena pode ser ate-
nuada ou substituída por outra me-
nos grave quando o agente, salvo 
em se tratando de crime que atente 
contra o dever militar, supõe lícito 
o fato, por ignorância ou êrro de in-
terpretação da lei, se escusáveis.

êrro de fato

Art. 36. É isento de pena 
quem, ao praticar o crime, supõe, 
por êrro plenamente escusável, a 
inexistência de circunstância de 
fato que o constitui ou a existência 
de situação de fato que tornaria a 
ação legítima.

êrro culposo
§ 1º se o êrro deriva de culpa, a 

êste título responde o agente, se o 
fato é punível como crime culposo.

êrro provocado
§ 2º se o êrro é provocado por 

terceiro, responderá êste pelo cri-
me, a título de dolo ou culpa, con-
forme o caso.

êrro sôbre a pessoa

Art. 37. Quando o agente, por 
êrro de percepção ou no uso dos 
meios de execução, ou outro aci-
dente, atinge uma pessoa em vez 
de outra, responde 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.

êrro quanto ao bem jurídico
§ 1º se, por êrro ou outro aciden-

te na execução, é atingido bem jurí-
dico diverso do visado pelo agente, 
responde êste por culpa, se o fato é 
previsto como crime culposo.
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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 pretendi-
do, 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 se-
gundo a própria vontade;

obediência hierárquica
b) em estrita obediência a ordem 

direta 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 manifes-
tamente criminoso, ou há excesso 
nos atos ou na forma da execução, 
é punível também o inferior.

estado de necessidade, com ex-
cludente de culpabilidade

art. �9. não é igualmente cul-
pado quem, para proteger direito 
próprio ou de pessoa a quem está 
ligado por estreitas relações de pa-
rentesco ou afeição, contra perigo 
certo e atual, que não provocou, 
nem podia de outro modo evitar, 
sacrifica direito alheio, ainda quan-
do superior ao direito protegido, 
desde que não lhe era razoàvel-
mente exigível conduta diversa.

Coação física ou material

Art. 40. nos crimes em que há 
violação do dever militar, o agente 
não pode invocar coação irresistível 
senão quando física ou material.

atenuação de pena

Art. 41. nos casos do art. �8, 
letras a e b , se era possível resistir à 
coação, ou se a ordem não era ma-
nifestamente ilegal; ou, no caso do 
art. �9, se era razoàvelmente exigí-
vel o sacrifício do direito ameaçado, 
o juiz, tendo em vista as condições 
pessoais do réu, pode atenuar a 
pena.

exclusão de crime

Art. 42. não há crime quando 
o agente 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 igual-
mente crime quando o comandan-
te de navio, aeronave ou praça de 
guerra, na iminência de perigo ou 
grave calamidade, compele os su-
balternos, por meios violentos, a 
executar serviços e manobras ur-
gentes, para salvar a unidade ou vi-
das, ou evitar o desânimo, o terror, 
a desordem, a rendição, a revolta 
ou o saque.

estado de necessidade, como ex-
cludente do crime

Art. 43. considera-se em esta-
do de necessidade quem 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 cau-
sado, por sua natureza e importân-
cia, é consideràvelmente inferior 
ao mal evitado, e o agente não era 
legalmente obrigado a arrostar o 
perigo.

legítima defesa

Art. 44. entende-se em legíti-
ma defesa quem, usando modera-
damente dos meios necessários, re-
pele injusta agressão, atual ou imi-
nente, a direito seu ou de outrem.

excesso culposo

Art. 45. o agente que, em 
qualquer dos casos de exclusão de 
crime, excede culposamente os limi-
tes da necessidade, responde pelo 
fato, se êste é punível, a título de 
culpa.

excesso escusável
parágrafo único. não é punível o 

excesso quando resulta de escusável 
surprêsa 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 
crime

Art. 47. deixam de ser elemen-
tos constitutivos do crime:

i - a qualidade de superior ou a 
de inferior, 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 sen-
tinela, 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 caráter ilícito do fato 
ou de determinar-se de acôrdo com 
êsse entendimento, em virtude de 
doença mental, de desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado.

redução facultativa da pena
parágrafo único. se a doença ou a 

deficiência mental não suprime, mas 
diminui consideràvelmente a capa-
cidade 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. 11�.

embriaguez

Art. 49. não é igualmente 
imputável o agente que, por em-
briaguez completa proveniente de 
caso fortuito ou fôrça maior, era, 
ao tempo da ação ou da omissão, 
inteiramente incapaz de entender 
o caráter criminoso do fato ou de 
determinar-se de acôrdo com êsse 
entendimento.

parágrafo único. a pena pode ser 
reduzida de um a dois terços, se o 
agente por embriaguez provenien-
te de caso fortuito ou fôrça maior, 
não possuía, ao tempo da ação ou 
da omissão, a plena capacidade de 
entender o caráter criminoso do 
fato ou de determinar-se de acôrdo 
com êsse entendimento.

menores

Art. 50.  o menor de dezoito 
anos é inimputável, salvo se, já ten-
do completado dezesseis anos, re-
vela suficiente desenvolvimento psí-
quico para entender o caráter ilícito 
do fato e determinar-se de acôrdo 
com êste entendimento. neste caso, 
a pena aplicável é diminuída de um 
têrço 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 apre-

sentam à incorporação e os que, 
dispensados temporàriamente des-
ta, deixam de se apresentar, decor-
rido o prazo de licenciamento;
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c) os alunos de colégios ou outros 
estabelecimentos de ensino, sob 
direção e disciplina militares, que 
já tenham completado dezessete 
anos.

Art. 52.  os menores de de-
zesseis anos, bem como os meno-
res de dezoito e maiores de dezes-
seis inimputáveis, ficam sujeitos às 
medidas educativas, curativas ou 
disciplinares determinadas em le-
gislação especial.

tÍtulo iV  
do concurso de agentes

Co-autoria

Art. 53. Quem, de qualquer 
modo, concorre para o crime inci-
de nas penas a êste cominadas.

Condições ou circunstâncias 
pessoais

§ 1º a punibilidade de qualquer 
dos concorrentes é independente 
da dos outros, determinando-se 
segundo a sua própria culpabilida-
de. não se comunicam, outrossim, 
as condições ou circunstâncias de 
caráter pessoal, salvo quando ele-
mentares do crime.

agravação de pena
§ 2° a pena é agravada em rela-

ção ao agente que:
i - promove ou organiza a coo-

peração no crime ou dirige a ativi-
dade dos demais agentes;

ii - coage outrem à execução ma-
terial do crime;

iii - instiga ou determina a co-
meter o crime alguém sujeito à 
sua autoridade, ou não punível em 
virtude de condição ou qualidade 
pessoal;

iV - executa o crime, ou nêle par-
ticipa, mediante paga ou promessa 
de recompensa.

atenuação de pena
§ �º a pena é atenuada com 

relação ao agente, cuja parti-
cipação no crime é de somenos 
importância.

Cabeças
§ 4º na prática de crime de auto-

ria 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 ofi-
ciais, são êstes considerados cabe-
ças, assim como os inferiores que 
exercem função de oficial.

Casos de impunibilidade

Art. 54. o ajuste, a determina-
ção 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 pôs-

to, 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 

condenação à morte é comunicada, 
logo que passe em julgado, ao presi-
dente da república, e não pode ser 
executada senão depois 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 in-
terêsse 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 detenção por tempo até dois 
anos, imposta a militar, é converti-
da em pena de prisão e cumprida:

Art. 59.  a pena de reclusão 
ou de detenção até 2 (dois) anos, 
aplicada a militar, é convertida em 
pena de prisão e cumprida, quando 
não cabível a suspensão condicio
nal:       (redação dada pela lei nº 
6.544, de �0.6.1978)

i - pelo oficial, em recinto de esta-
belecimento militar;

ii - pela praça, em estabelecimento 
penal militar, onde ficará separada de 
presos que estejam cumprindo pena 
disciplinar ou pena privativa de liber-
dade por tempo superior a dois anos.

Separação de praças especiais e 
graduadas

parágrafo único. para efeito de 
separação, no cumprimento da pena 
de prisão, atender-se-á, também, à 
condição das praças especiais e à das 
graduadas, ou não; e, dentre as gra-
duadas, à das que tenham graduação 
especial.

pena do assemelhado

Art. 60.  o assemelhado cumpre 
a pena conforme o pôsto ou gradua-
ção que lhe é correspondente.

pena dos não assemelhados
parágrafo único. para os não asse-

melhados dos Ministérios Militares e 
órgãos sob contrôle dêstes, regula-se 
a correspondência pelo padrão de 
remuneração.

pena superior a dois anos, imposta 
a militar

art. 61. a pena privativa de liber-
dade por mais de dois anos, imposta a 
militar, é cumprida em penitenciária 
militar e, na falta desta, em penitenci-
ária civil, ficando o recluso ou detento 
sujeito ao regime do estabelecimento 
a que seja recolhido.

Art. 61.  a pena privativa da 
liberdade por mais de 2 (dois) anos, 
aplicada a militar, é cumprida em pe-
nitenciária militar e, na falta dessa, 
em estabelecimento prisional civil, fi-
cando o recluso ou detento 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 �0.6.1978)

pena privativa da liberdade impos-
ta a civil

art. 62. o civil cumpre a pena im-
posta pela justiça Militar em peniten-
ciária civil ou, à falta, em seção espe-
cial de prisão comum, ficando sujeito 
ao regime do estabelecimento a que 
seja recolhido.

Art. 62.  o civil cumpre a pena 
aplicada pela justiça Militar, em es-
tabelecimento prisional civil, ficando 
ele sujeito ao regime conforme a le-
gislação penal comum, de cujos bene-
fícios e concessões, também, poderá 
gozar.(redação dada pela lei nº 
6.544, de �0.6.1978)
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Cumprimento em penitenciária 
militar

parágrafo único. por crime mili-
tar praticado em tempo de guerra 
poderá o civil ficar sujeito a cumprir 
a pena, no todo ou em parte, em 
penitenciária militar, se, em benefí-
cio da segurança nacional, assim o 
determinar a sentença.

parágrafo único.  por crime militar 
praticado em tempo de guerra po-
derá o civil ficar sujeito a cumprir a 
pena, no todo ou em parte em peni-
tenciária militar, se, em benefício da 
segurança nacional, assim o deter-
minar a sentença.   (redação dada 
pela lei nº 6.544, de �0.6.1978)

pena de impedimento

Art. 63. a pena de impedimen-
to sujeita o condenado a permane-
cer no recinto da unidade, sem pre-
juízo da instrução militar.

pena de suspensão do exercí-
cio do pôsto, graduação, cargo ou 
função

Art. 64. a pena de suspensão 
do exercício do pôsto, graduação, 
cargo ou função consiste na agre-
gação, no afastamento, no licen-
ciamento ou na disponibilidade do 
condenado, pelo tempo fixado na 
sentença, sem prejuízo do seu com-
parecimento regular à sede do ser-
viço. não será contado como tempo 
de serviço, para qualquer efeito, o 
do cumprimento da pena.

Caso de reserva, reforma ou 
aposentadoria

parágrafo único. se o condenado, 
quando proferida a sentença, já es-
tiver na reserva, ou reformado ou 
aposentado, 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 vinte e cinco avos do sôl-
do, por ano de serviço, nem receber 
importância superior à do sôldo.

Superveniência de doença 
mental

Art. 66. o condenado a que 
sobrevenha doença mental deve ser 
recolhido a manicômio judiciário 
ou, na falta dêste, a outro estabe-
lecimento adequado, onde lhe seja 
assegurada custódia e tratamento.

Tempo computável

Art. 67. computam-se na pena 
privativa de liberdade o tempo de 
prisão provisória, no brasil ou no 
estrangeiro, e o de internação em 
hospital ou manicômio, bem como 
o excesso de tempo, reconhecido 
em decisão judicial irrecorrível, no 
cumprimento da pena, por outro 
crime, desde que a decisão seja pos-
terior ao crime de que se trata.

Transferência de condenados

Art. 68. o condenado pela jus-
tiça Militar de uma região, distrito 
ou zona pode cumprir pena em es-
tabelecimento de outra região, dis-
trito ou zona.

capÍtulo ii 
da aplicaÇÃo da pena

Fixação da pena privativa de 
liberdade

Art. 69.  para fixação da pena 
privativa de liberdade, o juiz apre-
cia 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 me-
nor extensão do dano ou perigo 
de dano, os meios empregados, o 
modo de execução, os motivos de-
terminantes, as circunstâncias de 
tempo e lugar, os antecedentes do 
réu e sua atitude de insensibilida-
de, indiferença ou arrependimento 
após o crime.

determinação da pena
§ 1º se são cominadas penas al-

ternativas, 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 
sempre agravam a pena, quando não 
integrantes 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 

execução, a ocultação, a impunida-
de ou vantagem de outro crime;

c) depois de embriagar-se, salvo 
se a embriaguez decorre de caso 
fortuito, engano ou fôrça maior;

d) à traição, de emboscada, com 
surprêsa, ou mediante outro recur-
so insidioso que dificultou ou tor-
nou impossível a defesa da vítima;

e) com o emprêgo de veneno, as-
fixia, tortura, fogo, explosivo, ou 
qualquer outro meio dissimulado 
ou cruel, ou de que podia resultar 
perigo comum;

f) contra ascendente, descen-
dente, irmão ou cônjuge;

g) com abuso de poder ou vio-
lação de dever inerente a cargo, 
ofício, ministério ou profissão;

h) contra criança, velho ou enfêrmo;
i) quando o ofendido esta-

va sob a imediata proteção da 
autoridade;

j) em ocasião de incêndio, nau-
frágio, encalhe, alagamento, inun-
dação, ou qualquer calamidade 
pública, ou de desgraça particu-
lar do ofendido;

l) estando de serviço;
m) com emprêgo de arma, ma-

terial ou instrumento de serviço, 
para êsse fim procurado;

n) em auditório da justiça Mili-
tar ou local onde tenha sede a sua 
administração;

o) em país estrangeiro.
parágrafo único. as circunstâncias 

das letras c , salvo no caso de em-
briaguez preordenada, l , m e o , 
só agravam o crime quando prati-
cado por militar.

reincidência

Art. 71. Verifica-se a reinci-
dência quando o agente comete 
nôvo crime, depois de transitar em 
julgado a sentença que, no país ou 
no estrangeiro, o tenha condena-
do por crime anterior.

Temporariedade da reincidência
§ 1º não se toma em conta, para 

efeito da reincidência, a condena-
ção anterior, se, entre a data do 
cumprimento ou extinção da pena 
e o crime posterior, decorreu pe-
ríodo de tempo superior a cinco 
anos.

Crimes não considerados para 
efeito da reincidência

§ 2º para efeito da reincidên-
cia, não se consideram os crimes 
anistiados.

Art. 72. são circunstâncias 
que sempre atenuam a pena:

Circunstância atenuantes
i - ser o agente menor de vinte e 

um ou maior de setenta anos;
ii - ser meritório seu comporta-

mento anterior;
iii - ter o agente:
a) cometido o crime por motivo 

de relevante valor social ou moral;
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b) procurado, por sua espontânea 
vontade e com eficiência, logo após 
o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe 
as conseqüências, ou ter, antes do 
julgamento, reparado o dano;

c) cometido o crime sob a influên-
cia de violenta emoção, provocada 
por ato injusto da vítima;

d) confessado espontâneamen-
te, perante a autoridade, a autoria 
do crime, ignorada ou imputada a 
outrem;

e) sofrido tratamento com rigor 
não permitido em lei. não atendi-
mento de atenuantes

parágrafo único. nos crimes em 
que a pena máxima cominada é de 
morte, ao juiz é facultado atender, 
ou não, às circunstâncias atenuan-
tes enumeradas no artigo.

Quantum da agravação ou 
atenuação

Art. 73. Quando a lei deter-
mina a agravação ou atenuação da 
pena sem mencionar o quantum , 
deve o juiz fixá-lo entre um quinto 
e um têrço, guardados os limites da 
pena cominada ao crime.

mais de uma agravante ou 
atenuante

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 agra-
vantes e atenuantes, a pena deve 
aproximar-se do limite indicado 
pelas circunstâncias preponderan-
tes, entendendo-se como tais as 
que resultam dos motivos determi-
nantes do crime, da personalidade 
do agente, e da reincidência. se há 
equivalência entre umas e outras, é 
como se não tivessem ocorrido.

majorantes e minorantes

Art. 76. Quando a lei prevê 
causas especiais de aumento ou di-
minuição da pena, não fica o juiz 
adstrito aos limites da pena comi-
nada ao crime, senão apenas aos da 
espécie de pena aplicável (art. 58).

parágrafo único. no concurso 
dessas causas especiais, pode o juiz 
limitar-se a um só aumento ou a 
uma só diminuição, prevalecendo, 
todavia, a causa que mais aumente 
ou diminua.

pena-base

Art. 77.  a pena que tenha de 
ser aumentada ou diminuída, de 
quantidade fixa ou dentro de de-
terminados limites, é a que o juiz 
aplicaria, se não existisse a circuns-
tância ou causa que importa o au-
mento ou diminuição.

Criminoso habitual ou por 
tendência

Art. 78. em se tratando de cri-
minoso habitual ou por tendência, a 
pena a ser imposta será por tempo 
indeterminado. o juiz fixará a pena 
correspondente à nova infração pe-
nal, que constituirá a duração míni-
ma da pena privativa da liberdade, 
não podendo ser, em caso algum, 
inferior a três anos.

limite da pena indeterminada
§ 1º a duração da pena indeter-

minada não poderá exceder a dez 
anos, após o cumprimento da pena 
imposta.

Habitualidade presumida
§ 2º considera-se criminoso habi-

tual aquêle que:
a) reincide pela segunda vez na 

prática de crime doloso da mesma 
natureza, punível com pena priva-
tiva de liberdade em período de 
tempo não superior a cinco anos, 
descontado o que se refere a cum-
primento de pena;

Habitualidade reconhecível pelo 
juiz

b) embora sem condenação ante-
rior, comete sucessivamente, em pe-
ríodo de tempo não superior a cin-
co anos, quatro ou mais crimes do-
losos da mesma natureza, puníveis 
com pena privativa de liberdade, e 
demonstra, pelas suas condições de 
vida e pelas circunstâncias dos fatos 
apreciados em conjunto, acentuada 
inclinação para tais crimes.

Criminoso por tendência
§ �º considera-se criminoso por 

tendência aquêle que comete homi-
cídio, tentativa de homicídio ou le-
são corporal grave, e, pelos motivos 
determinantes e meios ou modo de 
execução, revela extraordinária tor-
peza, perversão ou malvadez.

ressalva do art. 113
§ 4º fica ressalvado, em qualquer 

caso, o disposto no art. 11�.
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, pratica dois ou 
mais crimes, idênticos ou não, as 
penas privativas de liberdade de-
vem ser unificadas. se as penas são 
da mesma espécie, a pena única é 
a soma de tôdas; se, de espécies 
diferentes, a pena única e a mais 
grave, mas com aumento corres-
pondente à metade do tempo das 
menos graves, ressalvado o dispos-
to no art. 58. 

Crime continuado

Art. 80. aplica-se a regra do 
artigo anterior, quando o agen-
te, mediante mais de uma ação 
ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes da mesma espécie e, pelas 
condições de tempo, lugar, manei-
ra de execução e outras semelhan-
tes, devem os subseqüentes ser 
considerados como continuação 
do primeiro.

parágrafo único. não há crime 
continuado quando se trata de fa-
tos ofensivos de bens jurídicos ine-
rentes à pessoa, salvo se as ações 
ou omissões sucessivas são dirigi-
das contra a mesma vítima.

limite da pena unificada

Art. 81. a pena unificada não 
pode ultrapassar 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 quar-
to, 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

§ �° nos crimes punidos com a 
pena de morte, esta corresponde 
à de reclusão por trinta anos, para 
cálculo da pena aplicável à tentati-
va, salvo disposição especial.

ressalva do art. 78, § 2º, letra b
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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 
integralmente, ainda que previstas 
para um só dos crimes concorrentes.

capÍtulo iii 
da suspensÃo condicional  

da pena

pressupostos da suspensão

Art. 84. pode ser suspensa por 
dois a seis anos a execução da pena 
de detenção não superior a dois anos 
ou, no caso de reclusão por igual 
prazo, se o réu era, ao tempo do cri-
me, menor de vinte e um ou maior 
de setenta anos, desde que:

 Art. 84. a execução da pena 
privativa da liberdade, não superior 
a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, 
por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, des-
de que:   (redação dada pela lei nº 
6.544, de �0.6.1978)

i - não tenha o réu sofrido conde-
nação anterior, por crime revelador 
de má índole;

i - o sentenciado não haja sofrido 
no país ou no estrangeiro, conde-
nação irrecorrível por outro crime 
a pena privativa da liberdade, sal-
vo o disposto no 1º do art. 71;(re-
dação dada pela lei nº 6.544, de 
�0.6.1978)

ii - os seus antecedentes e perso-
nalidade, os motivos e circunstâncias 
de seu crime, bem como sua conduta 
posterior a êste, indicativa de arre-
pendimento ou do sincero desejo 
de reparação do dano, autorizem 
a presunção de que não tornará a 
delinqüir.

ii - os seus antecedentes e perso-
nalidade, os motivos e as circunstân-
cias do crime, bem como sua conduta 
posterior, autorizem a presunção de 
que não tornará a delinqüir.(redação 
dada pela lei nº 6.544, de �0.6.1978)

restrições
parágrafo único. a suspensão não 

se estende às penas de reforma, sus-
pensão do exercício do pôsto, gradu-
ação ou função ou à pena acessória, 
nem exclui a aplicação de medida de 
segurança não detentiva.

Condições

Art. 85. a sentença deve espe-
cificar as condições a que fica subor-
dinada a suspensão.

revogação obrigatória da 
suspensão

Art. 86. a suspensão é re-
vogada se, no curso do prazo, o 
beneficiário:

i - é condenado, por sentença ir-
recorrível, na justiça Militar ou na 
comum, em razão de crime, ou de 
contravenção reveladora de má ín-
dole ou a que tenha sido imposta 
pena privativa de liberdade;

ii - não efetua, sem motivo justifi-
cado, a reparação do dano;

iii - sendo militar, é punido por 
infração disciplinar considerada 
grave.

revogação facultativa
§ 1º a suspensão pode ser tam-

bém revogada, se o condenado dei-
xa de cumprir qualquer das obriga-
ções constantes da sentença.

prorrogação de prazo
§ 2º Quando facultativa a re-

vogação, o juiz pode, ao invés de 
decretá-la, prorrogar o período de 
prova até o máximo, se êste não foi 
o fixado.

§ �º se o beneficiário está respon-
dendo a processo que, no caso de 
condenação, pode acarretar a revo-
gação, considera-se prorrogado o 
prazo da suspensão até o julgamen-
to definitivo.

extinção da pena

Art. 87. se o prazo expira sem 
que tenha sido revogada a suspen-
são, fica extinta a pena privativa de 
liberdade.

Não aplicação da suspensão con-
dicional da pena

Art. 88. a suspensão condicio-
nal da pena não se aplica:

i - ao condenado por crime come-
tido em tempo de guerra;

ii - em tempo de paz:
a) por crime contra a segurança 

nacional, de aliciação e incitamen-
to, de violência contra superior, ofi-
cial de dia, de serviço ou de quarto, 
sentinela, vigia ou plantão, de des-
respeito a superior, de insubordina-
ção, ou de deserção;

b) pelos crimes previstos nos arts. 
160, 161, 162, 2�5, 291 e seu pará-
grafo único, ns. i a iV.

capÍtulo iV 
do liVraMento condicional

requisitos

Art. 89. o condenado a pena 
de reclusão ou de detenção por 
tempo igual ou superior a dois anos 
pode ser liberado condicionalmen-
te, desde que:

i - tenha cumprido:
a) metade da pena, se primário;
b) dois terços, se reincidente;
ii - tenha reparado, salvo impossi-

bilidade de fazê-lo, o dano causado 
pelo crime;

iii - sua boa conduta durante a 
execução da pena, sua adaptação ao 
trabalho e às circunstâncias atinen-
tes a sua personalidade, ao meio so-
cial e à sua vida pregressa permitem 
supor que não voltará a delinqüir.

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 se-
tenta anos, o tempo de cumprimento 
da pena pode ser reduzido a um têrço.

especificações das condições

Art. 90. a sentença deve espe-
cificar as condições a que fica subor-
dinado o livramento.

preliminares da concessão

Art. 91. o livramento sòmen-
te se concede mediante parecer do 
conselho penitenciário, ouvidos o 
diretor do estabelecimento em que 
está ou tenha estado o liberando e 
o representante do Ministério pú-
blico da justiça Militar; e, se impos-
ta medida de segurança detentiva, 
após perícia conclusiva da não peri-
culosidade do liberando.

observação cautelar e proteção 
do liberado

Art. 92. o liberado fica sob 
observação cautelar e proteção re-
alizadas por patronato oficial ou 
particular, dirigido aquêle e inspe-
cionado êste pelo conselho peni-
tenciário. na falta de patronato, o 
liberado fica sob observação caute-
lar realizada por serviço social peni-
tenciário ou órgão similar.

revogação obrigatória

Art. 93. revoga-se o livramen-
to, se o liberado vem a ser conde-
nado, em sentença irrecorrível, a 
penal privativa de liberdade:



c
ó

d
ig

o
 p

e
n

a
l 

M
il

it
a

r

Vade meCum 2021  |  CÓdIgo peNal mIlITar

��5

i - por infração penal cometida 
durante a vigência do benefício;

ii - por infração penal anterior, 
salvo se, tendo de ser unificadas as 
penas, não fica prejudicado o requi-
sito do art. 89, nº i, letra a

revogação facultativa
§ 1º o juiz pode, também, revo-

gar o livramento se o liberado deixa 
de cumprir qualquer das obrigações 
constantes da sentença ou é irrecor-
rìvelmente condenado, por motivo 
de contravenção, a pena que não 
seja privativa de liberdade; ou, se mi-
litar, sofre penalidade por transgres-
são disciplinar considerada grave.

Infração sujeita à jurisdição penal 
comum

§ 2º para os efeitos da revogação 
obrigatória, são tomadas, também, 
em consideração, nos têrmos dos 
ns. i e ii dêste artigo, as infrações 
sujeitas à jurisdição penal comum; 
e, igualmente, a contravenção com-
preendida no § 1º, se assim, com 
prudente arbítrio, o entender o 
juiz.

efeitos da revogação

Art. 94. revogado o livramen-
to, não pode ser novamente conce-
dido e, salvo quando a revogação 
resulta de condenação por infração 
penal anterior ao benefício, não se 
desconta na pena o tempo em que 
estêve sôlto o condenado.

extinção da pena

Art. 95. se, até o seu têrmo, o 
livramento não é revogado, consi-
dera-se extinta a pena privativa de 
liberdade.

parágrafo único. enquanto não 
passa em julgado a sentença em 
processo, a que responde o libera-
do por infração penal cometida na 
vigência do livramento, deve o juiz 
abster-se de declarar a extinção da 
pena.

Não aplicação do livramento 
condicional

Art. 96. o livramento condi-
cional não se aplica ao condenado 
por crime cometido em tempo de 
guerra.

Casos especiais do livramento 
condicional

Art. 97. em tempo de paz, o 
livramento condicional por crime 
contra a segurança externa do país, 
ou de revolta, motim, aliciação e 
incitamento, violência contra su-

perior ou militar de serviço, só será 
concedido após o cumprimento de 
dois terços da pena, observado ain-
da o disposto no art. 89, preâmbulo, 
seus números ii e iii e §§ 1º e 2º.

capÍtulo V 
das penas acessórias

penas acessórias

Art. 98. são penas acessórias:
i - a perda de pôsto e patente;
ii - a indignidade para o oficialato;
iii - a incompatibilidade com o 

oficialato;
iV - a exclusão das fôrças armadas;
V - a perda da função pública, ain-

da que eletiva;
Vi - a inabilitação para o exercício 

de função pública;
Vii - a suspensão do pátrio poder, 

tutela ou curatela;
Viii - a suspensão dos direitos 

políticos.
Função pública equiparada
parágrafo único. equipara-se à 

função pública a que é exercida em 
emprêsa pública, autarquia, socieda-
de de economia mista, ou sociedade 
de que participe a união, o esta-
do ou o Município como acionista 
majoritário.

perda de pôsto e patente

Art. 99. a perda de pôsto e pa-
tente resulta da condenação a pena 
privativa de liberdade por tempo su-
perior a dois anos, e importa a perda 
das condecorações.

Indignidade para o oficialato

Art. 100. fica sujeito à declara-
ção de indignidade para o oficialato 
o militar condenado, qualquer que 
seja a pena, nos crimes de traição, es-
pionagem ou cobardia, ou em qual-
quer dos definidos nos arts. 161, 2�5, 
240, 242, 24�, 244, 245, 251, 252, �0�, 
�04, �11 e �12.

Incompatibilidade com o 
oficialato

Art. 101. fica sujeito à decla-
ração de incompatibilidade com o 
oficialato o militar condenado nos 
crimes dos arts. 141 e 142.

exclusão das fôrças armadas

Art. 102. a condenação da pra-
ça a pena privativa de liberdade, por 
tempo superior a dois anos, importa 
sua exclusão das fôrças armadas.

perda da função pública

Art. 103. incorre na perda da 
função pública o assemelhado ou o 
civil:

i - condenado a pena privativa de 
liberdade por crime cometido com 
abuso de poder ou violação de de-
ver inerente à função pública;

ii - condenado, por outro crime, 
a pena privativa de liberdade por 
mais de dois anos.

parágrafo único. o disposto no ar-
tigo aplica-se ao militar da reserva, ou 
reformado, se estiver no exercício de 
função pública de qualquer natureza.

Inabilitação para o exercício de 
função pública

Art. 104. incorre na inabilita-
ção para o exercício de função pú-
blica, pelo prazo de dois até vinte 
anos, o condenado a reclusão por 
mais de quatro anos, em virtude de 
crime praticado com abuso de po-
der ou violação do dever militar ou 
inerente à função pública.

Têrmo inicial
parágrafo único. o prazo da ina-

bilitação para o exercício de função 
pública começa ao têrmo da execu-
ção 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, tute-
la ou curatela

Art. 105. o condenado a pena 
privativa de liberdade por mais de 
dois anos, seja qual fôr o crime pra-
ticado, fica suspenso do exercício 
do pátrio poder, tutela ou curatela, 
enquanto dura a execução da pena, 
ou da medida de segurança imposta 
em substituição (art. 11�).

Suspensão provisória
parágrafo único. durante o pro-

cesso pode o juiz decretar a suspen-
são provisória 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 ìmposta 
em substituição, ou enquanto per-
dura a inabilitação para função pú-
blica, o condenado não pode votar, 
nem ser votado.

Imposição de pena acessória

Art. 107. salvo os casos dos 
arts. 99, 10�, nº ii, e 106, a imposi-
ção da pena acessória deve constar 
expressamente da sentença.
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Tempo computável

Art. 108. computa-se no pra-
zo das inabilitações temporárias o 
tempo de liberdade resultante da 
suspensão condicional da pena ou 
do livramento condicional, 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 re-
parar o dano resultante do crime;

perda em favor da Fazenda 
Nacional

ii - a perda, em favor da fazenda 
nacional, ressalvado o direito do le-
sado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, 
desde que consistam em coisas cujo 
fabrico, alienação, uso, porte ou de-
tenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de 
qualquer bem ou valor que consti-
tua proveito auferido pelo agente 
com a sua prática.

tÍtulo Vi 
das Medidas de seguranÇa

espécies de medidas de segurança

Art. 110. as medidas de segu-
rança são pessoais ou patrimoniais. 
as da primeira espécie subdividem-
se em detentivas e não detentivas. 
as detentivas são a internação em 
manicômio judiciário e a internação 
em estabelecimento psiquiátrico 
anexo ao manicômio judiciário ou 
ao estabelecimento penal, ou em 
seção especial de um ou de outro. 
as não detentivas são a cassação 
de licença para direção de veícu-
los motorizados, o exílio local e a 
proibição de freqüentar determi-
nados lugares. as patrimoniais são 
a interdição de estabelecimento ou 
sede de sociedade ou associação, e 
o confisco.

pessoas sujeitas às medidas de 
segurança

Art. 111. as medidas de segu-
rança sòmente podem ser impostas:

i - aos civis;
ii - aos militares ou assemelhados, 

condenados a pena privativa de li-
berdade por tempo superior a dois 

anos, ou aos que de outro modo 
hajam perdido função, pôsto e pa-
tente, ou hajam sido excluídos das 
fôrças armadas;

iii - aos militares ou assemelha-
dos, no caso do art. 48;

iV - aos militares ou assemelha-
dos, no caso do art. 115, com aplica-
ção dos seus §§ 1º, 2º e �º.

manicômio judiciário

Art. 112. Quando o agente é 
inimputável (art. 48), mas suas con-
dições pessoais e o fato praticado 
revelam que êle oferece perigo à 
incolumidade alheia, o juiz deter-
mina sua internação em manicômio 
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 ave-
riguada, mediante perícia médica, 
a cessação da periculosidade do 
internado.

perícia médica
§ 2º salvo determinação da ins-

tância superior, a perícia médica é 
realizada ao término do prazo míni-
mo fixado à internação e, não sen-
do esta revogada, deve aquela ser 
repetida de ano em ano.

desinternação condicional
§ �º a desinternação é sempre 

condicional, devendo ser restabele-
cida a situação anterior, se o indiví-
duo, 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 internação

Art. 113. Quando o condena-
do se enquadra no parágrafo único 
do art. 48 e necessita de especial 
tratamento curativo, a pena privati-
va de liberdade pode ser substituída 
pela internação em estabelecimen-
to psiquiátrico anexo ao manicômio 
judiciário ou ao estabelecimento 
penal, ou em seção especial de um 
ou de outro.

Superveniência de cura
§ 1º sobrevindo a cura, pode o 

internado ser transferido para o es-
tabelecimento penal, não ficando 
excluído o seu direito a livramento 
condicional.

persistência do estado mórbido
§ 2º se, ao término do prazo, per-

sistir o mórbido estado psíquico do 
internado, condicionante de pericu-

losidade atual, a internação passa a 
ser por tempo indeterminado, apli-
cando-se o disposto nos §§ 1º a 4º 
do artigo anterior.

Ébrios habituais ou toxicômanos
§ �º À idêntica internação para 

fim curativo, sob as mesmas nor-
mas, ficam sujeitos os condenados 
reconhecidos como ébrios habituais 
ou toxicômanos.

regime de internação

Art. 114. a internação, em 
qualquer dos casos previstos nos 
artigos precedentes, deve visar não 
apenas ao tratamento curativo do 
internado, senão também ao seu 
aperfeiçoamento, a um regime 
educativo ou de trabalho, lucrativo 
ou não, segundo o permitirem suas 
condições pessoais.

Cassação de licença para dirigir 
veículos motorizados

Art. 115. ao condenado por 
crime cometido na direção ou rela-
cionadamente à direção de veículos 
motorizados, deve ser cassada a li-
cença para tal fim, pelo prazo mí-
nimo de um ano, se as circunstân-
cias do caso e os antecedentes do 
condenado revelam a sua inaptidão 
para essa atividade e conseqüente 
perigo para a incolumidade alheia.

§ 1º o prazo da interdição se con-
ta do dia em que termina a execu-
ção da pena privativa de liberdade 
ou da medida de segurança deten-
tiva, ou da data da suspensão con-
dicional da pena ou da concessão 
do livramento ou desinternação 
condicionais.

§ 2º se, antes de expirado o prazo 
estabelecido, é averiguada a cessa-
ção do perigo condicionante da in-
terdição, esta é revogada; mas, se o 
perigo persiste ao têrmo do prazo, 
prorroga-se êste enquanto não ces-
sa aquêle.

§ �º 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, apli-
cável quando o juiz o considera ne-
cessário como medida preventiva, a 
bem da ordem pública ou do pró-
prio condenado, consiste na proibi-
ção de que êste resida ou permane-
ça, durante um ano, pelo menos, na 
localidade, município ou comarca 
em que o crime foi praticado.
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parágrafo único. o exílio deve ser 
cumprido logo que cessa ou é sus-
pensa condicionalmente a execução 
da pena privativa de liberdade.

proibição de freqüentar determi-
nados lugares

Art. 117. a proibição de fre-
qüentar determinados lugares 
consiste em privar o condenado, 
durante um ano, pelo menos, da fa-
culdade de acesso a lugares que fa-
voreçam, por qualquer motivo, seu 
retôrno à atividade criminosa.

parágrafo único. para o cumpri-
mento da proibição, aplica-se o dis-
posto no parágrafo único do artigo 
anterior.

Interdição de estabelecimento, 
sociedade ou associação

Art. 118. a interdição de es-
tabelecimento comercial ou indus-
trial, ou de sociedade ou associação, 
pode ser decretada por tempo não 
inferior a quinze dias, nem superior 
a seis meses, se o estabelecimento, 
sociedade ou associação serve de 
meio ou pretexto para a prática de 
infração penal.

§ 1º a interdição consiste na proi-
bição de exercer no local o mesmo 
comércio ou indústria, ou a ativida-
de 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 pu-
nível, deve ordenar o confisco dos 
instrumentos e produtos do crime, 
desde que consistam em coisas:

i - cujo fabrico, alienação, uso, 
porte ou detenção constitui fato 
ilícito;

ii - que, pertencendo às fôrças ar-
madas ou sendo de uso exclusivo de 
militares, estejam em poder ou em 
uso do agente, ou de pessoa não 
devidamente autorizada;

iii - abandonadas, ocultas ou 
desaparecidas.

parágrafo único. É ressalvado o 
direito 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 segu-
rança é imposta em sentença, que 
lhe estabelecerá as condições, nos 
têrmos da lei penal militar.

parágrafo único. a imposição da 
medida de segurança não impede a 
expulsão do estrangeiro.

tÍtulo Vii 
da aÇÃo penal

propositura da ação penal

Art. 121. a ação penal sòmen-
te pode ser promovida por denún-
cia do Ministério público da justiça 
Militar.

dependência de requisição
art. 122. nos crimes previstos 

nos arts. 1�6 a 141, a ação penal, 
quando o agente for militar ou as-
semelhado, depende da requisição 
do Ministério Militar a que aquêle 
estiver subordinado; no caso do art. 
141, quando o agente fôr civil e não 
houver co-autor militar, a requisi-
ção 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. �0�. , § 
4º).

parágrafo único. a extinção da 
punibilidade de crime, que é pres-
suposto, elemento constitutivo ou 
circunstância agravante de outro, 
não se estende a êste. nos crimes 
conexos, a extinção da punibilidade 
de um dêles não impede, quanto 
aos outros, a agravação da pena re-
sultante 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 dês-
te artigo, regula-se pelo máximo da 
pena privativa de liberdade comi-
nada ao crime, verificando-se:

i - em trinta anos, se a pena é de 
morte;

ii - em vinte anos, se o máximo 
da pena é superior a doze;

iii - em dezesseis anos, se o máxi-
mo 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 exce-
de a quatro;

Vi - em quatro anos, se o máxi-
mo da pena é igual a um ano ou, 
sendo superior, não excede a dois;

Vii - em dois anos, se o máximo 
da pena é inferior a um ano.

Superveniência de sentença 
condenatória de que sòmente o 
réu recorre

§ 1º sobrevindo sentença con-
denatória, de que sòmente o réu 
tenha recorrido, a prescrição passa 
a regular-se pela pena imposta, e 
deve ser logo declarada, sem pre-
juízo do andamento do recurso 
se, entre a última causa interrup-
tiva do curso da prescrição (§ 5°) 
e a sentença, já decorreu tempo 
suficiente.

Têrmo inicial da prescrição da 
ação penal

§ 2º a prescrição da ação penal 
começa a correr:

a) do dia em que o crime se 
consumou;

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

§ �º 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 

recorrível.
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§ 6º a interrupção da prescrição 
produz efeito relativamente a to-
dos os autores do crime; e nos cri-
mes conexos, que sejam objeto do 
mesmo processo, a interrupção re-
lativa a qualquer dêles estende-se 
aos demais.

prescrição da execução da pena 
ou da medida de segurança que a 
substitui

Art. 126. a prescrição da exe-
cução da pena privativa de liberda-
de ou da medida de segurança que 
a substitui (art. 11�) regula-se pelo 
tempo fixado na sentença e verifica-
se nos mesmos prazos estabelecidos 
no art. 125, os quais se aumentam 
de um têrço, se o condenado é cri-
minoso 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 livramento condicional;

b) do dia em que se interrompe 
a execução, salvo quando o tempo 
da interrupção deva computar-se 
na pena.

§ 2º no caso de evadir-se o conde-
nado ou de revogar-se o livramento 
ou desinternação condicionais, a 
prescrição se regula pelo restante 
tempo da execução.

§ �º o curso da prescrição da exe-
cução da pena suspende-se enquan-
to o condenado está prêso por outro 
motivo, e interrompe-se pelo início 
ou continuação 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 
cominada, no máximo, é de reforma 
ou de suspensão do exercício do pôs-
to, graduação, cargo ou função.

disposições comuns a ambas as 
espécies de prescrição

Art. 128. interrompida a pres-
crição, salvo o caso do § �º, segun-
da parte, do art. 126, todo o prazo 
começa a correr, novamente, do dia 
da interrupção.

redução

Art. 129. são reduzidos de me-
tade os prazos da prescrição, quan-
do o criminoso era, ao tempo do 
crime, menor de vinte e um anos ou 
maior de setenta.

imprescritibilidade das penas 
acessórias

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 deser-
ção, embora decorrido o prazo da 
prescrição, esta só extingue a puni-
bilidade quando o desertor atinge 
a idade de quarenta e cinco anos, 
e, se oficial, a de sessenta.

declaração de ofício

Art. 133. a prescrição, embo-
ra não alegada, deve ser declarada 
de ofício.

reabilitação

Art. 134. a reabilitação al-
cança quaisquer penas impostas 
por sentença definitiva.

§ 1º a reabilitação poderá ser 
requerida decorridos cinco anos 
do dia em que fôr extinta, de qual-
quer modo, a pena principal ou 
terminar a execução desta ou da 
medida de segurança aplicada em 
substituição (art. 11�), ou do dia 
em que terminar o prazo da sus-
pensão 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 êsse 
tempo, demonstração efetiva e 
constante de bom comportamento 
público e privado;

c) tenha ressarcido o dano cau-
sado pelo crime ou demonstre ab-
soluta impossibilidade de o fazer 
até o dia do pedido, ou exiba do-
cumento que comprove a renúncia 
da vítima ou novação da dívida.

§ 2º a reabilitação não pode ser 
concedida:

a) em favor dos que foram re-
conhecidos perigosos, salvo prova 
cabal em contrário;

b) em relação aos atingidos pe-
las penas acessórias do art. 98, in-
ciso Vii, se o crime fôr de natureza 
sexual em detrimento de filho, tu-
telado ou curatelado.

prazo para renovação do pedido

§ �º 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 dôbro no caso de criminoso 
habitual ou por tendência.

revogação
§ 5º a reabilitação será revoga-

da de ofício, ou a requerimento 
do Ministério público, se a pes-
soa reabilitada fôr condenada, 
por decisão definitiva, ao cum-
primento de pena privativa da 
liberdade.

Cancelamento do registro de 
condenações penais

Art. 135. declarada a rea-
bilitação, serão cancelados, me-
diante averbação, os anteceden-
tes criminais.

Sigilo sôbre antecedentes 
criminais

parágrafo único. concedida a 
reabilitação, o registro oficial de 
condenações penais não pode ser 
comunicado senão à autoridade 
policial ou judiciária, ou ao re-
presentante do Ministério públi-
co, para instrução de processo 
penal que venha a ser instaurado 
contra o reabilitado.

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 hostilidade contra país es-
trangeiro, expondo o brasil a pe-
rigo de guerra:

pena - reclusão, de oito a quin-
ze anos.

resultado mais grave
§ 1º se resulta ruptura de rela-

ções diplomáticas, represália ou 
retorsão:

pena - reclusão, de dez a vinte 
e quatro anos.

§ 2º se resulta guerra:
pena - reclusão, de doze a trin-

ta anos.
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provocação a país estrangeiro

Art. 137. provocar o militar, 
diretamente, país estrangeiro a 
declarar guerra ou mover hostilida-
de 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, 
indevidamente, no território nacio-
nal, ato de jurisdição de país estran-
geiro, ou favorecer a prática de ato 
dessa natureza:

pena - reclusão, de cinco a quinze 
anos.

Violação de território 
estrangeiro

Art. 139.  Violar o militar ter-
ritório estrangeiro, 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 en-
trar o militar em entendimento com 
país estrangeiro, para empenhar o 
brasil à neutralidade ou à guerra:

pena - reclusão, de seis a doze 
anos.

entendimento para gerar conflito 
ou divergência com o Brasil

Art. 141. entrar em enten-
dimento com país estrangeiro, ou 
organização nêle existente, para 
gerar conflito ou divergência 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 

quatro anos.
Tentativa contra a soberania do 

Brasil

Art. 142. tentar:
i - submeter o território nacional, 

ou parte dêle, à soberania de país 
estrangeiro;

ii - desmembrar, por meio de 
movimento 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 qual-
quer meio, região ou parte do terri-
tório nacional:

pena - reclusão, de quinze a trin-
ta anos, para os cabeças; de dez a 
vinte anos, para os demais agentes.

Consecução de notícia, infor-
mação ou documento para fim de 
espionagem

Art. 143. conseguir, para o 
fim de espionagem militar, notícia, 
informação ou documento, cujo si-
gilo seja de interêsse 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 prepa-
ração ou eficiência bélica do brasil, 
ou o agente transmite ou fornece, 
por qualquer meio, mesmo sem re-
muneração, a notícia, informação 
ou documento, a autoridade ou 
pessoa estrangeira;

ii - se o agente, em detrimen-
to da segurança externa do brasil, 
promove ou mantém no território 
nacional atividade ou serviço desti-
nado à espionagem;

iii - se o agente se utiliza, ou con-
tribui para que outrem se utilize, 
de meio de comunicação, para dar 
indicação que ponha ou possa pôr 
em perigo a segurança 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, in-
formação ou documento, cujo si-
gilo seja de interêsse da segurança 
externa do brasil:

pena - reclusão, de três a oito 
anos.

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 pre-
paração ou a eficiência bélica do 
país:

pena - reclusão, de dez a vinte 
anos.

modalidade culposa
§ �º 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, alterar, desviar, ainda 
que temporàriamente, objeto ou 
documento concernente à seguran-
ça externa do brasil:

pena - reclusão, de três a oito 
anos.

resultado mais grave
§ 1º se o fato compromete a se-

gurança 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 

espionagem

Art. 146. penetrar, sem licen-
ça, ou introduzir-se clandestina-
mente ou sob falso pretexto, em 
lugar sujeito à administração mili-
tar, ou centro industrial a serviço de 
construção ou fabricação sob fisca-
lização militar, para colhêr informa-
ção destinada a país estrangeiro ou 
agente seu:

pena - reclusão, de três a oito 
anos.

parágrafo único. entrar, em local re-
ferido no artigo, sem licença de autori-
dade competente, munido de máqui-
na fotográfica 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 engenho de guerra

Art. 147. fazer desenho ou 
levantar plano ou planta de forti-
ficação, 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:
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pena - reclusão, até quatro anos, 
se o fato não constitui crime mais 
grave.

Sobrevôo em local interdito

Art. 148. sobrevoar local de-
clarado interdito:

pena - reclusão, até três anos.

tÍtulo ii  
dos criMes contra a 

autoridade ou disciplina 
Militar

capÍtulo i 
do MotiM e da reVolta

motim

Art. 149. reunirem-se milita-
res ou assemelhados:

i - agindo contra a ordem rece-
bida de superior, ou negando-se a 
cumpri-la;

ii - recusando obediência a supe-
rior, quando estejam agindo sem 
ordem ou praticando violência;

iii - assentindo em recusa conjun-
ta de obediência, ou em resistência 
ou violência, em comum, contra 
superior;

iV - ocupando quartel, fortaleza, 
arsenal, fábrica ou estabelecimento 
militar, ou dependência de qual-
quer dêles, hangar, aeródromo ou 
aeronave, navio ou viatura militar, 
ou utilizando-se de qualquer da-
queles locais ou meios de transpor-
te, para ação militar, ou prática de 
violência, em desobediência a or-
dem superior ou em detrimento da 
ordem ou da disciplina militar:

pena - reclusão, de quatro a oito 
anos, com aumento de um têrço 
para os cabeças.

revolta
parágrafo único. se os agentes 

estavam armados:
pena - reclusão, de oito a vinte 

anos, com aumento de um têrço 
para os cabeças.

organização de grupo para a 
prática de violência

Art. 150.  reunirem-se dois 
ou mais militares ou assemelhados, 
com armamento ou material bélico, 
de propriedade militar, praticando 
violência à pessoa ou à coisa públi-
ca 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 
assemelhado de levar ao conheci-
mento do superior o motim ou re-
volta de cuja preparação teve notí-
cia, ou, estando presente ao ato cri-
minoso, não usar de todos os meios 
ao seu alcance para impedi-lo:

pena - reclusão, de três a cinco 
anos.

Conspiração

Art. 152. concertarem-se mili-
tares ou assemelhados para a práti-
ca do crime previsto no artigo 149:

pena - reclusão, de três a cinco anos.
Isenção de pena
parágrafo único. É isento de pena 

aquêle que, antes da execução do 
crime e quando era ainda possível 
evitar-lhe as conseqüências, denun-
cia o ajuste de que participou.

Cumulação de penas

Art. 153.  as penas dos arts. 
149 e 150 são aplicáveis sem prejuí-
zo das correspondentes à violência.

capÍtulo ii 
da aliciaÇÃo e do incitaMento

aliciação para motim ou revolta

Art. 154.  aliciar militar ou as-
semelhado para a prática de qual-
quer dos crimes previstos no capítu-
lo anterior:

pena - reclusão, de dois a quatro 
anos.

Incitamento

Art. 155. incitar à desobedi-
ência, à indisciplina ou à prática de 
crime militar:

pena - reclusão, de dois a quatro 
anos.

parágrafo único. na mesma pena 
incorre quem introduz, afixa ou 
distribui, em lugar sujeito à admi-
nistração militar, impressos, manus-
critos ou material mimeografado, 
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 cri-
me, ou do autor do mesmo, em lu-
gar 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 superior:

pena - detenção, de três meses a 
dois anos.

Formas qualificadas
§ 1º se o superior é comandante 

da unidade a que pertence o agen-
te, ou oficial general:

pena - reclusão, de três a nove 
anos.

§ 2º se a violência é praticada 
com arma, a pena é aumentada de 
um têrço.

§ �º 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 oficial de dia, de serviço, ou 
de quarto, ou contra sentinela, vi-
gia 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 têrço.

§ 2º se da violência resulta lesão 
corporal, aplica-se, além da pena 
da violência, a do crime contra a 
pessoa.

§ �º se da violência resulta 
morte:

pena - reclusão, de doze a trinta 
anos.

ausência de dôlo no resultado

Art. 159.  Quando da violên-
cia resulta morte ou lesão corpo-
ral e as circunstâncias evidenciam 
que o agente não quis o resultado 
nem assumiu o risco de produzi-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
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desrespeito a superior

Art. 160.  desrespeitar supe-
rior diante de outro militar:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, se o fato não constitui cri-
me mais grave.

desrespeito a comandante, ofi-
cial general ou oficial de serviço

parágrafo único. se o fato é pra-
ticado contra o comandante da 
unidade a que pertence o agente, 
oficial-general, oficial de dia, de 
serviço ou de quarto, a pena é au-
mentada da metade.

desrespeito a símbolo nacional

Art. 161.  praticar o militar 
diante da tropa, ou em lugar su-
jeito à administração militar, ato 
que se traduza em ultraje a símbolo 
nacional:

pena - detenção, de um a dois 
anos.

despojamento desprezível

Art. 162.  despojar-se de uni-
forme, condecoração militar, insíg-
nia ou distintivo, por menosprêzo 
ou vilipêndio:

pena - detenção, de seis meses a 
um ano.

parágrafo único. a pena é au-
mentada 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 sôbre assunto ou 
matéria de serviço, ou relativamen-
te a dever impôsto em lei, regula-
mento ou instrução:

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 sentinela:

pena - detenção, de seis meses a 
um ano, se o fato não constitui cri-
me mais grave.

reunião ilícita

Art. 165.  promover a reunião 
de militares, 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 par-
ticipa, se o fato não constitui crime 
mais grave.

publicação ou crítica indevida

Art. 166.  publicar o militar ou 
assemelhado, sem licença, ato ou do-
cumento oficial, ou criticar pública-
mente ato de seu superior ou assun-
to atinente à disciplina militar, ou a 
qualquer resolução do govêrno:

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 ordem ou autorização, salvo se 
em grave emergência, qualquer co-
mando, ou a direção de estabeleci-
mento 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 função legitimamente assumida, 
depois de receber ordem de seu su-
perior para deixá-los ou transmiti-los 
a outrem:

pena - detenção, de um a três anos.
operação militar sem ordem 

superior

Art. 169.  determinar o coman-
dante, sem ordem superior e fora dos 
casos em que essa se dispensa, movi-
mento 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 territó-
rio estrangeiro ou contra fôrça, navio 
ou aeronave 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, arbitrària-
mente, o comandante de fôrça, na-
vio, aeronave ou engenho de guerra 
motomecanizado a entrada de co-
mandados seus em águas ou territó-
rio estrangeiro, ou sobrevoá-los:

pena - suspensão do exercício 
do pôsto, de um a três anos, ou 
reforma.

uso indevido por militar de uni-
forme, distintivo ou insígnia

Art. 171. usar o militar ou as-
semelhado, indevidamente, unifor-
me, distintivo ou insígnia de pôsto 
ou graduação superior:

pena - detenção, de seis meses a 
um ano, se o fato não constitui cri-
me mais grave.

uso indevido de uniforme, dis-
tintivo ou insígnia militar por qual-
quer pessoa

Art. 172. usar, indevidamen-
te, uniforme, distintivo ou insígnia 
militar a que não tenha direito:

pena - detenção, até seis meses.
abuso de requisição militar

Art. 173. abusar do direito 
de requisição militar, excedendo os 
podêres conferidos ou recusando 
cumprir dever impôsto em lei:

pena - detenção, de um a dois 
anos.

rigor excessivo

Art. 174. exceder a faculda-
de de punir o subordinado, fazen-
do-o com rigor não permitido, ou 
ofendendo-o por palavra, ato ou 
escrito:

pena - suspensão do exercício 
do pôsto, por dois a seis meses, 
se o fato não constitui crime mais 
grave.

Violência contra inferior

Art. 175. praticar violência 
contra inferior:

pena - detenção, de três meses a 
um ano.

resultado mais grave
parágrafo único. se da violência 

resulta lesão corporal ou morte é 
também aplicada a pena do crime 
contra a pessoa, atendendo-se, 
quando fôr 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 dis-
posto 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 auxílio:

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 dêste artigo são 

aplicáveis sem prejuízo das corres-
pondentes à violência, ou ao fato 
que constitua crime mais grave.

capÍtulo Viii 
da fuga, eVasÃo, 
arrebataMento e 

aMotinaMento de presos

Fuga de prêso ou internado

Art. 178.  promover ou faci-
litar a fuga de pessoa legalmente 
prêsa 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 pes-
soa, ou mediante arrombamento:

pena - reclusão, de dois a seis 
anos.

§ 2º se há emprêgo de violência 
contra pessoa, aplica-se também a 
pena correspondente à violência.

§ �º se o crime é praticado por 
pessoa sob cuja guarda, custó-
dia ou condução está o prêso ou 
internado:

pena - reclusão, até quatro 
anos.

Modalidade culposa

Art. 179.  deixar, por culpa, 
fugir pessoa legalmente prêsa, con-
fiada à sua guarda ou condução:

pena - detenção, de três meses 
a um ano.

evasão de prêso ou internado

Art. 180. evadir-se, ou ten-
tar evadir-se o prêso ou interna-
do, 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 pe-
nas correspondentes.

arrebatamento de prêso ou 
internado

Art. 181. arrebatar prêso ou 
internado, 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, perturban-
do 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 
incorre quem participa do amotina-
mento ou, sendo oficial e estando 
presente, não usa os meios ao seu al-
cance para debelar o amotinamen-
to ou evitar-lhe as conseqüências.

tÍtulo iii  
dos criMes contra o serViÇo 

Militar e o deVer Militar

capÍtulo i 
da insubMissÃo

Insubmissão

Art. 183. deixar de apresen-
tar-se o convocado à incorpora-
ção, dentro do prazo que lhe foi 
marcado, ou, apresentando-se, 
ausentar-se antes do ato oficial de 
incorporação:

pena - impedimento, de três me-
ses a um ano.

Caso assimilado
§ 1º na mesma pena incorre 

quem, dispensado temporàriamen-
te da incorporação, deixa de se 
apresentar, decorrido o prazo de 
licenciamento.

diminuição da pena
§ 2º a pena é diminuída de um 

têrço:
a) pela ignorância ou a errada 

compreensão dos atos da convoca-
ção militar, quando escusáveis;

b) pela apresentação voluntária 
dentro do prazo de um ano, con-
tado do último dia marcado para a 
apresentação.

Criação ou simulação de incapa-
cidade física

Art. 184.  criar ou simular in-
capacidade física, que inabilite o 
convocado para o serviço militar:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos.

Substituição de convocado

Art. 185.  substituir-se o con-
vocado por outrem na apresentação 
ou na inspeção de saúde.

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos.

parágrafo único. na mesma pena 
incorre quem substitui o convocado.

Favorecimento a convocado

Art. 186.  dar asilo a convo-
cado, ou tomá-lo a seu serviço, ou 
proporcionar-lhe ou facilitar-lhe 
transporte ou meio que obste ou di-
ficulte a incorporação, sabendo ou 
tendo razão para saber que come-
teu qualquer dos crimes previstos 
neste capítulo:

pena - detenção, de três meses a 
um ano.

Isenção de pena
parágrafo único. se o favorece-

dor é ascendente, descendente, 
cônjuge ou irmão do criminoso, fica 
isento de pena.

capÍtulo ii 
da deserÇÃo

deserção

Art. 187. ausentar-se o mili-
tar, sem licença, da unidade em que 
serve, ou do lugar em que deve per-
manecer, 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 in-
corre o militar que:

i - não se apresenta no lugar de-
signado, dentro de oito dias, findo 
o prazo de trânsito ou férias;
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ii - deixa de se apresentar a au-
toridade competente, dentro do 
prazo de oito dias, contados da-
quele 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, dei-
xa de se apresentar, dentro do pra-
zo 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 vo-

luntàriamente dentro em oito dias 
após a consumação do crime, a 
pena é diminuída de metade; e de 
um têrço, se de mais de oito dias e 
até sessenta;

agravante especial
ii - se a deserção ocorre em uni-

dade estacionada em fronteira ou 
país estrangeiro, a pena é agravada 
de um têrço.

deserção especial
art. 190.  deixar o militar de 

apresentar-se no momento da par-
tida do navio ou aeronave, de que 
é tripulante, ou da partida ou do 
deslocamento da unidade ou fôrça 
em que serve:

Art. 190.  deixar o militar 
de apresentar-se no momento da 
partida do navio ou aeronave, de 
que é tripulante, ou do desloca-
mento 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 deslocamen-
to, se apresentar, dentro em vinte 
e quatro horas, à autoridade mili-
tar do lugar, ou, na falta desta, à 
autoridade policial, para ser comu-
nicada a apresentação a comando 
militar da região, distrito ou zona.

pena - detenção, até três meses, 
se após a partida ou deslocamen-
to se apresentar, dentro de vinte e 
quatro horas, à autoridade militar 
do lugar, ou, na falta desta, à au-
toridade policial, para ser comuni-
cada 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 dez dias:
§ 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:(parágrafo incluído pela lei nº 
9.764, de 18.12.1998)

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos.

aumento de pena
§ �º se se tratar de oficial, a pena é 

agravada.
§ �o a pena é aumentada de um 

terço, se se tratar de sargento, sub-
tenente ou suboficial, e de metade, 
se oficial.(redação dada pela lei nº 
9.764, de 18.12.1998)

Concêrto para deserção

Art. 191.  concertarem-se milita-
res para a prática da deserção:

i - se a deserção não chega a 
consumar-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, permanecendo 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 ocultação, sabendo ou tendo razão 
para saber que cometeu qualquer dos 
crimes previstos neste capítulo:

pena - detenção, de quatro meses a 
um ano.

Isenção de pena
parágrafo único. se o favorecedor é 

ascendente, descendente, cônjuge ou 
irmão do criminoso, fica isento de pena.

omissão de oficial

Art. 194. deixar o oficial de pro-
ceder contra desertor, sabendo, ou de-
vendo saber encontrar-se entre os seus 
comandados:

pena - detenção, de seis meses a 
um ano.

capÍtulo iii 
do abandono de pÔsto e de 

outros criMes eM serViÇo

abandono de pôsto

Art. 195.  abandonar, sem or-
dem superior, o pôsto 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 
desempenhar a missão que lhe foi 
confiada:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, se o fato não constitui cri-
me mais grave.

§ 1º se é oficial o agente, a pena é 
aumentada de um têrço.

§ 2º se o agente exercia função de 
comando, a pena é aumentada de 
metade.

modalidade culposa
§ �º 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 quando lhe é exigido, ob-
jeto, plano, carta, cifra, código ou do-
cumento que lhe haja sido confiado:

pena - suspensão do exercício do 
pôsto, de três a seis meses, se o fato 
não constitui crime mais grave.

parágrafo único. se o objeto, pla-
no, carta, cifra, código, ou documento 
envolve ou constitui segrêdo relativo 
à segurança nacional:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, se o fato não constitui crime 
mais grave.

omissão de eficiência da fôrça

Art. 198.  deixar o comandante 
de manter a fôrça sob seu comando 
em estado de eficiência:

pena - suspensão do exercício do 
pôsto, de três meses a um ano.

omissão de providências para evi-
tar danos

Art. 199.  deixar o comandan-
te de empregar todos os meios ao 
seu alcance para evitar perda, des-
truição ou inutilização de instala-
ções militares, navio, aeronave ou 
engenho de guerra motomecaniza-
do em perigo:
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pena - reclusão, de dois a oito 
anos.

modalidade culposa
       parágrafo único. se a abs-

tenção é culposa:
pena - detenção, de três meses 

a um ano.
omissão de providências para 

salvar comandados

Art. 200.  deixar o coman-
dante, em ocasião de incêndio, 
naufrágio, encalhe, colisão, ou ou-
tro perigo semelhante, de tomar 
tôdas as providências adequadas 
para salvar os seus comandados e 
minorar as conseqüências do sinis-
tro, não sendo 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 culposa:
pena - detenção, de seis meses a 

dois anos.
omissão de socorro

Art. 201.  deixar o coman-
dante de socorrer, sem justa causa, 
navio de guerra ou mercante, na-
cional ou estrangeiro, ou aerona-
ve, em perigo, ou náufragos que 
hajam pedido socorro:

pena - suspensão do exercício 
do pôsto, de um a três anos ou 
reforma.

embriaguez em serviço

Art. 202. embriagar-se o 
militar, quando em serviço, ou 
apresentar-se embriagado 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 ronda, ou em si-
tuação equivalente, ou, não sendo 
oficial, em serviço de sentinela, vi-
gia, plantão às máquinas, ao leme, 
de ronda ou em qualquer serviço 
de natureza 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 admi-
nistração ou gerência de socieda-
de 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 
pôsto, 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:
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 do-
mínio de violenta emoção, logo em 
seguida a injusta provocação da ví-
tima, o juiz pode reduzir a pena, de 
um sexto a um têrço.

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 emprêgo de veneno, as-
fixia, tortura, fogo, explosivo, ou 
qualquer outro meio dissimulado 
ou cruel, ou de que possa resultar 
perigo comum;

iV - à traição, de emboscada, com 
surprêsa ou mediante outro recurso 
insidioso, que dificultou ou tornou 
impossível a defesa da vítima;

V - para assegurar a execução, a 
ocultação, a impunidade ou vanta-
gem de outro crime;

Vi - prevalecendo-se o agente da 
situação 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 pres-
tar imediato socorro à vítima.

multiplicidade de vítimas
§ 2º se, em conseqüência de uma 

só ação ou omissão culposa, ocorre 
morte de mais de uma pessoa ou 
também lesões corporais em outras 
pessoas, a pena é aumentada de um 
sexto até metade.

provocação direta ou auxílio a 
suicídio

Art. 207.  instigar ou induzir 
alguém a suicidar-se, ou prestar-lhe 
auxílio para que o faça, vindo o sui-
cídio 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 me-
nor 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 tra-
tos a alguém, sob sua autoridade 
ou dependência, levando-o, em ra-
zão disso, à prática de suicídio.

redução de pena
§ �° se o suicídio é apenas ten-

tado, 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, religio-
so ou pertencente a determinada 
raça, com o fim de destruição total 
ou parcial dêsse grupo:

pena - reclusão, de quinze a trin-
ta anos.

Casos assimilados
parágrafo único. será punido com 

reclusão, de quatro a quinze anos, 
quem, com o mesmo fim:

i - inflige lesões graves a mem-
bros do grupo;

ii - submete o grupo a condições 
de existência, físicas ou morais, ca-
pazes de ocasionar a eliminação de 
todos os seus membros ou parte 
dêles;

iii - força o grupo à sua dispersão;
iV - impõe medidas destinadas a 

impedir os nascimentos no seio do 
grupo;
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V - efetua coativamente a trans-
ferência de crianças do grupo para 
outro grupo.

capÍtulo iii 
da lesÃo corporal e da riXa

lesão leve

Art. 209.  ofender a integrida-
de corporal ou a saúde de outrem:

pena - detenção, de três meses a 
um ano.

lesão grave
§ 1° se se produz, dolosamente, pe-

rigo de vida, debilidade permanente 
de membro, sentido ou função, ou 
incapacidade para as ocupações ha-
bituais, 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
§ �º se os resultados previstos nos 

§§ 1º e 2º forem causados culposa-
mente, 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.

minoração facultativa da pena
§ 4° se o agente comete o crime 

impelido por motivo de relevante va-
lor moral ou social ou sob o domínio 
de violenta emoção, logo em segui-
da a injusta provocação da vítima, o 
juiz pode reduzir a pena, de um sex-
to a um têrço.

§ 5º no caso de lesões leves, se es-
tas são recíprocas, não se sabendo 
qual dos contendores atacou primei-
ro, 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 pres-
tar imediato socorro à vítima.

aumento de pena
§ 2º se, em conseqüência 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, sal-
vo para separar os contendores:

pena - detenção, até dois meses.
parágrafo único. se ocorre morte 

ou lesão grave, aplica-se, pelo fato 
de participação 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, vigilância ou autoridade 
e, por qualquer motivo, incapaz de 
defender-se dos riscos 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 admi-
nistração militar ou no exercício de 
função militar, de pessoa sob sua au-
toridade, guarda ou vigilância, para 
o fim de educação, instrução, trata-
mento ou custódia, quer privando-a 
de alimentação ou cuidados indis-
pensáveis, quer sujeitando-a a traba-
lhos excessivos ou inadequados, quer 
abusando de meios de correção ou 
disciplina:

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, im-
putando-lhe falsamente fato defi-
nido 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 imputa-
do crime de ação privada, o ofendi-
do não foi condenado por sentença 
irrecorrível;

ii - se o fato é imputado a qual-
quer das pessoas indicadas no nº i 
do art. 218. ;

iii - se do crime imputado, embo-
ra de ação pública, o ofendido foi 
absolvido por sentença irrecorrível.

difamação

Art. 215. difamar alguém, 
imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação:

pena - detenção, de três meses a 
um ano.

parágrafo único. a exceção da 
verdade sòmente 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 
decôro:

pena - detenção, até seis meses.
Injúria real

Art. 217. se a injúria consiste 
em violência, ou outro ato que atin-
ja a pessoa, e, por sua natureza ou 
pelo meio empregado, se considera 
aviltante:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, além da pena correspon-
dente à violência.

disposições comuns

Art. 218. as penas cominadas 
nos antecedentes artigos dêste ca-
pítulo aumentam-se de um têrço, se 
qualquer dos crimes é cometido:

i - contra o presidente da re-
pública ou chefe de govêrno 
estrangeiro;
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ii - contra superior;
iii - contra militar, ou funcioná-

rio público civil, em razão das suas 
funções;

iV - na presença de duas ou mais 
pessoas, ou de inferior do ofendido, 
ou por meio que facilite a divulga-
ção da calúnia, da difamação ou da 
injúria.

parágrafo único. se o crime é co-
metido mediante paga ou promessa 
de recompensa, aplica-se a pena em 
dôbro, se o fato não constitui crime 
mais grave.

ofensa às fôrças armadas

Art. 219. propalar fatos, que 
sabe inverídicos, capazes de ofen-
der a dignidade ou abalar o crédito 
das fôrças armadas ou a confiança 
que estas merecem do público:

pena - detenção, de seis meses a 
um ano.

parágrafo único. a pena será aumen-
tada de um têrço, se o crime é cometi-
do pela imprensa, rádio ou televisão.

exclusão de pena

Art. 220. não constitui ofensa pu-
nível, salvo quando inequívoca a inten-
ção de injuriar, difamar ou caluniar:

i - a irrogada em juízo, na discus-
são da causa, por uma das partes ou 
seu procurador contra a outra parte 
ou seu procurador;

ii - a opinião desfavorável da críti-
ca literária, artística ou científica;

iii - a apreciação crítica às institui-
ções militares, salvo quando inequí-
voca a intenção de ofender;

iV - o conceito desfavorável em 
apreciação ou informação presta-
da no cumprimento do dever de 
ofício.

parágrafo único. nos casos dos ns. 
i e iV, responde pela ofensa quem 
lhe dá publicidade.

equivocidade da ofensa

Art. 221. se a ofensa é irroga-
da de forma imprecisa ou equívoca, 
quem se julga atingido pode pedir 
explicações em juízo. se o interpe-
lado 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 liberdade 

indiVidual

Constrangimento ilegal

Art. 222. constranger alguém, 
mediante violência ou grave amea-
ça, ou depois de lhe haver reduzido, 
por qualquer outro meio, a capaci-
dade 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 dôbro, 

quando, para a execução do crime, 
se reúnem mais de três pessoas, 
ou há emprêgo de arma, ou quan-
do o constrangimento é exercido 
com abuso de autoridade, para 
obter de alguém confissão de au-
toria de crime ou declaração como 
testemunha.

§ 2º além da pena cominada, apli-
ca-se a correspondente à violência.

exclusão de crime
§ �º não constitui crime:
i - salvo o caso de transplante de 

órgãos, 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 gra-
ve dano ao corpo ou à saúde;

ii - a coação exercida para impe-
dir suicídio.

ameaça

Art. 223. ameaçar alguém, 
por palavra, escrito ou gesto, ou 
qualquer outro meio simbólico, de 
lhe causar mal injusto e grave:

pena - detenção, até seis meses, 
se o fato não constitui crime mais 
grave.

parágrafo único. se a ameaça é 
motivada por fato referente a ser-
viço de natureza militar, a pena é 
aumentada de um têrço.

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.

Seqüestro ou cárcere privado

Art. 225. privar alguém de sua 
liberdade, mediante seqüestro ou 
cárcere privado:

pena - reclusão, até três anos.
aumento de pena

§ 1º a pena é aumentada de 
metade:

i - se a vítima é ascendente, des-
cendente ou cônjuge do agente;

ii - se o crime é praticado median-
te 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.

§ �º se, pela razão do parágrafo 
anterior, resulta morte:

pena - reclusão, de doze a trinta 
anos.

seÇÃo ii - do criMe contra a 
inViolabilidade do doMicÍlio

Violação de domicílio

Art. 226. entrar ou permane-
cer, clandestina ou astuciosamente, 
ou contra a vontade expressa ou 
tácita de quem de direito, em casa 
alheia ou em suas dependências:

pena - detenção, até três meses.
Forma qualificada
§ 1º se o crime é cometido duran-

te o repouso noturno, ou com em-
prêgo 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 correspon-
dente à violência.

agravação de pena
§ 2º aumenta-se a pena de um 

têrço, se o fato é cometido por mi-
litar em serviço ou por funcionário 
público civil, fora dos casos legais, 
ou com inobservância das formali-
dades prescritas em lei, ou com abu-
so de poder.

exclusão de crime
§ �º não constitui crime a entrada 

ou permanência em casa alheia ou 
em suas dependências:

i - durante o dia, com observância 
das formalidades legais, para efe-
tuar prisão ou outra diligência em 
cumprimento de lei ou regulamen-
to militar;

ii - a qualquer hora do dia ou da 
noite para acudir vítima de desastre 
ou quando alguma infração penal 
está sendo ali praticada ou na imi-
nência de o ser.
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Compreensão do têrmo “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 têrmo 
“casa”:

i - hotel, hospedaria, ou qualquer 
outra habitação coletiva, enquanto 
aberta, salvo a restrição do nº ii do pa-
rágrafo anterior;

ii - taverna, boate, casa de jôgo e 
outras do mesmo gênero.

seÇÃo iii - dos criMes 
contra a inViolabilidade 
de correspondÊncia ou 

coMunicaÇÃo

Violação de correspondência

Art. 227. devassar indevidamen-
te o conteúdo de correspondência pri-
vada dirigida a outrem:

pena - detenção, até seis meses.
§ 1º nas mesmas penas incorre:
i - quem se apossa de correspon-

dência 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 
conversação telefônica entre outras 
pessoas;

iii - quem impede a comunicação 
ou a conversação referida no número 
anterior.

aumento de pena
§ 2º a pena aumenta-se de metade, 

se há dano para outrem.
§ �º se o agente comete o crime com 

abuso de função, em serviço postal, te-
legráfico, 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. 9. , nº ii, letra a .

Seção IV - dos crimes contra a in-
violabilidade dos segredos de caráter 
particular

divulgação de segrêdo

Art. 228. divulgar, sem jus-
ta causa, conteúdo de documento 
particular sigiloso ou de correspon-
dência confidencial, de que é de-

tentor 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 pro-
nunciadas públicamente:

pena - detenção, até um ano.
parágrafo único. na mesma 

pena incorre quem divulga os fatos 
captados.

Violação de segrêdo profissional

Art. 230. revelar, sem justa 
causa, segrêdo de que tem ciência, 
em razão de função ou profissão, 
exercida em local sob administração 
militar, desde que da revelação pos-
sa 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 sòmente são 
considerados militares no caso do 
art. 9. , nº ii, letra a .

capÍtulo Vii 
dos criMes seXuais

estupro

Art. 232. constranger mulher 
a conjunção carnal, mediante vio-
lência ou grave ameaça:

pena - reclusão, de três a oito 
anos, sem prejuízo da correspon-
dente à violência.

atentado violento ao pudor

Art. 233. constranger alguém, 
mediante violência ou grave amea-
ça, a presenciar, a praticar ou per-
mitir que com êle pratique ato libi-
dinoso diverso da conjunção carnal:

pena - reclusão, de dois a seis 
anos, sem prejuízo da correspon-
dente à violência.

Corrupção de menores

Art. 234. corromper ou facili-
tar a corrupção de pessoa menor de 
dezoito e maior de quatorze anos, 
com ela praticando ato de libidina-
gem, ou induzindo-a a praticá-lo ou 
presenciá-lo:

pena - reclusão, até três anos.
pederastia ou outro ato de 

libidinagem

Art. 235. praticar, ou permitir 
o militar que com êle 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. 2�6. 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 men-
tal, e o agente conhecia esta 
circunstância;

iii - não pode, por qualquer outra 
causa, oferecer resistência.

aumento de pena
art. 2�7. 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 
serviço.

capÍtulo Viii 
do ultraje pÚblico ao pudor

ato obsceno

Art. 238. praticar ato obsceno 
em lugar sujeito à administração 
militar:

pena - detenção de três meses a 
um ano.

parágrafo único. a pena é agra-
vada, se o fato é praticado por mili-
tar em serviço ou por oficial.

escrito ou objeto obsceno

Art. 239. produzir, distribuir, 
vender, expor à venda, exibir, ad-
quirir ou ter em depósito para o fim 
de venda, distribuição ou exibição, 
livros, jornais, revistas, escritos, pin-
turas, gravuras, estampas, imagens, 
desenhos ou qualquer outro ob-
jeto de caráter obsceno, em lugar 
sujeito à administração militar, ou 
durante o período de exercício ou 
manobras:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos.

parágrafo único. na mesma pena 
incorre quem distribui, vende, ofe-
rece à venda ou exibe a militares em 
serviço objeto de caráter obsceno.
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tÍtulo V  
dos criMes contra o 

patriMÔnio

capÍtulo i 
do furto

Furto simples

Art. 240. subtrair, para si ou 
para outrem, 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 re-
clusão 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 pri-
mário, restitui a coisa ao seu dono 
ou repara o dano causado, antes de 
instaurada a ação penal.

energia de valor econômico
§ �º 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 emprêgo 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 § 6º é aplicável a ate-
nuação 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 aumen-

tada de metade, se a coisa usada é 
veículo motorizado; e de um têrço, 
se é animal de sela ou de tiro.

capÍtulo ii 
do roubo e da eXtorsÃo

roubo simples

Art. 242. subtrair coisa alheia mó-
vel, para si ou para outrem, mediante 
emprêgo ou ameaça de emprêgo de 
violência contra pessoa, ou depois de 
havê-la, por qualquer modo, reduzido 
à impossibilidade de resistência:

pena - reclusão, de quatro a quin-
ze anos.

§ 1º na mesma pena incorre 
quem, em seguida à subtração da 
coisa, emprega ou ameaça empre-
gar violência contra pessoa, a fim 
de assegurar a impunidade do cri-
me ou a detenção da coisa para si 
ou para outrem.

roubo qualificado
§ 2º a pena aumenta-se de um 

têrço até metade:
i - se a violência ou ameaça é 

exercida com emprêgo 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 
conhece tal circunstância;

iV - se a vítima está em serviço de 
natureza militar;

V - se é dolosamente causada le-
são grave;

Vi - se resulta morte e as circuns-
tâncias evidenciam que o agente 
não quis êsse resultado, nem assu-
miu o risco de produzi-lo.

latrocínio
§ �º 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 irrele-
vante se a lesão patrimonial deixa 
de consumar-se. se há mais de uma 
vítima dessa violência à pessoa, apli-
ca-se o disposto no art. 79. 

extorsão simples

Art. 243. obter para si ou para 
outrem indevida vantagem econô-
mica, constrangendo alguém, me-
diante violência ou grave ameaça:

a) a praticar ou tolerar que se 
pratique ato lesivo do seu patrimô-
nio, ou de terceiro;

b) a omitir ato de interêsse 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 § �º 
do art. 242. .

extorsão mediante seqüestro

Art. 244. extorquir ou tentar 
extorquir para si ou para outrem, me-
diante seqüestro de pessoa, indevida 
vantagem econômica:

pena - reclusão, de seis a quinze 
anos.

Formas qualificadas
§ 1º se o seqüestro dura mais de 

vinte e quatro horas, ou se o seqües-
trado é menor de dezesseis ou maior 
de sessenta 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 seqüestrada, em 
razão de maus tratos ou da natureza 
do seqüestro, resulta grave sofrimen-
to físico ou moral, a pena de reclusão 
é aumentada de um têrço.

§ �º se o agente vem a empregar 
violência contra a pessoa seqüestra-
da, aplicam-se, correspondentemen-
te, as disposições do art. 242. , § 2º, 
ns. V e Vi ,e § �º.

Chantagem

Art. 245. obter ou tentar obter 
de alguém, para si ou para outrem, 
indevida vantagem econômica, me-
diante a ameaça de revelar fato, cuja 
divulgação pode lesar a sua reputa-
ção ou de pessoa que lhe seja particu-
larmente cara:

pena - reclusão, de três a dez anos.
parágrafo único. se a ameaça é de 

divulgação pela imprensa, radiodifu-
são ou televisão, a pena é agravada.

extorsão indireta

Art. 246. obter de alguém, 
como garantia de dívida, abusando 
de sua premente necessidade, docu-
mento que pode dar causa a proce-
dimento 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 violência é contra superior, ou mili-
tar de serviço.
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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 agra-

vada, se o valor da coisa excede vin-
te vêzes o maior salário mínimo, ou 
se o agente recebeu a coisa:

i - em depósito necessário;
ii - em razão de ofício, emprêgo 

ou profissão.
apropriação de coisa havida 

acidentalmente

Art. 249. apropriar-se alguém 
de coisa alheia vinda ao seu poder 
por êrro, caso fortuito ou fôrça da 
natureza:

pena - detenção, até um ano.
apropriação de coisa achada
parágrafo único. na mesma pena 

incorre quem acha coisa alheia per-
dida e dela se apropria, total ou par-
cialmente, deixando de restituí-la ao 
dono ou legítimo possuidor, ou de 
entregá-la à autoridade competen-
te, 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 outrem, vantagem ilícita, em 
prejuízo alheio, induzindo ou man-
tendo alguém em êrro, 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 paga-
mento, em locação ou em garantia, 
coisa alheia como própria;

alienação ou oneração fraudu-
lenta de coisa própria

ii - vende, permuta, dá em paga-
mento ou em garantia coisa própria 
inalienável, gravada de ônus ou liti-

giosa, ou imóvel que prometeu ven-
der a terceiro, mediante pagamen-
to em prestações, silenciando sôbre 
qualquer dessas circunstâncias;

defraudação de penhor
iii - defrauda, mediante alienação 

não consentida pelo credor ou por 
outro modo, a garantia pignoratí-
cia, quando tem a posse do objeto 
empenhado;

Fraude na entrega de coisa
iV - defrauda substância, quali-

dade ou quantidade de coisa que 
entrega a adquirente;

Fraude no pagamento de cheque
V - defrauda de qualquer modo o 

pagamento de cheque que emitiu a 
favor de alguém.

§ 2º os crimes previstos nos ns. i 
a V do parágrafo anterior são con-
siderados militares sòmente nos ca-
sos do art. 9. , nº ii, letras a e e .

agravação de pena
§ �º a pena é agravada, se o cri-

me é cometido em detrimento da 
administração militar.

abuso de pessoa

Art. 252. abusar, em provei-
to próprio ou alheio, no exercício 
de função, em unidade, repartição 
ou estabelecimento militar, da ne-
cessidade, paixão ou inexperiência, 
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 ocultar em proveito próprio ou 
alheio, coisa proveniente de crime, 
ou influir para que terceiro, de boa-
fé, a adquira, receba 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 va-

lor e o preço, ou pela condição de 
quem a oferece, deve presumir-se 
obtida por meio criminoso:

pena - detenção, até um ano.
parágrafo único. se o agente é 

primário e o valor da coisa não é 
superior a um décimo do salário mí-
nimo, o juiz pode deixar de aplicar 
a pena.

punibilidade da receptação

  Art. 256. a receptação é pu-
nível ainda que desconhecido ou 
isento de pena o autor do crime de 
que proveio a coisa.

capÍtulo Vi 
da usurpaÇÃo

alteração de limites

Art. 257. suprimir ou deslocar 
tapume, marco ou qualquer outro 
sinal indicativo de linha divisória, 
para apropriar-se, no todo ou em 
parte, de coisa imóvel sob adminis-
tração militar:

pena - detenção, até seis meses.
§ 1º na mesma pena incorre 

quem:
usurpação de águas
i - desvia ou represa, em provei-

to próprio ou de outrem, águas sob 
administração militar;

Invasão de propriedade
ii - invade, com violência à pessoa 

ou à coisa, ou com grave ameaça, 
ou mediante concurso de duas ou 
mais pessoas, terreno ou edifício 
sob administração militar.

pena correspondente à violência
§ 2º Quando há emprêgo de vio-

lência, fica ressalvada a pena a esta 
correspondente.

aposição, supressão ou alteração 
de marca

Art. 258. apor, suprimir ou al-
terar, indevidamente, em gado ou 
rebanho alheio, sob guarda ou ad-
ministração militar, marca ou sinal 
indicativo de propriedade:

pena - detenção, de seis meses a 
três anos.

capÍtulo Vii 
do dano

dano simples

Art. 259. destruir, inutilizar, 
deteriorar ou fazer desaparecer coi-
sa alheia:

pena - detenção, até seis meses.
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parágrafo único. se se trata de 
bem público:

pena - detenção, de seis meses a 
três anos.

dano atenuado

Art. 260. nos casos do artigo 
anterior, 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 consi-
derar a infração como disciplinar.

parágrafo único. o benefício pre-
visto no artigo é igualmente aplicá-
vel, se, dentro das condições nele 
estabelecidas, 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 gra-

ve ameaça;
ii - com emprêgo de substância 

inflamável ou explosiva, se o fato 
não constitui crime mais grave;

iii - por motivo egoístico ou com 
prejuízo 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 ma-
terial ou aparelhamento de guer-
ra ou de utilidade militar, ainda 
que em construção ou fabricação, 
ou em efeitos recolhidos a depósi-
to, pertencentes ou não às fôrças 
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 alagamento de navio 
de guerra ou de navio mercante 
em serviço militar, ou nêle 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 apli-
cada em dôbro.

§ 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 estabele-
cimentos militares

Art. 264. praticar dano:
i - em aeronave, hangar, depósi-

to, pista ou instalações de campo 
de aviação, engenho de guerra mo-
tomecanizado, viatura em comboio 
militar, arsenal, dique, doca, arma-
zém, quartel, alojamento ou em 
qualquer outra instalação militar;

ii - em estabelecimento militar 
sob regime industrial, ou centro in-
dustrial a serviço de construção ou 
fabricação militar:

pena - reclusão, de dois a dez anos.
parágrafo único. aplica-se o dis-

posto nos parágrafos do artigo 
anterior.

desaparecimento, consunção ou 
extravio

Art. 265. fazer desaparecer, 
consumir ou extraviar combustível, 
armamento, munição, peças de 
equipamento de navio ou de ae-
ronave ou de engenho de guerra 
motomecanizado:

pena - reclusão, até três anos, se o 
fato não constitui crime mais grave.

modalidades culposas

Art. 266. se o crime dos arts. 
262, 26�, 264 e 265 é culposo, a 
pena é de detenção de seis meses a 
dois anos; ou, se o agente é oficial, 
suspensão do exercício do pôsto de 
um a três anos, ou reforma; se re-
sulta lesão corporal ou morte, apli-
ca-se também a pena cominada ao 
crime culposo contra a pessoa, po-
dendo 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 necessidade, inexperiên-
cia ou leviandade do mutuário, juro 
que excede a taxa fixada em lei, re-
gulamento 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 venci-
mento ou provento de outrem, ou 
permite que êstes sejam recebidos, 
auferindo ou permitindo que ou-
trem aufira proveito cujo valor ex-
cede a taxa de três por cento

agravação de pena
§ 2º a pena é agravada, se o cri-

me é cometido por superior ou por 
funcionário em razão da função.

tÍtulo Vi 
dos criMes contra a 

incoluMidade pÚblica

capÍtulo idos criMes  
de perigo coMuM

Incêndio

Art. 268. causar incêndio em 
lugar sujeito à administração mili-
tar, expondo a perigo a vida, a in-
tegridade 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 in-

tuito 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 qual-

quer construção destinada a uso 
público ou a obra de assistência so-
cial ou de cultura;

c) em navio, aeronave, comboio 
ou veículo de transporte coletivo;

d) em estação ferroviária, rodo-
viária, aeródromo ou construção 
portuária;

e) em estaleiro, fábrica ou oficina;
f) em depósito de explosivo, com-

bustível 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 explosão, em lugar sujeito 
à administração militar, expondo a 
perigo a vida, a integridade 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.
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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 mes-
mo parágrafo.

§ �º 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 ex-

plosão é causada por dinamite ou 
substância de efeitos análogos, a 
pena é detenção, de seis meses a 
dois anos; se é causada pelo desen-
cadeamento de energia nuclear, 
detenção de três a dez anos; nos 
demais casos, detenção de três me-
ses a um ano.

emprêgo de gás tóxico ou 
asfixiante

Art. 270. expor a perigo a 
vida, a integridade física ou o pa-
trimônio de outrem, em lugar su-
jeito à administração militar, usan-
do de gás tóxico ou asfixiante ou 
prejudicial de qualquer modo à in-
columidade da pessoa ou da coisa:

pena - reclusão, até cinco anos.
modalidade culposa
parágrafo único. se o crime é 

culposo:
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 admi-
nistração militar, pelo abuso de 
radiação ionizante ou de substân-
cia radioativa:

pena - reclusão, até quatro 
anos.

modalidade culposa
parágrafo único. se o crime é 

culposo:
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:

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 inutilizar obstáculo natural ou 
obra destinada a impedir inunda-
ção, expondo a perigo a vida, a 
integridade física ou o patrimônio 
de outrem, em lugar sujeito à ad-
ministração militar:

pena - reclusão, de dois a quatro 
anos.

desabamento ou 
desmoronamento

Art. 274. causar desabamen-
to ou desmoronamento, em lugar 
sujeito à administração militar, 
expondo a perigo a vida, a inte-
gridade 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 inutili-

zação de material de socorro

Art. 275. subtrair, ocultar ou 
inutilizar, por ocasião de incêndio, 
inundação, naufrágio, ou outro 
desastre ou calamidade, aparelho, 
material ou qualquer meio desti-
nado a serviço de combate ao pe-
rigo, de socorro ou salvamento; ou 
impedir ou dificultar serviço de tal 
natureza:

pena - reclusão, de três a seis 
anos.

Fatos que expõem a perigo apa-
relhamento militar

art. 276. praticar qualquer dos 
fatos previstos nos artigos ante-
riores dêste capítulo, expondo a 
perigo, embora em lugar não su-
jeito à administração militar navio, 
aeronave, material ou engenho de 
guerra motomecanizado ou não, 
ainda que em construção ou fabri-
cação, destinados às fôrças arma-
das, ou instalações especialmente 
a serviço delas:

pena - reclusão de dois a seis 
anos.

modalidade culposa
parágrafo único. se o crime é 

culposo:
pena - detenção, de seis meses a 

dois anos.
Formas qualificadas pelo 

resultado

Art. 277. se do crime doloso 
de perigo comum resulta, além da 
vontade do agente, lesão grave, a 
pena é aumentada de metade; se 
resulta morte, é aplicada em dô-
bro. 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 têrço.

difusão de epizootia ou praga 
vegetal

Art. 278. difundir doença 
ou praga que possa causar dano a 
floresta, plantação, pastagem ou 
animais de utilidade econômica ou 
militar, em lugar sob administra-
ção militar:

pena - reclusão, até três anos.
modalidade culposa
parágrafo único. no caso de cul-

pa, a pena é de detenção, até seis 
meses.

embriaguez ao volante

Art. 279. dirigir veículo mo-
torizado, sob administração mili-
tar na via pública, encontrando-se 
em estado de embriaguez, por be-
bida 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 re-
gulamento de trânsito, dirigindo 
veículo sob administração 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 admi-
nistração militar, ainda que sem 
culpa, acidente de trânsito, de 
que resulte dano pessoal, e, em 
seguida, afastar-se do local, sem 
prestar socorro à vítima que dêle 
necessite:

pena - detenção, de seis meses a 
um ano, sem prejuízo das comina-
das 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 socorro à vítima, fica 
isento de prisão em flagrante.



�52

Vade meCum 2021  |  CÓdIgo peNal mIlITar

capÍtulo ii 
dos criMes contra os Meios de 
transporte e de coMunicaÇÃo

perigo de desastre ferroviário

Art. 282. impedir ou pertur-
bar serviço de estrada de ferro, sob 
administração ou requisição militar 
emanada de ordem legal:

i - danificando ou desarranjando, 
total ou parcialmente, linha férrea, 
material rodante ou de tração, obra 
de arte ou instalação;

ii - colocando obstáculo na linha;
iii - transmitindo falso aviso acêr-

ca do movimento dos veículos, ou 
interrompendo ou embaraçando 
o funcionamento dos meios de 
comunicação;

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 quin-
ze anos.

modalidade culposa
§ �º no caso de culpa, ocorrendo 

desastre:
pena - detenção, de seis meses a 

dois anos.
Conceito de “estrada de ferro”
§ 4º para os efeitos dêste artigo, 

entende-se por “estrada de ferro” 
qualquer via de comunicação em 
que circulem veículos de tração me-
cânica, em trilhos ou por meio de 
cabo aéreo.

atentado contra transporte

Art. 283. expor a perigo aero-
nave, ou navio próprio ou alheio, 
sob guarda, proteção ou requisição 
militar emanada de ordem legal, ou 
em lugar sujeito à administração 
militar, bem como praticar qualquer 
ato tendente a impedir ou dificul-
tar navegação aérea, marítima, flu-
vial ou lacustre sob administração, 
guarda ou proteção militar:

pena - reclusão, de dois a cinco 
anos.

Superveniência de sinistro
§ 1º se do fato resulta naufrá-

gio, submersão ou encalhe do na-
vio, 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 viatu-
ra ou outro meio de transporte mili-
tar, ou sob guarda, proteção ou re-
quisição 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, re-
sulta morte de alguém, aplica-se o 
disposto no art. 277. .

arremêsso de projétil

Art. 286. arremessar projétil 
contra veículo militar, em movi-
mento, destinado a transporte por 
terra, por água ou pelo ar:

pena - detenção, até seis meses.
Forma qualificada pelo resultado
parágrafo único. se do fato resul-

ta lesão corporal, a pena é de de-
tenção, de seis meses a dois anos; 
se resulta morte, a pena é a do ho-
micídio culposo, aumentada de um 
têrço.

atentado contra serviço de utili-
dade militar

Art. 287. atentar contra a se-
gurança ou o funcionamento de 
serviço de água, luz, fôrça ou aces-
so, 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 têrço até metade, se 
o dano ocorrer em virtude de sub-
tração de material essencial ao fun-
cionamento do serviço.

Interrupção ou perturbação de 
serviço ou meio de comunicação

Art. 288. interromper, pertur-
bar ou dificultar serviço telegráfico, 
telefônico, telemétrico, de televi-
são, telepercepção, sinalização, ou 
outro meio de comunicação militar; 
ou impedir ou dificultar a sua insta-
lação em lugar sujeito à administra-
ção militar, ou desde que para esta 
seja de interêsse 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 agrava-
da, se forem cometidos em ocasião 
de calamidade pública.

capÍtulo iii 
dos criMes contra a saÚde

Tráfico, posse ou uso de entor-
pecente ou substância de efeito 
similar

Art. 290. receber, preparar, 
produzir, vender, fornecer, ainda 
que gratuitamente, ter em depó-
sito, transportar, trazer consigo, 
ainda que para uso próprio, guar-
dar, ministrar ou entregar de qual-
quer forma a consumo substância 
entorpecente, ou que determine 
dependência física ou psíquica, em 
lugar sujeito à administração mili-
tar, sem autorização ou em desa-
côrdo com determinação legal ou 
regulamentar:

pena - reclusão, até cinco anos.
Casos assimilados
§ 1º na mesma pena incorre, ain-

da que o fato incriminado ocorra 
em lugar não sujeito à administra-
ção militar:

i - o militar que fornece, de qual-
quer forma, substância entorpecen-
te ou que determine dependência 
física ou psíquica a outro militar;

ii - o militar que, em serviço ou em 
missão de natureza militar, no país 
ou no estrangeiro, pratica qualquer 
dos fatos especificados no artigo;

iii - quem fornece, ministra ou en-
trega, de qualquer forma, substân-
cia entorpecente 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.
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receita ilegal

Art. 291. prescrever o médico 
ou dentista militar, ou aviar o far-
macêutico militar receita, ou for-
necer substância entorpecente ou 
que determine dependência física 
ou psíquica, fora dos casos indica-
dos pela terapêutica, ou em dose 
evidentemente maior que a neces-
sária, ou com infração de preceito 
legal ou regulamentar, para uso 
de militar, ou para entrega a êste; 
ou para qualquer fim, a qualquer 
pessoa, em consultório, gabinete, 
farmácia, laboratório ou lugar, su-
jeitos à administração militar:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos.

Casos assimilados
parágrafo único. na mesma pena 

incorre:
i - o militar ou funcionário que, 

tendo sob sua guarda ou cuidado 
substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou 
psíquica, em farmácia, laboratório, 
consultório, gabinete ou depósito 
militar, dela lança mão para uso 
próprio ou de outrem, ou para des-
tino que não seja lícito ou regular;

ii - quem subtrai substância en-
torpecente ou que determine de-
pendência física 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 mili-
tar em serviço ou em manobras ou 
exercício a usar substância entorpe-
cente ou que determine dependên-
cia física ou psíquica;

iV - quem contribui, de qualquer 
forma, para incentivar ou difundir 
o uso de substância entorpecen-
te ou que determine dependên-
cia física ou psíquica, em quartéis, 
navios, arsenais, estabelecimentos 
industriais, alojamentos, escolas, 
colégios ou outros quaisquer esta-
belecimentos ou lugares sujeitos à 
administração militar, bem como 
entre militares que estejam em ser-
viço, ou o desempenhem em missão 
para a qual tenham recebido ordem 
superior ou tenham sido legalmen-
te requisitados.

epidemia

Art. 292. causar epidemia, em 
lugar sujeito à administração mili-
tar, mediante propagação de ger-
mes patogênicos:

pena - reclusão, de cinco a quinze 
anos.

Forma qualificada
§ 1º se do fato resulta morte, a 

pena é aplicada em dôbro.
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 
extensivo

Art. 293. envenenar água 
potável ou substância alimentícia 
ou medicinal, expondo a perigo a 
saúde de militares em manobras ou 
exercício, ou de indefinido número 
de pessoas, em lugar sujeito à admi-
nistração militar:

pena - reclusão, de cinco a quinze 
anos.

Caso assimilado
§ 1º está sujeito à mesma pena 

quem em lugar sujeito à adminis-
tração 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 trin-

ta anos.
modalidade culposa
§ �º 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 
potável

Art. 294. corromper ou poluir 
água potável de uso de quartel, for-
taleza, unidade, navio, aeronave ou 
estabelecimento militar, ou de tro-
pa em manobras ou exercício, tor-
nando-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 fôrças 
armadas substância alimentícia ou 
medicinal corrompida, adulterada 
ou falsificada, tornada, assim, noci-
va 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 fôrças 
armadas substância alimentícia 
ou medicinal alterada, reduzin-
do, assim, o seu valor nutritivo ou 
terapêutico:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos.

modalidade culposa
parágrafo único. se o crime é 

culposo:
pena - detenção, até seis meses.
omissão de notificação de 

doença

Art. 297. deixar o médico mi-
litar, no exercício da função, de de-
nunciar à autoridade pública doen-
ça cuja notificação é compulsória:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos.

tÍtulo Vii 
dos criMes contraa 

adMinistraÇÃo Militar

capÍtulo i 
do desacato e da 

desobediÊncia

desacato a superior

Art. 298. desacatar superior, 
ofendendo-lhe a dignidade ou o 
decôro, ou procurando 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 agra-

vada, se o superior é oficial general 
ou comandante da unidade a que 
pertence o agente.

desacato a militar

Art. 299. desacatar militar no 
exercício de função de natureza mi-
litar ou em razão dela:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, se o fato não constitui 
outro crime.

desacato a assemelhado ou 
funcionário
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Art. 300. desacatar asse-
melhado 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 consti-
tui outro crime.

desobediência

Art. 301. desobedecer a or-
dem legal de autoridade militar:

pena - detenção, até seis 
meses.

Ingresso clandestino

Art. 302. penetrar em for-
taleza, quartel, estabelecimento 
militar, navio, aeronave, hangar 
ou em outro lugar sujeito à ad-
ministração militar, por onde seja 
defeso ou não haja passagem re-
gular, ou iludindo a vigilância da 
sentinela ou de vigia:

pena - detenção, de seis meses 
a dois anos, se o fato não consti-
tui crime mais grave.

capÍtulo ii 
do peculato

peculato

Art. 303. apropriar-se de di-
nheiro, valor ou qualquer outro 
bem móvel, público ou particular, 
de que tem a posse ou detenção, 
em razão do cargo ou comissão, 
ou desviá-lo em proveito próprio 
ou alheio:

pena - reclusão, de três a quin-
ze anos.

§ 1º a pena aumenta-se de um 
terço, se o objeto da apropriação 
ou desvio é de valor superior a 
vinte vêzes 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 pro-
veito próprio ou alheio, valendo-
se da facilidade que lhe propor-
ciona a qualidade de militar ou 
de funcionário.

peculato culposo
§ �º se o funcionário ou o mi-

litar 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 ante-

rior, a reparação do dano, se prece-
de a sentença irrecorrível, extingue 
a punibilidade; se lhe é posterior, 
reduz de metade a pena imposta.

peculato mediante aproveita-
mento do êrro de outrem

Art. 304. apropriar-se de di-
nheiro ou qualquer utilidade que, 
no exercício do cargo ou comissão, 
recebeu por êrro 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 
outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes 
de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida:

pena - reclusão, de dois a oito 
anos.

excesso de exação

Art. 306. exigir impôsto, taxa 
ou emolumento que sabe indevido, 
ou, quando devido, empregar na 
cobrança meio vexatório ou gravo-
so, que a lei não autoriza:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos.

desvio

Art. 307. desviar, em proveito 
próprio ou de outrem, o que rece-
beu indevidamente, 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 outrem, direta ou indireta-
mente, ainda que fora da função, 
ou antes de assumi-la, 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 conseqüência da van-

tagem ou promessa, o agente re-
tarda ou deixa de praticar qualquer 
ato de ofício ou o pratica infringin-
do 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 pro-
meter dinheiro ou vantagem inde-
vida para a prática, omissão ou re-
tardamento de ato funcional:

pena - reclusão, até oito anos.
aumento de pena
parágrafo único. a pena é aumen-

tada de um têrço, se, em razão da 
vantagem, dádiva ou promessa, é re-
tardado ou omitido o ato, ou pratica-
do com infração de dever funcional.

participação ilícita

Art. 310. participar, de modo 
ostensivo ou simulado, diretamente 
ou por interposta pessoa, em con-
trato, fornecimento, ou concessão 
de qualquer serviço concernente 
à administração militar, sôbre que 
deva informar ou exercer fiscaliza-
ção em razão do ofício:

pena - reclusão, de dois a quatro 
anos.

parágrafo único. na mesma pena 
incorre quem adquire para si, dire-
ta ou indiretamente, ou por ato si-
mulado, no todo ou em parte, bens 
ou efeitos em cuja administração, 
depósito, guarda, fiscalização ou 
exame, deve intervir em razão de 
seu emprêgo ou função, ou entra 
em especulação de lucro ou inte-
rêsse, relativamente a êsses 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 administração ou o serviço 
militar:

pena - sendo documento público, 
reclusão, de dois a seis anos; sendo 
documento particular, reclusão, até 
cinco anos.
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agravação da pena
§ 1º a pena é agravada se o agen-

te é oficial ou exerce função em re-
partição militar.

documento por equiparação
§ 2º equipara-se a documento, 

para os efeitos penais, o disco fono-
gráfico ou a fita ou fio de aparelho 
eletromagnético a que se incorpo-
re declaração destinada à prova de 
fato jurìdicamente relevante.

Falsidade ideológica

Art. 312. omitir, em documen-
to público ou particular, declaração 
que dêle devia constar, ou nêle in-
serir ou fazer inserir declaração fal-
sa ou diversa da que devia ser escri-
ta, com o fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade 
sôbre fato jurìdicamente relevante, 
desde que o fato atente contra a 
administração ou o serviço militar:

pena - reclusão, até cinco anos, 
se o documento é público; reclu-
são, até três anos, se o documento 
é particular.

Cheque sem fundos

Art. 313. emitir cheque sem 
suficiente provisão de fundos em 
poder do sacado, se a emissão é fei-
ta de militar em favor de militar, ou 
se o fato atenta contra a adminis-
tração militar:

pena - reclusão, até cinco anos.
Circunstância irrelevante
§ 1º salvo o caso do art. 245. , é 

irrelevante ter sido o cheque emiti-
do para servir como título ou garan-
tia 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 ideológica-
mente falso

Art. 314. atestar ou certificar 
falsamente, em razão de função, ou 
profissão, fato ou circunstância que 
habilite alguém a obter cargo, pôs-
to 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 agra-

vada se o crime é praticado com 
o fim de lucro ou em prejuízo de 
terceiro.

uso de documento falso

Art. 315. fazer uso de qual-
quer 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 verdadeiro, de que 
não podia dispor, desde que o fato 
atente contra a administração ou o 
serviço militar:

pena - reclusão, de dois a seis 
anos, se o documento é público; 
reclusão, até cinco anos, se o docu-
mento é particular.

uso de documento pessoal alheio

Art. 317. usar, como próprio, 
documento de identidade alheia, 
ou de qualquer licença ou privilégio 
em favor de outrem, ou ceder a ou-
trem documento próprio da mesma 
natureza, para que dêle se utilize, 
desde que o fato atente 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, perante a administração 
militar, falsa identidade, para ob-
ter vantagem em proveito próprio 
ou alheio, ou para causar dano a 
outrem:

pena - detenção, de três meses a 
um ano, se o fato não constitui cri-
me mais grave.

CapíTulo VI
doS CrImeS CoNTra o deVer 

FuNCIoNal
prevaricação

Art. 319. retardar ou deixar 
de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra expressa 
disposição de lei, para satisfazer in-
terêsse ou sentimento 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 incum-
bido pela administração militar, seu 
dever funcional para obter especu-
lativamente vantagem pessoal, para 
si ou para outrem:

pena - reclusão, de dois a oito 
anos.

extravio, sonegação ou inutili-
zação de livro ou documento

Art. 321. extraviar livro ofi-
cial, 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 respon-
sabilizar subordinado que comete 
infração no exercício do cargo, 
ou, quando lhe falte competência, 
não levar o fato ao conhecimento 
da autoridade competente:

pena - se o fato foi praticado 
por indulgência, detenção até seis 
meses; se por negligência, deten-
ção até três meses.

Não inclusão de nome em lista

Art. 323. deixar, no exer-
cício de função, de incluir, por 
negligência, qualquer nome em 
relação ou lista para o efeito de 
alistamento ou de convocação 
militar:

pena - detenção, até seis meses.
Inobservância de lei, regula-

mento ou instrução

Art. 324. deixar, no exercício 
de função, de observar lei, regula-
mento ou instrução, dando causa 
direta à prática de ato prejudicial 
à administração militar:

pena - se o fato foi praticado 
por tolerância, detenção até seis 
meses; se por negligência, suspen-
são do exercício do pôsto, gradua-
ção, cargo ou função, de três me-
ses a um ano.

Violação ou divulgação in-
devida de correspondência ou 
comunicação

Art. 325. devassar indevida-
mente o conteúdo de correspon-
dência dirigida à administração 
militar, ou por esta expedida:

pena - detenção, de dois a seis 
meses, se o fato não constitui cri-
me mais grave.

parágrafo único. na mesma 
pena incorre quem, ainda que não 
seja funcionário, mas desde que o 
fato atente contra a administra-
ção militar:
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i - indevidamente se se apossa 
de correspondência, embora não 
fechada, e no todo ou em parte a 
sonega ou destrói;

ii - indevidamente divulga, trans-
mite a outrem, ou abusivamente 
utiliza comunicação de interêsse 
militar;

iii - impede a comunicação referi-
da 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 
proposta de concorrência de inte-
rêsse da administração militar ou 
proporcionar a terceiro o ensejo de 
devassá-lo:

pena - detenção, de três meses a 
um ano.

obstáculo à hasta pública, con-
corrência ou tomada de preços

Art. 328. impedir, perturbar 
ou fraudar a realização de hasta 
pública, concorrência ou tomada de 
preços, de interêsse da administra-
ção militar:

pena - detenção, de seis meses a 
dois anos.

exercício funcional ilegal

Art. 329. entrar no exercício 
de pôsto ou função militar, ou de 
cargo ou função em repartição mi-
litar, antes de satisfeitas as exigên-
cias 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 me-
ses, se o fato não constitui crime 
mais grave.

abandono de cargo

Art. 330. abandonar cargo 
público, em repartição ou estabele-
cimento militar:

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 lu-
gar compreendido na faixa de 
fronteira:

pena - detenção, de um a três 
anos.

aplicação ilegal de verba ou 
dinheiro

Art. 331. dar às verbas ou ao 
dinheiro público aplicação diversa 
da estabelecida 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 funcionário, em serviço ou em 
razão dêste, apresentando-lhe ou 
remetendo-lhe, para aprovação, 
recebimento, anuência ou aposição 
de visto, relação, nota, empenho 
de despesa, ordem ou fôlha de pa-
gamento, comunicação, ofício ou 
qualquer outro documento, que 
sabe, ou deve saber, serem inexa-
tos ou irregulares, desde que o fato 
atente contra a administração ou o 
serviço 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 pes-
soa de cuja confiança ou boa-fé se 
abusou.

modalidade culposa
§ 2º se a apresentação ou remes-

sa decorre de culpa:
pena - detenção, até seis meses.
Violência arbitrária

Art. 333. praticar violência, 
em repartição 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 violência.

patrocínio indébito

Art. 334. patrocinar, direta ou 
indiretamente, interêsse privado 
perante a administração militar, 
valendo-se da qualidade de funcio-
nário ou de militar:

pena - detenção, até três meses.
parágrafo único. se o interêsse 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 função em repartição ou estabe-
lecimento militar:

pena - detenção, de três meses a 
dois anos.

Tráfico de influência

Art. 336. obter para si ou para 
outrem, vantagem ou promessa de 
vantagem, a pretexto de influir em 
militar ou assemelhado ou funcio-
nário de repartição militar, no exer-
cício de função:

pena - reclusão, até cinco anos.
aumento de pena
parágrafo único. a pena é agra-

vada, se o agente alega ou insinua 
que a vantagem é também destina-
da ao militar ou assemelhado, ou 
ao funcionário.

Subtração ou inutilização de li-
vro, 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 qual-
quer forma inutilizar ou conspurcar 
edital afixado por ordem da auto-
ridade militar; violar ou inutilizar 
sêlo ou sinal empregado, por de-
terminação legal ou ordem de au-
toridade militar, para identificar ou 
cerrar qualquer objeto:

pena - detenção, até um ano.
Impedimento, perturbação ou 

fraude de concorrência

Art. 339. impedir, perturbar 
ou fraudar em prejuízo da fazenda 
nacional, concorrência, hasta públi-
ca ou tomada de preços ou outro 
qualquer processo administrativo 
para aquisição ou venda de coisas 
ou mercadorias de uso das fôrças 
armadas, seja elevando arbitrària-
mente os preços, auferindo lucro 
excedente a um quinto do valor da 
transação, seja alterando substân-
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cia, qualidade ou quantidade da 
coisa ou mercadoria fornecida, seja 
impedindo a livre concorrência de 
outros fornecedores, ou por qual-
quer modo tornando 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 perío-
do de grave crise econômica.

tÍtulo Viii 
dos criMes contra 

a adMinistraÇÃo da justiÇa 
Militar

recusa de função na Justiça 
militar

Art. 340. recusar o militar ou 
assemelhado exercer, sem motivo 
legal, função que lhe seja atribuída 
na administração da justiça Militar:

pena - suspensão do exercício 
do pôsto ou cargo, de dois a seis 
meses.

desacato

Art. 341. desacatar autorida-
de judiciária 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 favo-
recer interêsse próprio ou alheio, 
contra autoridade, parte, ou qual-
quer outra pessoa que funciona, 
ou é chamada a intervir em inqué-
rito policial, processo administrati-
vo ou judicial militar:

pena - reclusão, até quatro anos, 
além da pena correspondente à 
violência.

denunciação caluniosa

Art. 343. dar causa à ins-
tauração de inquérito policial ou 
processo judicial militar contra 
alguém, imputando-lhe crime su-
jeito à jurisdição militar, de que o 
sabe inocente:

pena - reclusão, de dois a oito 
anos.

agravação de pena
parágrafo único. a pena é agra-

vada, se o agente se serve do ano-
nimato ou de nome suposto.

Comunicação falsa de crime

Art. 344. provocar a ação da 
autoridade, comunicando-lhe a 
ocorrência de crime sujeito à juris-
dição militar, que sabe não se ter 
verificado:

pena - detenção, até seis meses.
auto-acusação falsa

Art. 345. acusar-se, perante a 
autoridade, de crime sujeito à juris-
dição militar, inexistente ou prati-
cado por outrem:

pena - detenção, de três meses a 
um ano.

Falso testemunho ou falsa 
perícia

Art. 346. fazer afirmação fal-
sa, ou negar ou calar a verdade, 
como testemunha, perito, tradutor 
ou intérprete, em inquérito policial, 
processo administrativo ou judicial, 
militar:

pena - reclusão, de dois a seis 
anos.

aumento de pena
§ 1º a pena aumenta-se de um 

têrço, se o crime é praticado me-
diante subôrno.

retratação
§ 2º o fato deixa de ser punível, 

se, antes 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 ou-
tra vantagem a testemunha, perito, 
tradutor ou intérprete, para fazer 
afirmação falsa, negar ou calar a 
verdade em depoimento, perícia, 
tradução ou interpretação, em in-
quérito policial, processo adminis-
trativo 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 inter-
corrência de decisão definitiva em 
processo penal militar, comentário 
tendente a exercer pressão sôbre 
declaração de testemunha ou laudo 
de perito:

pena - detenção, até seis meses.
desobediência a decisão judicial

Art. 349. deixar, sem justa 
causa, de cumprir decisão da justi-
ça 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 execu-
ção da medida de segurança.

§ 2º nos casos do art. 118 e seus 
§§ 1º e 2º, a pena pela desobediên-
cia é aplicada ao representante, ou 
representantes legais, do estabele-
cimento, 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 reclusão:

pena - detenção, até seis meses.
diminuição de pena
§ 1º se ao crime é cominada 

pena de detenção ou impedimen-
to, 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 crimino-
so, fora dos casos de co-autoria 
ou de receptação, auxílio destina-
do a tornar seguro o proveito do 
crime:

pena - detenção, de três meses 
a um ano.

Inutilização, sonegação ou des-
caminho de material probante

Art. 352. inutilizar, total 
ou parcialmente, sonegar ou dar 
descaminho a autos, documento 
ou objeto de valor probante, que 
tem sob guarda ou recebe para 
exame:

pena - detenção, de seis meses 
a três anos, se o fato não constitui 
crime mais grave.

modalidade culposa
parágrafo único. se a inutiliza-

ção ou o descaminho resulta de 
ação ou omissão culposa:

pena - detenção, até seis meses.
exploração de prestígio

Art. 353. solicitar ou rece-
ber dinheiro ou qualquer outra 
utilidade, a pretexto de influir em 
juiz, órgão do Ministério público, 
funcionário de justiça, perito, tra-
dutor, intérprete ou testemunha, 
na justiça Militar:
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pena - reclusão, até cinco anos.
aumento de pena
parágrafo único. a pena é aumen-

tada de um têrço, se o agente alega 
ou insinua que o dinheiro ou utili-
dade também se destina a qualquer 
das pessoas referidas no artigo.

desobediência a decisão sôbre 
perda ou suspensão de atividade 
ou direito

Art. 354. exercer função, ati-
vidade, direito, autoridade ou mú-
nus, de que foi suspenso ou privado 
por decisão da justiça Militar:

pena - detenção, de três meses a 
dois anos.

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 contra o brasil ou estado 
aliado, ou prestar serviço nas fôrças 
armadas de nação em guerra contra 
o brasil:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

Favor ao inimigo

Art. 356. favorecer ou tentar 
o nacional favorecer o inimigo, pre-
judicar ou tentar prejudicar o bom 
êxito das operações militares, com-
prometer ou tentar comprometer a 
eficiência militar:

i - empreendendo ou deixando 
de empreender ação militar;

ii - entregando ao inimigo ou ex-
pondo a perigo dessa conseqüência 
navio, aeronave, fôrça ou posição, 
engenho de guerra motomecani-
zado, provisões ou qualquer outro 
elemento de ação militar;

iii - perdendo, destruindo, inutili-
zando, deteriorando ou expondo a 
perigo de perda, destruição, inuti-
lização ou deterioração, navio, ae-
ronave, engenho de guerra moto-
mecanizado, provisões ou qualquer 
outro elemento de ação militar;

iV - sacrificando ou expondo a 
perigo de sacrifício fôrça militar;

V - abandonando posição ou 
deixando de cumprir missão ou 
ordem:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, 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; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

Coação a comandante

 Art. 358. entrar o nacional em 
conluio, usar de violência ou amea-
ça, provocar tumulto ou desordem 
com o fim de obrigar o comandante 
a não empreender ou a cessar ação 
militar, a recuar ou render-se:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

Informação ou auxílio ao inimigo

Art. 359. prestar o nacional ao 
inimigo informação ou auxílio que 
lhe possa facilitar a ação militar:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

aliciação de militar

Art. 360. aliciar o nacional 
algum militar a passar-se para o 
inimigo ou prestar-lhe auxílio para 
êsse fim:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

ato prejudicial à eficiência da 
tropa

 Art. 361. provocar o nacional, 
em presença do inimigo, a deban-
dada de tropa, ou guarnição, impe-
dir a reunião de uma ou outra ou 
causar alarme, com o fim de nelas 
produzir confusão, desalento ou 
desordem:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

capÍtulo ii 
da traiÇÃo iMprópria

Traição imprópria

 Art. 362. praticar o estrangei-
ro os crimes previstos nos arts. �56, 
ns. i, primeira parte, ii, iii e iV, �57 
a �61:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de dez anos, grau mínimo.

capÍtulo iii 
da cobardia

Cobardia

Art. 363. subtrair-se ou tentar 
subtrair-se o militar, por temor, em 
presença do inimigo, ao cumpri-
mento do dever militar:

pena - reclusão, de dois a oito 
anos.

Cobardia qualificada

 Art. 364. provocar o militar, 
por temor, em presença do inimigo, 
a debandada de tropa ou guarni-
ção; 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; re-
clusão, 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; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

capÍtulo iV 
da espionageM

espionagem

Art. 366. praticar qualquer 
dos crimes previstos nos arts. 14� e 
seu § 1°, 144 e seus §§ 1º e 2º, e 146, 
em favor do inimigo ou comprome-
tendo a preparação, a eficiência ou 
as operações militares:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

Caso de concurso
parágrafo único. no caso de con-

curso por culpa, para execução do 
crime previsto no art. 14�, § 2º, ou 
de revelação culposa (art. 144, § �º):

pena - reclusão, de três a seis 
anos.

penetração de estrangeiro

 Art. 367. entrar o estrangeiro 
em território nacional, ou insinuar-
se em fôrça ou unidade em opera-
ções de guerra, ainda que fora do 
território nacional, a fim de colhêr 
documento, notícia ou informação 
de caráter militar, em benefício 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
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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 
máximo; reclusão, de quinze anos, 
grau mínimo. aos co-autores, reclu-
são, de dez a trinta anos.

Forma qualificada
       parágrafo único. se o fato é 

praticado em presença do inimigo:
pena - aos cabeças, morte, grau 

máximo; reclusão, de vinte anos, 
grau mínimo. aos co-autores, mor-
te, grau máximo; reclusão, de quin-
ze anos, grau mínimo.

omissão de lealdade militar

 Art. 369. praticar o crime pre-
visto no artigo 151:

pena - reclusão, de quatro a doze 
anos.

capÍtulo Vi 
do incitaMento

Incitamento

 Art. 370. incitar militar à de-
sobediência, à indisciplina ou à prá-
tica de crime militar:

pena - reclusão, de três a dez 
anos.

parágrafo único. na mesma 
pena incorre quem introduz, afi-
xa ou distribui, em lugar sujeito à 
administração militar, impressos, 
manuscritos ou material mimeo-
grafado, fotocopiado ou gravado, 
em que se contenha incitamen-
to à prática dos atos previstos no 
artigo.

Incitamento em presença do 
inimigo

 Art. 371. praticar qualquer 
dos crimes previstos no art. �70.  
e seu parágrafo, em presença do 
inimigo:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de dez anos, grau mínimo.

capÍtulo Vii 
da inobserVÂncia do deVer 

Militar

rendição ou capitulação

Art. 372. render-se o coman-
dante, sem ter esgotado os recursos 
extremos de ação militar; ou, em 
caso de capitulação, não se condu-
zir de acôrdo com o dever militar:

pena - morte, grau máximo; reclu-
são, de vinte anos, grau mínimo.

omissão de vigilância

Art. 373. deixar-se o coman-
dante 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 com-

promete 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 inimigo, 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 cumprimento 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 fôrça, posição ou outros ele-
mentos de ação militar:

pena - morte, grau máximo; reclu-
são, de vinte anos, grau mínimo.

entrega ou abandono culposo

Art. 376. dar causa, por culpa, 
ao abandono ou à entrega ao ini-
migo 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 sacrifício ou captura de fôrça sob 
o seu comando:

pena - reclusão, de dez a trinta 
anos.

Separação reprovável

Art. 378. separar o comandan-
te, em caso de capitulação, a sorte 
própria da dos oficiais e praças:

pena - morte, grau máximo; reclu-
são, de vinte anos, grau mínimo.

abandono de comboio

Art. 379. abandonar com-
boio, 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; re-
clusão, 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
§ �º 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 ofi-
cial, por culpa, separado do coman-
do 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 
autorização, em entendimento com 
outro militar ou emissário de país 
inimigo, ou servir, para êsse 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 defi-
nidos nos arts. 262, 26�, §§ 1º e 2º, 
e 264, em benefício do inimigo, ou 
comprometendo ou podendo com-
prometer a preparação, a eficiência 
ou as operações militares:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

modalidade culposa
parágrafo único. se o crime é 

culposo:
pena - detenção, de quatro a dez 

anos.
dano em bens de interêsse 

militar
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Art. 384. danificar serviço 
de abastecimento de água, luz ou 
fôrça, estrada, meio de transpor-
te, instalação telegráfica ou outro 
meio de comunicação, depósito 
de combustível, inflamáveis, maté-
rias-primas necessárias à produção, 
depósito de víveres ou forragens, 
mina, fábrica, usina ou qualquer es-
tabelecimento de produção de arti-
go necessário à defesa nacional ou 
ao bem-estar da população e, bem 
assim, rebanho, lavoura ou planta-
ção, se o fato compromete ou pode 
comprometer a preparação, a efici-
ência ou as operações militares, ou 
de qualquer forma atenta contra a 
segurança externa do país:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

envenenamento, corrupção ou 
epidemia

Art. 385. envenenar ou cor-
romper água potável, víveres ou 
forragens, ou causar epidemia me-
diante a propagação de germes pa-
togênicos, se o fato compromete ou 
pode comprometer a preparação, a 
eficiência ou as operações militares, 
ou de qualquer forma atenta con-
tra a segurança externa do país:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

modalidade culposa
parágrafo único. se o crime é 

culposo:
pena - detenção, de dois a oito 

anos.

capÍtulo iX 
dos criMes contra a 

incoluMidade pÚblica

Crimes de perigo comum

 Art. 386. praticar crime de pe-
rigo comum definido nos arts. 268 a 
276 e 278, na modalidade dolosa:

i - se o fato compromete ou pode 
comprometer a preparação, a efici-
ência ou as operações militares;

ii - se o fato é praticado em zona 
de efetivas operações militares e 
dêle resulta morte:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

capÍtulo X 
da insubordinaÇÃo e da 

ViolÊncia

recusa de obediência ou 
oposição

 Art. 387. praticar, em presen-
ça do inimigo, qualquer dos crimes 
definidos nos arts. 16� e 164:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de dez anos, grau mínimo.

Coação contra oficial general ou 
comandante

 Art. 388. exercer coação con-
tra oficial 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 mili-
tar de serviço

Art. 389. praticar qualquer dos 
crimes definidos nos arts. 157 e 158, 
a que esteja cominada, no máximo, 
reclusão, de trinta anos:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

parágrafo único. se ao crime não 
é cominada, no máximo, reclusão 
de trinta anos, mas é praticado com 
arma e em presença do inimigo:

pena - morte, grau máximo; reclu-
são, de quinze anos, grau mínimo.

capÍtulo Xi  
do abandono de pÔsto

abandono de pôsto

Art. 390. praticar, em presen-
ça do inimigo, crime de abandono 
de pôsto, definido no art. 195:

   pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

capÍtulo Xii 
da deserÇÃo e da falta de 

apresentaÇÃo

deserção

Art. 391. praticar crime de de-
serção definido no capítulo ii, do 
tÍtulo ii - i - , 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 
consumação do crime são reduzidos 
de metade.

deserção em presença do inimigo

 Art. 392. desertar em presen-
ça do inimigo:

pena - morte, grau máximo; 
reclusão, de vinte anos, grau 
mínimo.

Falta de apresentação

 Art. 393. deixar o convoca-
do, no caso de mobilização total 
ou parcial, de apresentar-se, den-
tro do prazo marcado, no cen-
tro de mobilização 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 têrço.

capÍtulo Xiii 
da libertaÇÃo, da eVasÃo 

e do aMotinaMento 
de prisioneiros

libertação de prisioneiro

 Art. 394. promover ou faci-
litar a libertação de prisioneiro de 
guerra sob guarda ou custódia de 
fôrça 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 
dêste artigo, serão considerados 
os tratados e as convenções inter-
nacionais, aceitos pelo brasil rela-
tivamente ao tratamento dos pri-
sioneiros de guerra.

amotinamento de prisioneiros

 Art. 396. amotinarem-se pri-
sioneiros em presença do inimigo:

pena - morte, grau máximo; reclu-
são, de vinte anos, grau mínimo.

capÍtulo XiV 
do faVoreciMento culposo  

ao iniMigo

Favorecimento culposo

Art. 397. contribuir culposa-
mente para que alguém pratique 
crime que favoreça o inimigo:

pena - reclusão, de dois a quatro 
anos, se o fato não constitui crime 
mais grave.
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tÍtulo ii  
da hostilidade e da ordeM 

arbitrária

prolongamento de hostilidades

Art. 398. prolongar o coman-
dante as hostilidades, depois de 
oficialmente saber celebrada a paz 
ou ajustado o armistício.

pena - reclusão, de dois a dez 
anos.

ordem arbritária

Art. 399. ordenar o coman-
dante contribuição de guerra, sem 
autorização, ou excedendo os limi-
tes desta:

pena - reclusão, até três anos.

tÍtulo iii  
dos criMes contra a pessoa

capÍtulo i 
do hoMicÍdio

Homicídio simples

Art. 400. praticar homicídio, 
em presença 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 mili-

tarmente ocupada, o crime previs-
to no art. 208:

pena - morte, grau máximo; reclu-
são, 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 presen-
ça do inimigo, 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
§ �º no caso do § �º do art. 209:
pena - reclusão, de oito a vinte 

anos no caso de lesão grave; reclu-
são, 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 têrço.

§ 5º no caso do § 5º do art. 209, 
o juiz pode diminuir a pena de um 
têrço.

tÍtulo iV  
dos criMes contra o 

patriMÔnio

Furto
art. 404. praticar crime de furto 

definido nos arts. 240 e 241 e seus 
parágrafos, em zona de operações 
militares ou em território militar-
mente ocupado:

pena - reclusão, no dôbro da pena 
cominada para o tempo de paz.

roubo ou extorsão

Art. 405. praticar crime de 
roubo, ou de extorsão definidos 
nos arts. 242, 24� e 244, em zona de 
operações militares ou em território 
militarmente ocupado:

pena - morte, grau máximo, se co-
minada pena de reclusão de trinta 
anos; reclusão pelo dôbro da pena 
para o tempo de paz, nos outros 
casos.

Saque

Art. 406. praticar o saque em 
zona de operações militares ou em 
território militarmente ocupado:

pena - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

tÍtulo V  
do rapto e da ViolÊncia 

carnal

rapto

Art. 407. raptar mulher ho-
nesta, mediante violência ou grave 
ameaça, para fim libidinoso, em lu-
gar de efetivas operações 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
§ �º se o autor, ao efetuar o rap-

to, ou em seguida a êste, pratica 
outro crime contra a raptada, apli-
cam-se, cumulativamente, a pena 
correspondente ao rapto e a comi-
nada ao outro crime.

Violência carnal
art. 408. praticar qualquer dos 

crimes de violência carnal definidos 
nos arts. 2�2 e 2��, em lugar de efe-
tivas operações militares:

pena - reclusão, de quatro a doze 
anos.

resultado mais grave
parágrafo único. se da violência 

resulta:
a) lesão grave:
pena - reclusão, de oito a vinte 

anos;
b) morte:
pena - morte, grau máximo; reclu-

são, de quinze anos, grau mínimo.

disposiÇÕes finais

art. 409. são revogados o decre-
to-lei número 6.227, de 24 de ja-
neiro de 1944, e demais disposições 
contrárias a êste código, salvo as 
leis especiais que definem os crimes 
contra a segurança nacional e a or-
dem política e social.

Art. 410. Êste código entrará 
em vigor no dia 1º de janeiro de 
1970.

brasília, 21 de outubro de 1969; 
148º da independência e 81º da 
república.

augusto haMann rade-
MaKer gruneWald 

AURÉLIO DE LYRA TAVARES 
MÁRCIO DE SOUZA E MELLO 

LUÍS ANTÔNIO DA GAMA E SILVA
este texto não substitui o publi-

cado no dou de 21.10.1969
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tÍtulo i 
capÍtulo Único da lei de 

processo penal Militar e da 
sua aplicaÇÃo

Fontes de direito Judiciário 
militar

  Art. 1.  o processo penal mi-
litar reger-se-á pelas normas conti-
das neste código, assim em tempo 
de paz como em tempo de guerra, 
salvo legislação especial que lhe fôr 
estritamente aplicável.

divergência de normas
§ 1º nos casos concretos, se hou-

ver divergência entre essas normas 
e as de convenção ou tratado de 
que o brasil seja signatário, preva-
lecerão as últimas.

aplicação subsidiária
 § 2º aplicam-se, subsidiàriamen-

te, as normas dêste código aos pro-
cessos regulados em leis especiais.

Interpretação literal

  Art. 2.  a lei de processo pe-
nal militar deve ser interpretada no 
sentido literal de suas expressões. 
os têrmos técnicos hão de ser en-
tendidos em sua acepção especial, 
salvo se evidentemente emprega-
dos com outra significação.

Interpretação extensiva ou 
restritiva

 § 1º admitir-se-á a interpretação 
extensiva ou a interpretação restri-
tiva, quando fôr manifesto, no pri-
meiro caso, que a expressão da lei 
é mais estrita e, no segundo, que é 
mais ampla, do que sua intenção.

casos de inadmissibilidade de in-
terpretação não literal

 § 2º não é, porém, admissível qual-
quer dessas interpretações, quando:

a) cercear a defesa pessoal do 
acusado;

b) prejudicar ou alterar o curso 
normal do processo, ou lhe desvir-
tuar a natureza;

c) desfigurar de plano os funda-
mentos da acusação que deram ori-
gem ao processo.

Suprimento dos casos omissos

Art. 3.  os casos omissos neste 
código serão supridos:

a) pela legislação de processo 
penal comum, quando aplicável ao 
caso concreto e sem prejuízo da ín-
dole do processo penal militar;

b) pela jurisprudência;
c) pelos usos e costumes 

militares;
d) pelos princípios gerais de direito;
e) pela analogia.
aplicação no espaço e no tempo

Art. 4.  sem prejuízo de con-
venções, tratados e regras de direi-
to internacional, aplicam-se as nor-
mas dêste código:

Tempo de paz
i - em tempo de paz:
a) em todo o território nacional;
b) fora do território nacional ou 

em lugar de extraterritorialidade 
brasileira, quando se tratar de cri-
me que atente contra as instituições 
militares ou a segurança nacional, 
ainda que seja o agente processado 
ou tenha sido julgado pela justiça 
estrangeira;

c) fora do território nacional, em 
zona ou lugar sob administração ou 
vigilância da fôrça militar brasileira, 
ou em ligação com esta, de fôrça 
militar estrangeira no cumprimento 
de missão de caráter internacional 
ou extraterritorial;

d) a bordo de navios, ou quais-
quer outras embarcações, e de ae-
ronaves, onde quer que se encon-
trem, ainda que de propriedade 
privada, desde que estejam sob co-
mando militar ou militarmente uti-
lizados ou ocupados por ordem de 
autoridade militar competente;

e) a bordo de aeronaves e navios 
estrangeiros desde que em lugar su-
jeito à administração militar, e a in-
fração atente contra as instituições 
militares ou a segurança nacional;

Tempo de guerra
ii - em tempo de guerra:
a) aos mesmos casos previstos 

para o tempo de paz;
b) em zona, espaço ou lugar onde 

se realizem operações de fôrça mi-
litar brasileira, ou estrangeira que 
lhe seja aliada, ou cuja defesa, pro-
teção ou vigilância interesse à se-
gurança nacional, ou ao bom êxito 
daquelas operações;

c) em território estrangeiro mili-
tarmente ocupado.

aplicação intertemporal

Art. 5.  as normas dêste código 
aplicar-se-ão a partir da sua vigên-
cia, inclusive nos processos penden-
tes, ressalvados os casos previstos no 
art. 711, e sem prejuízo da validade 
dos atos realizados sob a vigência 
da lei anterior.

aplicação à Justiça militar 
estadual

Art. 6.  obedecerão às normas 
processuais previstas neste códi-
go, no que forem aplicáveis, salvo 
quanto à organização de justiça, 
aos recursos e à execução de sen-
tença, os processos da justiça Mili-
tar estadual, nos crimes previstos na 
lei penal Militar a que responderem 
os oficiais e praças das polícias e dos 
corpos de bombeiros, Militares.

tÍtulo ii -  
capÍtulo Único da polÍcia 

judiciária Militar

exercício da polícia judiciária 
militar

Art. 7.  a polícia judiciária mili-
tar é exercida nos têrmos do art. 8. 
, pelas seguintes autoridades, con-
forme as respectivas jurisdições:

a) pelos ministros da Marinha, do 
exército e da aeronáutica, em todo 
o território nacional e fora dêle, 
em relação às fôrças e órgãos que 
constituem seus Ministérios, bem 
como a militares que, neste cará-
ter, desempenhem missão oficial, 
permanente ou transitória, em país 
estrangeiro;

b) pelo chefe do estado-Maior 
das fôrças armadas, em relação a 
entidades que, por disposição legal, 
estejam sob sua jurisdição;

c) pelos chefes de estado-Maior 
e pelo secretário-geral da Marinha, 
nos órgãos, fôrças e unidades que 
lhes são subordinados;

d) pelos comandantes de exército 
e pelo comandante-chefe da esqua-
dra, nos órgãos, fôrças e unidades 
compreendidos no âmbito da res-
pectiva ação de comando;

e) pelos comandantes de região 
Militar, distrito naval ou Zona aé-
rea, nos órgãos e unidades dos res-
pectivos territórios;

f) pelo secretário do Ministério 
do exército e pelo chefe de gabi-
nete do Ministério da aeronáutica, 
nos órgãos e serviços que lhes são 
subordinados;

g) pelos diretores e chefes de ór-
gãos, repartições, estabelecimentos 
ou serviços previstos nas leis de or-
ganização básica da Marinha, do 
exército e da aeronáutica;

h) pelos comandantes de fôrças, 
unidades ou navios;

delegação do exercício
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 § 1º obedecidas as normas regu-
lamentares de jurisdição, hierarquia 
e comando, as atribuições enume-
radas neste artigo poderão ser de-
legadas a oficiais da ativa, para fins 
especificados e por tempo limitado.

 § 2º em se tratando de delega-
ção para instauração de inquérito 
policial militar, deverá aquela recair 
em oficial de pôsto superior ao do 
indiciado, seja êste oficial da ativa, 
da reserva, remunerada ou não, ou 
reformado.

 § �º não sendo possível a desig-
nação de oficial de pôsto superior 
ao do indiciado, poderá ser feita a 
de oficial do mesmo pôsto, desde 
que mais antigo.

 § 4º se o indiciado é oficial da reser-
va ou reformado, não prevalece, para 
a delegação, a antiguidade de pôsto.

designação de delegado e avo-
camento de inquérito pelo ministro

 § 5º se o pôsto e a antiguidade de 
oficial da ativa excluírem, de modo 
absoluto, a existência de outro ofi-
cial da ativa nas condições do § �º, 
caberá ao ministro competente a 
designação de oficial da reserva de 
pôsto mais elevado para a instau-
ração do inquérito policial militar; 
e, se êste estiver iniciado, avocá-lo, 
para tomar essa providência.

Competência da polícia judiciária 
militar

 Art. 8.  compete à polícia judi-
ciária militar:

a) apurar os crimes militares, bem 
como os que, por lei especial, estão 
sujeitos à jurisdição militar, e sua 
autoria;

b) prestar aos órgãos e juízes da 
justiça Militar e aos membros do 
Ministério público as informações 
necessárias à instrução e julgamen-
to dos processos, bem como realizar 
as diligências que por êles lhe forem 
requisitadas;

c) cumprir os mandados de prisão 
expedidos pela justiça Militar;

d) representar a autoridades ju-
diciárias militares acêrca da prisão 
preventiva e da insanidade mental 
do indiciado;

e) cumprir as determinações da 
justiça Militar relativas aos presos 
sob sua guarda e responsabilidade, 
bem como as demais prescrições 
dêste código, nesse sentido;

f) solicitar das autoridades civis as 
informações e medidas que julgar 
úteis à elucidação das infrações pe-
nais, que esteja a seu cargo;

g) requisitar da polícia civil e das 
repartições técnicas civis as pesqui-
sas e exames necessários ao com-
plemento e subsídio de inquérito 
policial militar;

h) atender, com observância dos 
regulamentos militares, a pedido de 
apresentação de militar ou funcio-
nário de repartição militar à auto-
ridade civil competente, desde que 
legal e fundamentado o pedido.

tÍtulo ii - i -  
capÍtulo Único do inQuÉrito 

policial Militar

Finalidade do inquérito

 Art. 9.  o inquérito policial mi-
litar é a apuração sumária de fato, 
que, nos têrmos legais, configure 
crime militar, e de sua autoria. tem 
o caráter de instrução provisória, 
cuja finalidade precípua é a de mi-
nistrar elementos necessários à pro-
positura da ação penal.

parágrafo único. são, porém, efe-
tivamente instrutórios da ação pe-
nal os exames, perícias e avaliações 
realizados regularmente no curso 
do inquérito, por peritos idôneos 
e com obediência às formalidades 
previstas neste código.

modos por que pode ser iniciado

 Art. 10. o inquérito é iniciado 
mediante portaria:

a) de ofício, pela autoridade militar 
em cujo âmbito de jurisdição ou co-
mando haja ocorrido a infração penal, 
atendida a hierarquia do infrator;

b) por determinação ou delega-
ção da autoridade militar superior, 
que, em caso de urgência, poderá 
ser feita por via telegráfica ou ra-
diotelefônica e confirmada, poste-
riormente, por ofício;

c) em virtude de requisição do 
Ministério público;

d) por decisão do superior tribu-
nal Militar, nos têrmos do art. 25;

e) a requerimento da parte ofen-
dida ou de quem legalmente a re-
presente, ou em virtude de repre-
sentação devidamente autorizada 
de quem tenha conhecimento de 
infração penal, cuja repressão caiba 
à justiça Militar;

f) quando, de sindicância feita em 
âmbito de jurisdição militar, resulte 
indício da existência de infração pe-
nal militar.

Superioridade ou igualdade de 
pôsto do infrator

 § 1º tendo o infrator pôsto supe-
rior ou igual ao do comandante, di-
retor ou chefe de órgão ou serviço, 
em cujo âmbito de jurisdição militar 
haja ocorrido a infração penal, será 
feita a comunicação do fato à auto-
ridade superior competente, para 
que esta torne efetiva a delegação, 
nos têrmos do § 2° do art. 7. .

providências antes do inquérito
 § 2º o aguardamento da dele-

gação não obsta que o oficial res-
ponsável por comando, direção ou 
chefia, ou aquêle que o substitua 
ou esteja de dia, de serviço ou de 
quarto, tome ou determine que 
sejam tomadas imediatamente as 
providências cabíveis, previstas no 
art. 12, uma vez que tenha conhe-
cimento de infração penal que lhe 
incumba reprimir ou evitar.

Infração de natureza não militar
 § �º se a infração penal não fôr, 

evidentemente, de natureza mili-
tar, comunicará o fato à autoridade 
policial competente, a quem fará 
apresentar o infrator. em se tratan-
do de civil, menor de dezoito anos, 
a apresentação será feita ao juiz de 
Menores.

oficial general como infrator
 § 4º se o infrator fôr oficial gene-

ral, será sempre comunicado o fato 
ao ministro e ao chefe de estado-
Maior competentes, obedecidos os 
trâmites regulamentares.

Indícios contra oficial de pôsto 
superior ou mais antigo no curso 
do inquérito

 § 5º se, no curso do inquérito, o 
seu encarregado verificar a existên-
cia de indícios contra oficial de pôs-
to superior ao seu, ou mais antigo, 
tomará as providências necessárias 
para que as suas funções sejam de-
legadas a outro oficial, nos têrmos 
do § 2° do art. 7. .

escrivão do inquérito

Art. 11. a designação de es-
crivão para o inquérito caberá ao 
respectivo encarregado, se não ti-
ver sido feita pela autoridade que 
lhe deu delegação para aquêle fim, 
recaindo em segundo ou primeiro-
tenente, se o indiciado fôr oficial, e 
em sargento, subtenente ou subofi-
cial, nos demais casos.

Compromisso legal
parágrafo único. o escrivão pres-

tará compromisso de manter o sigilo 
do inquérito e de cumprir fielmente 
as determinações dêste código, no 
exercício da função.
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medidas preliminares ao 
inquérito

Art. 12. logo que tiver conhe-
cimento da prática de infração pe-
nal militar, verificável na ocasião, a 
autoridade a que se refere o § 2º do 
art. 10 deverá, se possível:

a) dirigir-se ao local, providen-
ciando para que se não alterem 
o estado e a situação das coisas, 
enquanto necessário;(Vide lei nº 
6.174, de 1974)

b) apreender os instrumentos e 
todos os objetos que tenham rela-
ção com o fato;

c) efetuar a prisão do infrator, 
observado o disposto no art. 244. ;

d) colhêr tôdas as provas que sir-
vam para o esclarecimento do fato 
e suas circunstâncias.

Formação do inquérito

Art. 13. o encarregado do 
inquérito deverá, para a formação 
dêste:

atribuição do seu encarregado
a) tomar as medidas previstas 

no art. 12, se ainda não o tiverem 
sido;

b) ouvir o ofendido;
c) ouvir o indiciado;
d) ouvir testemunhas;
e) proceder a reconhecimento de 

pessoas e coisas, e acareações;
f) determinar, se fôr o caso, que 

se proceda a exame de corpo de de-
lito e a quaisquer outros exames e 
perícias;

g) determinar a avaliação e iden-
tificação da coisa subtraída, desvia-
da, destruída ou danificada, ou da 
qual houve indébita apropriação;

h) proceder a buscas e apreen-
sões, nos têrmos dos arts. 172 a 184 
e 185 a 189;

i) tomar as medidas necessárias 
destinadas à proteção de teste-
munhas, peritos ou do ofendido, 
quando coactos ou ameaçados de 
coação que lhes tolha a liberdade 
de depor, ou a independência para 
a realização de perícias ou exames.

reconstituição dos fatos
parágrafo único. para verificar 

a possibilidade de haver sido a in-
fração praticada de determinado 
modo, o encarregado do inquérito 
poderá proceder à reprodução si-
mulada dos fatos, desde que esta 
não contrarie a moralidade ou a or-
dem pública, nem atente contra a 
hierarquia ou a disciplina militar.

assistência de procurador

Art. 14. em se tratando da 
apuração de fato delituoso de ex-
cepcional importância ou de difícil 
elucidação, o encarregado do in-
quérito poderá solicitar do procura-
dor-geral a indicação de procurador 
que lhe dê assistência.

encarregado de inquérito. 
requisitos

Art. 15. será encarregado do 
inquérito, sempre que possível, ofi-
cial de pôsto não inferior ao de ca-
pitão ou capitão-tenente; e, em se 
tratando de infração penal contra a 
segurança nacional, sê-lo-á, sempre 
que possível, oficial superior, aten-
dida, em cada caso, a sua hierar-
quia, se oficial o indiciado.

Sigilo do inquérito

  Art. 16. o inquérito é sigilo-
so, mas seu encarregado pode per-
mitir que dêle tome conhecimento 
o advogado do indiciado.

  art. 16-a. nos casos em que ser-
vidores das polícias militares e dos 
corpos de bombeiros militares fi-
gurarem como investigados em in-
quéritos 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 
nos arts. 42 a 47 do decreto-lei nº 
1.001, de 21 de outubro de 1969 
(código penal Militar), o indiciado 
poderá constituir defensor.       (incl
uído pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 1º para os casos previstos no ca-
put 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 
1�.964, de 2019)

§ 2º esgotado o prazo disposto no 
§ 1º com ausência de nomeação de 
defensor pelo investigado, a autori-
dade responsável pela investigação 
deverá intimar a instituição a que 
estava vinculado o investigado à 
época da ocorrência dos fatos, para 
que esta, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, indique defensor para 
a representação do investigado.  
     (incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)

§ �º (Vetado).(incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 4º (Vetado).(incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 5º (Vetado).(incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 6º as disposições constantes 
deste artigo aplicam-se aos servi-
dores militares vinculados às ins-
tituições 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 
1�.964, de 2019)

Incomunicabilidade do indiciado. 
prazo.

Art. 17. o encarregado do 
inquérito poderá manter incomu-
nicável o indiciado, que estiver le-
galmente prêso, por três dias no 
máximo.

detenção de indiciado

Art. 18. independentemen-
te de flagrante delito, o indiciado 
poderá ficar detido, durante as in-
vestigações policiais, até trinta dias, 
comunicando-se a detenção à auto-
ridade judiciária competente. Êsse 
prazo poderá ser prorrogado, por 
mais vinte dias, pelo comandante 
da região, distrito naval ou Zona 
aérea, mediante solicitação funda-
mentada do encarregado do inqué-
rito e por via hierárquica.

prisão preventiva e menagem. 
Solicitação

parágrafo único. se entender ne-
cessário, o encarregado do inquéri-
to solicitará, dentro do mesmo pra-
zo ou sua prorrogação, justificando-
a, a decretação da prisão preventiva 
ou de menagem, do indiciado.

Inquirição durante o dia

Art. 19. as testemunhas e o 
indiciado, exceto caso de urgência 
inadiável, que constará da respecti-
va assentada, devem ser ouvidos du-
rante o dia, em período que medeie 
entre as sete e as dezoito horas.

Inquirição. assentada de início, 
interrupção e encerramento

 § 1º o escrivão lavrará assentada 
do dia e hora do início das inqui-
rições ou depoimentos; e, da mes-
ma forma, do seu encerramento 
ou interrupções, no final daquele 
período.

Inquirição. limite de tempo
 § 2º a testemunha não será in-

quirida por mais de quatro horas 
consecutivas, sendo-lhe facultado o 
descanso de meia hora, sempre que 
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tiver de prestar declarações além 
daquele têrmo. o depoimento que 
não ficar concluído às dezoito horas 
será encerrado, para prosseguir no 
dia seguinte, em hora determinada 
pelo encarregado do inquérito.

 § �º não sendo útil o dia seguin-
te, a inquirição poderá ser adiada 
para o primeiro dia que o fôr, salvo 
caso de urgência.

prazos para terminação do 
inquérito

Art 20. o inquérito deverá 
terminar dentro em vinte dias, se 
o indiciado estiver prêso, contado 
esse prazo a partir do dia em que 
se executar a ordem de prisão; ou 
no prazo de quarenta dias, quando 
o indiciado estiver sôlto, contados a 
partir da data em que se instaurar 
o inquérito.

prorrogação de prazo
 § 1º Êste último prazo poderá 

ser prorrogado por mais vinte dias 
pela autoridade militar superior, 
desde que não estejam concluídos 
exames ou perícias já iniciados, ou 
haja necessidade de diligência, in-
dispensáveis à elucidação do fato. 
o pedido de prorrogação deve ser 
feito em tempo oportuno, de modo 
a ser atendido antes da terminação 
do prazo.

diligências não concluídas até o 
inquérito

§ 2º não haverá mais prorroga-
ção, além da prevista no § 1º, salvo 
dificuldade insuperável, a juízo do 
ministro de estado competente. os 
laudos de perícias ou exames não 
concluídos nessa prorrogação, bem 
como os documentos colhidos de-
pois dela, serão posteriormente re-
metidos ao juiz, para a juntada ao 
processo. ainda, no seu relatório, 
poderá o encarregado do inquérito 
indicar, mencionando, se possível, o 
lugar onde se encontram as teste-
munhas que deixaram de ser ouvi-
das, por qualquer impedimento.

dedução em favor dos prazos
 § �º são deduzidas dos prazos refe-

ridos neste artigo as interrupções pelo 
motivo previsto no § 5º do art. 10.

reunião e ordem das peças de 
inquérito

Art. 21. tôdas as peças do in-
quérito serão, por ordem cronoló-
gica, reunidas num só processado 
e dactilografadas, em espaço dois, 
com as fôlhas numeradas e rubrica-
das, pelo escrivão.

Juntada de documento
parágrafo único. de cada docu-

mento junto, a que precederá des-
pacho do encarregado do inquéri-
to, o escrivão lavrará o respectivo 
têrmo, mencionando a data.

relatório

Art. 22. o inquérito será en-
cerrado com minucioso relatório, 
em que o seu encarregado men-
cionará as diligências feitas, as 
pessoas ouvidas e os resultados 
obtidos, com indicação do dia, 
hora e lugar onde ocorreu o fato 
delituoso. em conclusão, dirá se 
há infração disciplinar a punir ou 
indício de crime, pronunciando-
se, neste último caso, justificada-
mente, sôbre a conveniência da 
prisão preventiva do indiciado, 
nos têrmos legais.

Solução
§ 1º no caso de ter sido delega-

da a atribuição para a abertura 
do inquérito, o seu encarregado 
enviá-lo-á à autoridade de que 
recebeu a delegação, para que 
lhe homologue ou não a solução, 
aplique penalidade, no caso de ter 
sido apurada infração disciplinar, 
ou determine novas diligências, se 
as julgar necessárias.

advocação
§ 2º discordando da solução 

dada ao inquérito, a autoridade 
que o delegou poderá avocá-lo e 
dar solução diferente.

remessa do inquérito à audito-
ria da Circunscrição

Art. 23. os autos do inqué-
rito serão remetidos ao auditor 
da circunscrição judiciária Militar 
onde ocorreu a infração penal, 
acompanhados dos instrumentos 
desta, bem como dos objetos que 
interessem à sua prova.

remessa a auditorias 
especializadas

 § 1º na circunscrição onde 
houver auditorias especializadas 
da Marinha, do exército e da ae-
ronáutica, atender-se-á, para a 
remessa, à especialização de cada 
uma. onde houver mais de uma 
na mesma sede, especializada ou 
não, a remessa será feita à pri-
meira auditoria, para a respectiva 
distribuição. os incidentes ocorri-
dos no curso do inquérito serão 
resolvidos pelo juiz a que couber 
tomar conhecimento do inquéri-
to, por distribuição.

 § 2º os autos de inquérito ins-
taurado fora do território nacio-
nal serão remetidos à 1ª auditoria 
da circunscrição com sede na capi-
tal da união, atendida, contudo, a 
especialização referida no § 1º.

arquivamento de inquérito. 
proibição

Art. 24.  a autoridade militar 
não poderá mandar arquivar autos 
de inquérito, embora conclusivo da 
inexistência de crime ou de inimpu-
tabilidade do indiciado.

Instauração de nôvo inquérito

Art 25. o arquivamento de inqué-
rito não obsta a instauração de outro, 
se novas provas aparecerem em rela-
ção ao fato, ao indiciado ou a terceira 
pessoa, ressalvados o caso julgado e os 
casos de extinção da punibilidade.

 § 1º Verificando a hipótese con-
tida neste artigo, o juiz remeterá os 
autos ao Ministério público, para os 
fins do disposto no art. 10, letra c.

 § 2º o Ministério público poderá 
requerer o arquivamento dos autos, 
se entender inadequada a instaura-
ção do inquérito.

devolução de autos de inquérito

Art. 26.  os autos de inquérito 
não poderão ser devolvidos a auto-
ridade policial militar, a não ser:

i — mediante requisição do Minis-
tério público, para diligências por 
ele consideradas imprescindíveis ao 
oferecimento da denúncia;

ii — por determinação do juiz, 
antes da denúncia, para o preen-
chimento de formalidades previstas 
neste código, ou para complemen-
to de prova que julgue necessária.

parágrafo único. em qualquer 
dos casos, o juiz marcará prazo, não 
excedente de vinte dias, para a res-
tituição dos autos.

Suficiência do auto de flagrante 
delito

Art. 27.  se, por si só, fôr su-
ficiente para a elucidação do fato 
e sua autoria, o auto de flagrante 
delito constituirá o inquérito, dis-
pensando outras diligências, salvo o 
exame de corpo de delito no crime 
que deixe vestígios, a identificação 
da coisa e a sua avaliação, quando 
o seu valor influir na aplicação da 
pena. a remessa dos autos, com bre-
ve relatório da autoridade policial 
militar, far-se-á sem demora ao juiz 
competente, nos têrmos do art. 20.
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dispensa de Inquérito

Art. 28.  o inquérito poderá 
ser dispensado, sem prejuízo de di-
ligência requisitada pelo Ministério 
público:

a) quando o fato e sua autoria 
já estiverem esclarecidos por docu-
mentos ou outras provas materiais;

b) nos crimes contra a honra, 
quando decorrerem de escrito 
ou publicação, cujo autor esteja 
identificado;

c) nos crimes previstos nos arts. 
�41 e �49 do código penal Militar.

tÍtulo iV -  
capÍtulo Único 

da aÇÃo penal Militar e do 
seu eXercÍcio

promoção da ação penal
art. 29. a ação penal é pública e 

sòmente pode ser promovida por 
denúncia do Ministério público 
Militar.

obrigatoriedade

Art. 30.  a denúncia deve ser 
apresentada sempre que houver:

a) prova de fato que, em tese, 
constitua crime;

b) indícios de autoria.
dependência de requisição do 

govêrno

Art. 31.  nos crimes previstos 
nos arts. 1�6 a 141 do código pe-
nal Militar, a ação penal; quando o 
agente fôr militar ou assemelhado, 
depende de requisição, que será 
feita ao procurador-geral da jus-
tiça Militar, pelo Ministério a que 
o agente estiver subordinado; no 
caso do art. 141 do mesmo códi-
go, quando o agente fôr civil e não 
houver co-autor militar, a requisi-
ção será do Ministério da justiça.

Comunicação ao procurador-ge-
ral da república

parágrafo único. sem prejuízo 
dessa disposição, o procurador-
geral da justiça Militar dará co-
nhecimento ao procurador-geral 
da república de fato apurado em 
inquérito que tenha relação com 
qualquer dos crimes referidos neste 
artigo.

proibição de existência da 
denúncia

Art. 32.  apresentada a denún-
cia, o Ministério público não poderá 
desistir da ação penal.

exercício do direito de representação

Art. 33.  Qualquer pessoa, no 
exercício do direito de representa-
ção, poderá provocar a iniciativa do 
Ministério publico, dando-lhe infor-
mações sôbre fato que constitua cri-
me militar e sua autoria, e indican-
do-lhe os elementos de convicção.

Informações
 § 1º as informações, se escritas, 

deverão estar devidamente autenti-
cadas; se verbais, serão tomadas por 
têrmo perante o juiz, a pedido do 
órgão do Ministério público, e na 
presença dêste.

requisição de diligências
 § 2º se o Ministério público as 

considerar procedentes, dirigir-se-
á à autoridade policial militar para 
que esta proceda às diligências ne-
cessárias ao esclarecimento do fato, 
instaurando inquérito, se houver 
motivo para esse fim.

tÍtulo V  
do processo penal Militar  

eM geral

capÍtulo Único 
do processo

direito de ação e defesa. poder 
de jurisdição

Art. 34.  o direito de ação é 
exercido pelo Ministério público, 
como representante da lei e fiscal da 
sua execução, e o de defesa pelo acu-
sado, cabendo ao juiz exercer o poder 
de jurisdição, em nome do estado.

relação processual. Início e 
extinção

Art. 35.  o processo inicia-se 
com o recebimento da denúncia 
pelo juiz, efetiva-se com a citação 
do acusado e extingue-se no mo-
mento em que a sentença definitiva 
se torna irrecorrível, quer resolva o 
mérito, quer não.

Casos de suspensão
parágrafo único. o processo sus-

pende-se ou extingue-se nos casos 
previstos neste código.

tÍtulo Vi 
do juiZ, auXiliares e partes do 

processo

capÍtulo i 
do juiZ e seus auXiliares

seÇÃo i 
do juiZ

Função do juiz

Art. 36.  o juiz proverá a regu-
laridade do processo e a execução 
da lei, e manterá a ordem no curso 
dos respectivos atos, podendo, para 
tal fim, requisitar a fôrça militar.

 § 1º sempre que êste código se 
refere a juiz abrange, nesta deno-
minação, quaisquer autoridades ju-
diciárias, singulares ou colegiadas, 
no exercício das respectivas compe-
tências atributivas ou processuais.

Independência da função
 § 2º no exercício das suas atribui-

ções, o juiz não deverá obediência 
senão, nos têrmos legais, à autori-
dade judiciária que lhe é superior.

Impedimento para exercer a 
jurisdição

Art. 37.  o juiz não poderá 
exercer jurisdição no processo em 
que:

a) como advogado ou defensor, 
órgão do Ministério público, auto-
ridade policial, auxiliar de justiça 
ou perito, tiver funcionado seu côn-
juge, ou parente consangüíneo ou 
afim até o terceiro grau inclusive;

b) ele próprio houver desempe-
nhado qualquer dessas funções ou 
servido como testemunha;

c) tiver funcionado como juiz 
de outra instância, pronunciando-
se, de fato ou de direito, sôbre a 
questão;

d) êle próprio ou seu cônjuge, ou 
parente consangüíneo ou afim, até 
o terceiro grau inclusive, fôr parte 
ou diretamente     interessado.

Inexistência de atos
parágrafo único. serão considera-

dos inexistentes os atos praticados 
por juiz impedido, nos têrmos dêste 
artigo.

Casos de suspeição do juiz

Art. 38.  o juiz dar-se-á por 
suspeito e, se o não fizer, poderá ser 
recusado por qualquer das partes:

a) se fôr amigo íntimo ou inimigo 
de qualquer delas;

b) se êle, seu cônjuge, ascendente 
ou descendente, de um ou de ou-
tro, estiver respondendo a processo 
por fato análogo, sôbre cujo caráter 
criminoso haja controvérsia;

c) se êle, seu cônjuge, ou parente, 
consangüíneo ou afim até o segun-
do grau inclusive, sustentar deman-
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da ou responder a processo que 
tenha de ser julgado por qualquer 
das partes;

d) se êle, seu cônjuge, ou paren-
te, a que alude a alínea anterior, 
sustentar demanda contra qualquer 
das partes ou tiver sido procurador 
de qualquer delas;

e) se tiver dado parte oficial do 
crime;

f) se tiver aconselhado qualquer 
das partes;

g) se êle ou seu cônjuge fôr her-
deiro presuntivo, donatário ou usu-
frutuário de bens ou empregador 
de qualquer das partes;

h) se fôr presidente, diretor ou 
administrador de sociedade interes-
sada no processo;

i) se fôr credor ou devedor, tutor 
ou curador, de qualquer das partes.

Suspeição entre adotante e 
adotado

art. 39.  a suspeição entre ado-
tante e adotado será considerada 
nos mesmos têrmos da resultante 
entre ascendente e descendente, 
mas não se estenderá aos respecti-
vos parentes e cessará no caso de se 
dissolver o vínculo da adoção.

Suspeição por afinidade

Art. 40.  a suspeição ou im-
pedimento decorrente de paren-
tesco por afinidade cessará pela 
dissolução do casamento que lhe 
deu causa, salvo sobrevindo descen-
dentes. Mas, ainda que dissolvido 
o casamento, sem descendentes, 
não funcionará como juiz o paren-
te afim em primeiro grau na linha 
ascendente ou descendente ou em 
segundo grau na linha colateral, de 
quem fôr parte do processo.

Suspeição provocada

Art. 41.  a suspeição não pode-
rá ser declarada nem reconhecida, 
quando a parte injuriar o juiz, ou de 
propósito der motivo para criá-la.

seÇÃo ii 
dos auXiliares do juiZ

Funcionários e serventuários da 
Justiça

Art. 42.  os funcionários ou 
serventuários da justiça Militar são, 
nos processos em que funcionam, 
auxiliares do juiz, a cujas determi-
nações devem obedecer.

escrivão

Art. 43.  o escrivão providen-
ciará para que estejam em ordem 
e em dia as peças e têrmos dos 
processos.

oficial de Justiça

Art. 44.  o oficial de justiça 
realizará as diligências que lhe atri-
buir a lei de organização judiciária 
militar e as que lhe forem ordena-
das por despacho do juiz, certifican-
do o ocorrido, no respectivo instru-
mento, com designação de lugar, 
dia e hora.

diligências
 § 1º as diligências serão feitas 

durante o dia, em período que me-
deie entre as seis e as dezoito horas 
e, sempre que possível, na presença 
de duas testemunhas.

mandados
 § 2º os mandados serão entre-

gues em cartório, logo depois de 
cumpridos, salvo motivo de fôrça 
maior.

Convocação de substituto. No-
meação ad hoc

Art. 45.  nos impedimentos do 
funcionário ou serventuário de jus-
tiça, o juiz convocará o substituto; 
e, na falta dêste, nomeará um ad 
hoc , que prestará compromisso de 
bem desempenhar a função, tendo 
em atenção as ordens do juiz e as 
determinações de ordem legal.

Suspeição de funcionário ou 
serventuário

Art. 46.  o funcionário ou ser-
ventuário de justiça fica sujeito, no 
que fôr aplicável, às mesmas nor-
mas referentes a impedimento ou 
suspeição do juiz, inclusive o dispos-
to no art. 41. 

Seção III
dos peritos e intérpretes
Nomeação de peritos
art. 47 os peritos e intérpretes 

serão de nomeação do juiz, sem in-
tervenção das partes.

preferência

Art. 48.  os peritos ou intérpre-
tes serão nomeados de preferência 
dentre oficiais da ativa, atendida a 
especialidade.

Compromisso legal
parágrafo único. o perito ou in-

térprete prestará compromisso de 
desempenhar a função com obe-
diência à disciplina judiciária e de 
responder fielmente aos quesitos 
propostos pelo juiz e pelas partes.

encargo obrigatório

Art. 49.  o encargo de perito 
ou intérprete não pode ser recusa-
do, salvo motivo relevante que o 
nomeado justificará, para aprecia-
ção do juiz.

penalidade em caso de recusa

Art. 50.  no caso de recusa 
irrelevante, o juiz poderá aplicar 
multa correspondente até três dias 
de vencimentos, se o nomeado os 
tiver fixos por exercício de função; 
ou, se isto não acontecer, arbitrá-lo 
em quantia que irá de um décimo 
à metade do maior salário mínimo 
do país.

Casos extensivos
parágrafo único. incorrerá na 

mesma pena o perito ou o intérpre-
te que, sem justa causa:

a) deixar de acudir ao chamado 
da autoridade;

b) não comparecer no dia e local 
designados para o exame;

c) não apresentar o laudo, ou 
concorrer para que a perícia não 
seja feita, nos prazos estabelecidos.

Não comparecimento do perito

Art. 51.  no caso de não com-
parecimento do perito, sem justa 
causa, o juiz poderá determinar sua 
apresentação, oficiando, para êsse 
fim, à autoridade militar ou civil 
competente, quando se tratar de 
oficial ou de funcionário público.

Impedimentos dos peritos

Art. 52.  não poderão ser peri-
tos ou intérpretes:

a) os que estiverem sujeitos a 
interdição que os inabilite para o 
exercício de função pública;

b) os que tiverem prestado de-
poimento no processo ou opinado 
anteriormente sôbre o objeto da 
perícia;

c) os que não tiverem habili-
tação ou idoneidade para o seu 
desempenho;

d) os menores de vinte e um 
anos.

Suspeição de peritos e 
intérpretes

Art. 53.  É extensivo aos pe-
ritos e intérpretes, no que lhes fôr 
aplicável, o disposto sôbre suspei-
ção de juízes.

capÍtulo ii 
das partes
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seÇÃo i 
do acusador

ministério público

Art. 54.  o Ministério público 
é o órgão de acusação no processo 
penal militar, cabendo ao procu-
rador-geral exercê-la nas ações de 
competência originária no superior 
tribunal Militar e aos procuradores 
nas ações perante os órgãos judiciá-
rios de primeira instância.

pedido de absolvição
parágrafo único. a função de 

órgão de acusação não impede o 
Ministério público de opinar pela 
absolvição do acusado, quando 
entender que, para aquêle efeito, 
existem fundadas razões de fato ou 
de direito.

Fiscalização e função especial do 
ministério público

Art. 55.  cabe ao Ministério 
público fiscalizar o cumprimento da 
lei penal militar, tendo em atenção 
especial o resguardo das normas 
de hierarquia e disciplina, como 
bases da organização das fôrças 
armadas.

Independência do ministério 
público

Art. 56.  o Ministério público 
desempenhará as suas funções de 
natureza processual sem dependên-
cia a quaisquer determinações que 
não emanem de decisão ou despa-
cho da autoridade judiciária com-
petente, no uso de atribuição pre-
vista neste código e regularmente 
exercida, havendo no exercício das 
funções recíproca independência 
entre os órgãos do Ministério públi-
co e os da ordem judiciária.

Subordinação direta ao 
procurador-geral

parágrafo único. os procuradores 
são diretamente subordinados ao 
procurador-geral.

Impedimentos

Art. 57.  não pode funcionar 
no processo o membro do Ministé-
rio público:

a) se nêle já houver intervindo 
seu cônjuge ou parente consangü-
íneo ou afim, até o terceiro grau in-
clusive, como juiz, defensor do acu-
sado, autoridade policial ou auxiliar 
de justiça;

b) se êle próprio houver desem-
penhado qualquer dessas funções;

c) se êle próprio ou seu cônjuge ou 
parente consangüíneo ou afim, até o 
terceiro grau inclusive, fôr parte ou 
diretamente interessado no feito.

Suspeição

Art. 58.  ocorrerá a suspeição 
do membro do Ministério público:

a) se fôr amigo íntimo ou inimigo 
do acusado ou ofendido;

b) se êle próprio, seu cônjuge ou 
parente consangüíneo ou afim, até 
o terceiro grau inclusive, sustentar 
demanda ou responder a processo 
que tenha de ser julgado pelo acu-
sado ou pelo ofendido;

c) se houver aconselhado o 
acusado;

d) se fôr tutor ou curador, credor 
ou devedor do acusado;

e) se fôr herdeiro presuntivo, ou 
donatário ou usufrutário de bens, 
do acusado ou seu empregador;

f) se fôr presidente, diretor ou 
administrador de sociedade ligada 
de qualquer modo ao acusado.

aplicação extensiva de disposição

Art. 59.  aplica-se aos mem-
bros do Ministério público o dispos-
to nos arts. �9, 40 e 41.

seÇÃo ii 
do assistente 

habilitaÇÃo do ofendido 
coMo assistente

Art. 60.  o ofendido, seu re-
presentante legal e seu sucessor 
podem habilitar-se a intervir no 
processo como assistentes do Minis-
tério público.

representante e sucessor do ofendido
parágrafo único. para os efeitos 

dêste artigo, considera-se represen-
tante legal o ascendente ou descen-
dente, tutor ou curador do ofendi-
do, se menor de dezoito anos ou 
incapaz; e sucessor, o seu ascenden-
te, descendente ou irmão, poden-
do qualquer dêles, com exclusão 
dos demais, exercer o encargo, ou 
constituir advogado para êsse fim, 
em atenção à ordem estabelecida 
neste parágrafo, cabendo ao juiz a 
designação se entre êles não hou-
ver acôrdo.

Competência para admissão do 
assistente

Art. 61.  cabe ao juiz do pro-
cesso, ouvido o Ministério público, 
conceder ou negar a admissão de 
assistente de acusação.

oportunidade da admissão

Art. 62.  o assistente será ad-
mitido enquanto não passar em jul-
gado a sentença e receberá a causa 
no estado em que se achar.

advogado de ofício como 
assistente

Art. 63.  pode ser assistente o 
advogado da justiça Militar, desde 
que não funcione no processo na-
quela qualidade ou como procura-
dor de qualquer acusado.

ofendido que fôr também 
acusado

Art 64. o ofendido que fôr 
também acusado no mesmo pro-
cesso não poderá intervir como 
assistente, salvo se absolvido por 
sentença passada em julgado, e daí 
em diante.

Intervenção do assistente no 
processo

Art. 65.  ao assistente será per-
mitido, com aquiescência do juiz e 
ouvido o Ministério público:

a) propor meios de prova;
b) requerer perguntas às tes-

temunhas, fazendo-o depois do 
procurador;

c) apresentar quesitos em perícia 
determinada pelo juiz ou requerida 
pelo Ministério público;

d) juntar documentos;
e) arrazoar os recursos interpos-

tos pelo Ministério público;
f) participar do debate oral.
arrolamento de testemunhas e 

interposição de recursos
 § 1º não poderá arrolar testemu-

nhas, exceto requerer o depoimen-
to das que forem referidas, nem 
requerer a expedição de precatória 
ou rogatória, ou diligência que re-
tarde o curso do processo, salvo, a 
critério do juiz e com audiência do 
Ministério público, em se tratando 
de apuração de fato do qual de-
penda o esclarecimento do crime. 
não poderá, igualmente, impetrar 
recursos, salvo de despacho que in-
deferir o pedido de assistência.

efeito do recurso
 § 2º o recurso do despacho que 

indeferir a assistência não terá efei-
to suspensivo, processando-se em 
autos apartados. se provido, o assis-
tente será admitido ao processo no 
estado em que êste se encontrar.

assistente em processo perante o 
Superior Tribunal militar
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 § �º caberá ao relator do feito, 
em despacho irrecorrível, após audi-
ência do procurador-geral, admitir 
ou não o assistente, em processo da 
competência originária do superior 
tribunal Militar. nos julgamentos 
perante êsse tribunal, se o seu presi-
dente consentir, o assistente poderá 
falar após o procurador-geral, por 
tempo não superior a dez minutos. 
não poderá opor embargos, mas 
lhe será consentido impugná-los, se 
oferecidos pela defesa, e depois de 
o ter feito o procurador-geral.

Notificação do assistente

Art. 66.  o processo prossegui-
rá independentemente de qualquer 
aviso ao assistente, salvo notifica-
ção para assistir ao julgamento.

Cassação de assistência

Art. 67.  o juiz poderá cassar 
a admissão do assistente, desde que 
êste tumultue o processo ou infrinja 
a disciplina judiciária.

Não decorrência de impedimento

Art. 68.  da assistência não po-
derá decorrer impedimento do juiz, 
do membro do Ministério público 
ou do escrivão, ainda que superve-
nientes na causa. neste caso, o juiz 
cassará a admissão do assistente, 
sem prejuízo da nomeação de ou-
tro, que não tenha impedimento, 
nos têrmos do art. 60. 

seÇÃo iii 
do acusado, seus defensores e 

curadores

personalidade do acusado

Art. 69.  considera-se acusado 
aquêle a quem é imputada a prática de 
infração penal em denúncia recebida.

Identificação do acusado

Art. 70.  a impossibilidade de 
identificação do acusado com o seu 
verdadeiro nome ou outros quali-
ficativos não retardará o processo, 
quando certa sua identidade física. 
a qualquer tempo, no curso do pro-
cesso ou da execução da sentença, 
far-se-á a retificação, por têrmo, 
nos autos, sem prejuízo da validade 
dos atos precedentes.

Nomeação obrigatória de defensor

Art. 71. nenhum acusado, ainda 
que ausente ou foragido, será pro-
cessado ou julgado sem defensor.

Constituição de defensor
 § 1º a constituição de defensor 

independerá de instrumento de 
mandado, se o acusado o indicar 
por ocasião do interrogatório ou 
em qualquer outra fase do processo 
por têrmo nos autos.

defensor dativo
 § 2º o juiz nomeará defensor ao 

acusado que o não tiver, ficando a êste 
ressalvado o direito de, a todo o tem-
po, constituir outro, de sua confiança.

defesa própria do acusado
 § �º a nomeação de defensor 

não obsta ao acusado o direito de 
a si mesmo defender-se, caso tenha 
habilitação; mas o juiz manterá a 
nomeação, salvo recusa expressa do 
acusado, a qual constará dos autos.

Nomeação preferente de advogado
 § 4º É, salvo motivo relevante, 

obrigatória a aceitação do patrocí-
nio da causa, se a nomeação recair 
em advogado.

defesa de praças
 § 5º as praças serão defendi-

das pelo advogado de ofício, cujo 
patrocínio é obrigatório, devendo 
preferir a qualquer outro.

proibição de abandono do 
processo

 § 6º o defensor não poderá 
abandonar o processo, senão por 
motivo imperioso, a critério do juiz.

Sanções no caso de abandono do 
processo

 § 7º no caso de abandono sem 
justificativa, ou de não ser esta acei-
ta, o juiz, em se tratando de advo-
gado, comunicará o fato à seção 
da ordem dos advogados do brasil 
onde estiver inscrito, para que a 
mesma aplique as medidas discipli-
nares que julgar cabíveis. em se tra-
tando de advogado de ofício, o juiz 
comunicará o fato ao presidente do 
superior tribunal Militar, que apli-
cará ao infrator a punição que no 
caso couber.

Nomeação de curador

Art. 72.  o juiz dará curador ao 
acusado incapaz.

prerrogativa do pôsto ou graduação

art. 73.  o acusado que fôr ofi-
cial ou graduado não perderá, em-
bora sujeito à disciplina judiciária, 
as prerrogativas do pôsto ou gra-
duação. se prêso ou compelido a 
apresentar-se em juízo, por ordem 
da autoridade judiciária, será acom-
panhado por militar de hierarquia 
superior a sua.

parágrafo único. em se tratando 
de praça que não tiver graduação, 
será escoltada por graduado ou 
por praça mais antiga.

Não comparecimento de 
defensor

art 74. a falta de compareci-
mento do defensor, se motivada, 
adiará o ato do processo, desde 
que nêle seja indispensável a sua 
presença. Mas, em se repetindo 
a falta, o juiz lhe dará substituto 
para efeito do ato, ou, se a ausên-
cia perdurar, para prosseguir no 
processo.

direitos e deveres do advogado

Art. 75.  no exercício da sua 
função no processo, o advogado 
terá os direitos que lhe são assegu-
rados e os deveres que lhe são im-
postos pelo estatuto da ordem dos 
advogados do brasil, salvo dispo-
sição em contrário, expressamente 
prevista neste código.

Impedimentos do defensor

Art. 76.  não poderá funcio-
nar como defensor o cônjuge ou o 
parente consangüíneo ou afim, até 
o terceiro grau inclusive, do juiz, 
do membro do Ministério público 
ou do escrivão. Mas, se em idênti-
cas condições, qualquer dêstes fôr 
superveniente no processo, tocar-
lhe-á o impedimento, e não ao 
defensor, salvo se dativo, caso em 
que será substituído por outro.

tÍtulo Vii

capÍtulo Único 
da denÚncia

requisitos da denúncia

Art. 77.  a denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se 

dirigir;
b) o nome, idade, profissão e 

residência do acusado, ou escla-
recimentos pelos quais possa ser 
qualificado;

c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e 

a designação da pessoa jurídica ou 
instituição prejudicada ou atingi-
da, sempre que possível;

e) a exposição do fato criminoso, 
com tôdas as suas circunstâncias;

f) as razões de convicção ou pre-
sunção da delinqüência;

g) a classificação do crime;
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h) o rol das testemunhas, em 
número não superior a seis, com a 
indicação da sua profissão e resi-
dência; e o das informantes com a 
mesma indicação.

dispensa de testemunhas
parágrafo único. o rol de teste-

munhas poderá ser dispensado, se 
o Ministério público dispuser de 
prova documental suficiente para 
oferecer a denúncia.

rejeição de denúncia

Art. 78.  a denúncia não será 
recebida pelo juiz:

a) se não contiver os requisitos 
expressos no artigo anterior;

b) se o fato narrado não consti-
tuir evidentemente crime da com-
petência da justiça Militar;

c) se já estiver extinta a 
punibilidade;

d) se fôr manifesta a incompe-
tência do juiz ou a ilegitimidade do 
acusador.

preenchimento de requisitos
 § 1º no caso da alínea a , o juiz 

antes de rejeitar a denúncia, man-
dará, em despacho fundamentado, 
remeter o processo ao órgão do 
Ministério público para que, dentro 
do prazo de três dias, contados da 
data do recebimento dos autos, se-
jam preenchidos os requisitos que 
não o tenham sido.

Ilegitimidade do acusador
 § 2º no caso de ilegitimidade 

do acusador, a rejeição da denún-
cia não obstará o exercício da ação 
penal, desde que promovida depois 
por acusador legítimo, a quem o 
juiz determinará a apresentação 
dos autos.

Incompetência do juiz. 
declaração

 § �º no caso de incompetência 
do juiz, êste a declarará em despa-
cho fundamentado, determinan-
do a remessa do processo ao juiz 
competente.

prazo para oferecimento da 
denúncia

Art. 79.  a denúncia deverá 
ser oferecida, se o acusado estiver 
prêso, dentro do prazo de cinco 
dias, contados da data do recebi-
mento dos autos para aquêle fim; 
e, dentro do prazo de quinze dias, 
se o acusado estiver sôlto. o audi-
tor deverá manifestar-se sôbre a 
denúncia, dentro do prazo de quin-
ze dias.

prorrogação de prazo

 § 1º o prazo para o oferecimento 
da denúncia poderá, por despacho 
do juiz, ser prorrogado ao dôbro; 
ou ao triplo, em caso excepcional e 
se o acusado não estiver prêso.

 § 2º se o Ministério público não 
oferecer a denúncia dentro dêste 
último prazo, ficará sujeito à pena 
disciplinar que no caso couber, sem 
prejuízo da responsabilidade penal 
em que incorrer, competindo ao 
juiz providenciar no sentido de ser a 
denúncia oferecida pelo substituto 
legal, dirigindo-se, para êste fim, ao 
procurador-geral, que, na falta ou 
impedimento do substituto, desig-
nará outro procurador.

Complementação de 
esclarecimentos

Art. 80. sempre que, no curso 
do processo, o Ministério público 
necessitar de maiores esclarecimen-
tos, de documentos complemen-
tares ou de novos elementos de 
convicção, poderá requisitá-los, di-
retamente, de qualquer autoridade 
militar ou civil, em condições de os 
fornecer, ou requerer ao juiz que os 
requisite.

extinção da punibilidade. 
declaração

Art. 81. a extinção da puni-
bilidade poderá ser reconhecida e 
declarada em qualquer fase do pro-
cesso, de ofício ou a requerimento 
de qualquer das partes, ouvido o 
Ministério público, se dêste não fôr 
o pedido.

morte do acusado
parágrafo único. no caso de mor-

te, não se declarará a extinção sem 
a certidão de óbito do acusado.

tÍtulo Viii

capÍtulo Único 
do fÔro Militar

Fôro militar em tempo de paz

art. 82. o fôro militar é especial 
e a êle estão sujeitos, em tempo de 
paz:

  Art. 82. o foro militar é es-
pecial, e, exceto nos crimes dolosos 
contra a vida praticados contra ci-
vil, a ele estão sujeitos, em tempo 
de paz: (redação dada pela lei nº 
9.299, de 7.8.1996)

pessoas sujeitas ao fôro militar

i - nos crimes definidos em lei 
contra as instituições militares ou a 
segurança nacional:

a) os militares em situação de ati-
vidade e os assemelhados na mes-
ma situação;

b) os militares da reserva, quando 
convocados para o serviço ativo;

c) os reservistas, quando convo-
cados e mobilizados, em manobras, 
ou no desempenho de funções 
militares;

d) os oficiais e praças das polícias 
e corpos de bombeiros, Militares, 
quando incorporados às fôrças 
armadas;

Crimes funcionais
ii - nos crimes funcionais contra 

a administração militar ou contra a 
administração da justiça Militar, os 
auditores, os membros do Ministé-
rio público, os advogados de ofício 
e os funcionários da justiça Militar.

extensão do fôro militar
 § § 1° o fôro militar se estenderá 

aos militares da reserva, aos refor-
mados e aos civis, nos crimes contra 
a segurança nacional ou contra as 
instituições militares, como tais de-
finidas em lei.  (renumerado do pa-
rágrafo único, pela lei nº 9.299, de 
7.8.1996)

§ 2° nos crimes dolosos contra a 
vida, praticados contra civil, a justi-
ça Militar encaminhará os autos do 
inquérito policial militar à justiça 
comum.    (parágrafo incluído pela 
lei nº 9.299, de 7.8.1996)

Fôro militar em tempo de guerra

Art. 83. o fôro militar, em tem-
po de guerra, poderá, por lei espe-
cial, abranger outros casos, além 
dos previstos no artigo anterior e 
seu parágrafo.

assemelhado

Art. 84. considera-se asseme-
lhado o funcionário efetivo, ou 
não, dos Ministérios da Marinha, do 
exército ou da aeronáutica, subme-
tidos a preceito de disciplina militar, 
em virtude de lei ou regulamento.

tÍtulo iX

capÍtulo i 
da coMpetÊncia eM geral

determinação da competência

Art. 85. a competência do fôro 
militar será determinada:
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i - de modo geral:
a) pelo lugar da infração;
b) pela residência ou domicílio do 

acusado;
c) pela prevenção;
ii - de modo especial, pela sede 

do lugar de serviço.
Na Circunscrição Judiciária

Art. 86. dentro de cada cir-
cunscrição judiciária Militar, a com-
petência será determinada:

a) pela especialização das 
auditorias;

b) pela distribuição;
c) por disposição especial dêste 

código.
modificação da competência

Art. 87. não prevalecem os cri-
térios de competência indicados nos 
artigos anteriores, em caso de:

a) conexão ou continência;
b) prerrogativa de pôsto ou 

função;
c) desaforamento.

capÍtulo ii 
da coMpetÊncia pelo  
lugar da infraÇÃo

lugar da infração

Art. 88. a competência será, 
de regra, determinada pelo lugar 
da infração; e, no caso de tentativa, 
pelo lugar em que fôr praticado o 
último ato de execução.

a bordo de navio

Art. 89. os crimes cometidos 
a bordo de navio ou embarcação 
sob comando militar ou militar-
mente ocupado em pôrto nacional, 
nos lagos e rios fronteiriços ou em 
águas territoriais brasileiras, serão, 
nos dois primeiros casos, processa-
dos na auditoria da circunscrição 
judiciária correspondente a cada 
um daqueles lugares; e, no último 
caso, na 1ª auditoria da Marinha, 
com sede na capital do estado da 
guanabara.

a bordo de aeronave

Art. 90. os crimes cometidos 
a bordo de aeronave militar ou mi-
litarmente ocupada, dentro do es-
paço aéreo correspondente ao ter-
ritório nacional, serão processados 
pela auditoria da circunscrição em 
cujo território se verificar o pouso 
após o crime; e se êste se efetuar 
em lugar remoto ou em tal distân-

cia que torne difíceis as diligências, 
a competência será da auditoria da 
circunscrição de onde houver parti-
do a aeronave, salvo se ocorrerem 
os mesmos óbices, caso em que a 
competência será da auditoria mais 
próxima da 1ª, se na circunscrição 
houver mais de uma.

Crimes fora do território 
nacional

Art. 91. os crimes militares co-
metidos fora do território nacional 
serão, de regra, processados em 
auditoria da capital da união, ob-
servado, entretanto, o disposto no 
artigo seguinte.

Crimes praticados em parte no 
território nacional

Art. 92. no caso de crime mi-
litar sòmente em parte cometido 
no território nacional, a competên-
cia do fôro militar se determina de 
acôrdo com as seguintes regras:

a) se, iniciada a execução em ter-
ritório estrangeiro, o crime se con-
sumar no brasil, será competente a 
auditoria da circunscrição em que 
o crime tenha produzido ou devia 
produzir o resultado;

b) se, iniciada a execução no ter-
ritório nacional, o crime se consu-
mar fora dele, será competente a 
auditoria da circunscrição em que 
se houver praticado o último ato ou 
execução.

diversidade de auditorias ou de 
sedes

parágrafo único. na circunscrição 
onde houver mais de uma audito-
ria na mesma sede, obedecer-se-á à 
distribuição e, se fôr o caso, à espe-
cialização de cada uma. se as sedes 
forem diferentes, atender-se-á ao 
lugar da infração.

capÍtulo iii 
da coMpetÊncia pelo lugar 

da residÊncia ou doMicÍlio do 
acusado

residência ou domicílio do 
acusado

Art. 93. se não fôr conhecido 
o lugar da infração, a competência 
regular-se-á pela residência ou do-
micílio do acusado, salvo o disposto 
no art. 96.

capÍtulo iV 
da coMpetÊncia por 

preVenÇÃo

prevenção. regra

Art. 94. a competência firmar-
se-á por prevenção, sempre que, con-
correndo dois ou mais juízes igual-
mente competentes ou com com-
petência cumulativa, um dêles tiver 
antecedido aos outros na prática de 
algum ato do processo ou de medida 
a êste relativa, ainda que anterior ao 
oferecimento da denúncia.

Casos em que pode ocorrer

Art. 95. a competência pela 
prevenção pode ocorrer:

a) quando incerto o lugar da in-
fração, por ter sido praticado na di-
visa de duas ou mais jurisdições;

b) quando incerto o limite territo-
rial entre duas ou mais jurisdições;

c) quando se tratar de infração con-
tinuada ou permanente, praticada em 
território de duas ou mais jurisdições;

d) quando o acusado tiver mais 
de uma residência ou não tiver ne-
nhuma, ou forem vários os acusados 
e com diferentes residências.

capÍtulo V 
da coMpetÊncia pela sede do 

lugar de serViÇo

lugar de serviço

Art. 96. para o militar em si-
tuação de atividade ou assemelha-
do na mesma situação, ou para o 
funcionário lotado em repartição 
militar, o lugar da infração, quan-
do êste não puder ser determinado, 
será o da unidade, navio, fôrça ou 
órgão onde estiver servindo, não 
lhe sendo aplicável o critério da 
prevenção, salvo entre auditorias 
da mesma sede e atendida a respec-
tiva especialização.

capÍtulo Vi 
da coMpetÊncia pela 

especialiZaÇÃo das auditorias

auditorias especializadas

Art. 97. nas circunscrições 
onde existirem auditorias especiali-
zadas, a competência de cada uma 
decorre de pertencerem os oficiais 
e praças sujeitos a processo peran-
te elas aos quadros da Marinha, do 
exército ou da aeronáutica. como 
oficiais, para os efeitos dêste artigo, 
se compreendem os da ativa, os da 
reserva, remunerada ou não, e os 
reformados.
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militares de corporações 
diferentes

parágrafo único. no processo em 
que forem acusados militares de cor-
porações diferentes, a competência 
da auditoria especializada se regulará 
pela prevenção. Mas esta não poderá 
prevalecer em detrimento de oficial 
da ativa, se os co-réus forem praças ou 
oficiais da reserva ou reformados, ain-
da que superiores, nem em detrimen-
to dêstes, se os co-réus forem praças.

capÍtulo Vii 
da coMpetÊncia por 

distribuiÇÃo

distribuição

Art. 98. Quando, na sede de cir-
cunscrição, houver mais de uma audi-
toria com a mesma competência, esta 
se fixará pela distribuição.

Juízo prevento pela distribuição
parágrafo único. a distribuição re-

alizada em virtude de ato anterior à 
fase judicial do processo prevenirá o 
juízo.

capÍtulo Viii 
da coneXÃo ou continÊncia

Casos de conexão

Art. 99. haverá conexão:
a) se, ocorridas duas ou mais infra-

ções, tiverem sido praticadas, ao mes-
mo tempo, por várias pessoas reunidas 
ou por várias pessoas em concurso, 
embora diverso o tempo e o lugar, 
ou por várias pessoas, umas contra as 
outras;

b) se, no mesmo caso, umas in-
frações tiverem sido praticadas para 
facilitar ou ocultar as outras, ou para 
conseguir impunidade ou vantagem 
em relação a qualquer delas;

c) quando a prova de uma infração 
ou de qualquer de suas circunstâncias 
elementares influir na prova de outra 
infração.

Casos de continência

Art. 100. haverá continência:
a) quando duas ou mais pessoas fo-

rem acusadas da mesma infração;
b) na hipótese de uma única pessoa 

praticar várias infrações em concurso.
regras para determinação

art. 101. na determinação da 
competência por conexão ou conti-
nência, serão observadas as seguintes 
regras:

Concurso e prevalência
i - no concurso entre a jurisdição 

especializada e a cumulativa, pre-
ponderará aquela;

ii - no concurso de jurisdições 
cumulativas:

a) prevalecerá a do lugar da 
infração, para a qual é cominada 
pena mais grave;

b) prevalecerá a do lugar onde 
houver ocorrido o maior número 
de infrações, se as respectivas pe-
nas forem de igual gravidade;

prevenção
c) firmar-se-á a competência pela 

prevenção, nos demais casos, salvo 
disposição especial dêste código;

Categorias
iii - no concurso de jurisdição de 

diversas categorias, predominará a 
de maior graduação.

unidade do processo

Art. 102. a conexão e a conti-
nência determinarão a unidade do 
processo, salvo:

Casos especiais
a) no concurso entre a jurisdição 

militar e a comum;
b) no concurso entre a jurisdição 

militar e a do juízo de Menores.
Jurisdição militar e civil no mes-

mo processo
parágrafo único. a separação do 

processo, no concurso entre a juris-
dição militar e a civil, não quebra 
a conexão para o processo e julga-
mento, no seu fôro, do militar da 
ativa, quando êste, no mesmo pro-
cesso, praticar em concurso crime 
militar e crime comum.

prorrogação de competência

Art. 103. em caso de conexão 
ou continência, o juízo prevalente, 
na conformidade do art. 101, terá 
a sua competência prorrogada 
para processar as infrações cujo co-
nhecimento, de outro modo, não 
lhe competiria.

reunião de processos

Art. 104. Verificada a reunião 
dos processos, em virtude de co-
nexão ou continência, ainda que 
no processo da sua competência 
própria venha o juiz ou tribunal 
a proferir sentença absolutória 
ou que desclassifique a infração 
para outra que não se inclua na 
sua competência, continuará êle 
competente em relação às demais 
infrações.

Separação de julgamento

  Art 105. separar-se-ão sò-
mente os julgamentos:

a) se, de vários acusados, algum 
estiver foragido e não puder ser jul-
gado à revelia;

b) se os defensores de dois ou 
mais acusados não acordarem na 
suspeição de juiz de conselho de 
justiça, superveniente para compô-
lo, por ocasião do julgamento.

Separação de processos

Art 106. o juiz poderá separar 
os processos:

a) quando as infrações houverem 
sido praticadas em situações de 
tempo e lugar diferentes;

b) quando fôr excessivo o número 
de acusados, para não lhes prolon-
gar a prisão;

c) quando ocorrer qualquer ou-
tro motivo que êle próprio repute 
relevante.

recurso de ofício
 § 1º da decisão de auditor ou de 

conselho de justiça em qualquer 
dêsses casos, haverá recurso de ofí-
cio para o superior tribunal Militar.

§  2º o recurso a que se refere o 
parágrafo anterior subirá em tras-
lado com as cópias autênticas das 
peças necessárias, e não terá efeito 
suspensivo, prosseguindo-se a ação 
penal em todos os seus têrmos.

avocação de processo

Art. 107. se, não obstante a 
conexão ou a continência, forem 
instaurados processos diferentes, a 
autoridade de jurisdição prevalen-
te deverá avocar os processos que 
corram perante os outros juízes, 
salvo se já estiverem com sentença 
definitiva. neste caso, a unidade do 
processo só se dará ulteriormente, 
para efeito de soma ou de unifica-
ção de penas.

capÍtulo iX 
da coMpetÊncia pela 

prerrogatiVa do pÔsto  
ou da funÇÃo

Natureza do pôsto ou função

Art. 108. a competência por 
prerrogativa do pôsto ou da função 
decorre da sua própria natureza e 
não da natureza da infração, e re-
gula-se estritamente pelas normas 
expressas nêste código.

capÍtulo X 
do desaforaMento
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Caso de desaforamento

art. 109. o desaforamento do 
processo poderá ocorrer:

a) no interêsse da ordem pública, 
da justiça ou da disciplina militar;

b) em benefício da segurança 
pessoal do acusado;

c) pela impossibilidade de se 
constituir o conselho de justiça ou 
quando a dificuldade de constituí-
lo ou mantê-lo retarde demasiada-
mente o curso do processo.

Competência do Superior Tribu-
nal militar

 § 1º o pedido de desaforamento 
poderá ser feito ao superior tribu-
nal Militar:

autoridades que podem pedir
a) pelos Ministros da Marinha, do 

exército ou da aeronáutica;
b) pelos comandantes de região 

Militar, distrito naval ou Zona aé-
rea, ou autoridades que lhe forem 
superiores, conforme a respectiva 
jurisdição;

c) pelos conselhos de justiça ou 
pelo auditor;

d) mediante representação do 
Ministério público ou do acusado.

Justificação do pedido e audiên-
cia do procurador-geral

§  2º em qualquer dos casos, o 
pedido deverá ser justificado e sô-
bre êle ouvido o procurador-geral, 
se não provier de representação 
dêste.

audiência a autoridades
§  �º nos casos das alíneas c e d , 

o superior tribunal Militar, antes da 
audiência ao procurador-geral ou a 
pedido dêste, poderá ouvir autori-
dades a que se refere a alínea b .

auditoria onde correrá o 
processo

 § 4º se deferir o pedido, o su-
perior tribunal Militar designará 
a auditoria onde deva ter curso o 
processo.

renovação do pedido

Art. 110. o pedido de desafo-
ramento, embora denegado, pode-
rá ser renovado se o justificar moti-
vo superveniente.

tÍtulo X

capÍtulo Único 
dos conflitos de coMpetÊncia

Questões atinentes à 
competência

Art. 111. as questões atinen-
tes à competência resolver-se-ão as-
sim pela exceção própria como pelo 
conflito positivo ou negativo.

Art. 112. haverá conflito:
Conflito de competência
i - em razão da competência:
positivo
a) positivo, quando duas ou mais 

autoridades judiciárias entenderem, 
ao mesmo tempo, que lhes cabe co-
nhecer do processo;

Negativo
b) negativo, quando cada uma 

de duas ou mais autoridades judi-
ciárias entender, ao mesmo tempo, 
que cabe a outra conhecer do mes-
mo processo;

Controvérsia sôbre função ou se-
paração de processo

ii - em razão da unidade de juízo, 
função ou separação de processos, 
quando, a êsse respeito, houver 
controvérsia entre duas ou mais au-
toridades judiciárias.

Suscitantes do conflito

Art. 113. o conflito poderá ser 
suscitado:

a) pelo acusado;
b) pelo órgão do Ministério 

público;
c) pela autoridade judiciária.
Órgão suscitado
art 114. o conflito será suscitado 

perante o superior tribunal Militar 
pelos auditores ou os conselhos de 
justiça, sob a forma de representa-
ção, e pelas partes interessadas, sob 
a de requerimento, fundamentados 
e acompanhados dos documentos 
comprobatórios. Quando negativo 
o conflito, poderá ser suscitado nos 
próprios autos do processo.

parágrafo único. o conflito susci-
tado pelo superior tribunal Militar 
será regulado no seu regimento 
interno.

Suspensão da marcha do 
processo

Art. 115. tratando-se de con-
flito positivo, o relator do feito po-
derá ordenar, desde logo, que se 
suspenda o andamento do proces-
so, até a decisão final.

pedido de informações. prazo, re-
quisição de autos

Art. 116. expedida, ou não, 
a ordem de suspensão, o relator 
requisitará informações às autori-
dades em conflito, remetendo-lhes 

cópia da representação ou reque-
rimento, e, marcando-lhes prazo 
para as informações, requisitará, se 
necessário, os autos em original.

audiência do procurador-geral 
e decisão

art 117. ouvido o procurador-
geral, que dará parecer no prazo 
de cinco dias, contados da data da 
vista, o tribunal decidirá o con-
flito na primeira sessão, salvo se 
a instrução do feito depender de 
diligência.

remessa de cópias do acórdão

Art. 118. proferida a decisão, 
serão remetidas cópias do acór-
dão, para execução, às autoridades 
contra as quais tiver sido levanta-
do o conflito ou que o houverem 
suscitado.

Inexistência do recurso

Art. 119. da decisão final do 
conflito não caberá recurso.

avocatória do Tribunal

Art. 120. o superior tribunal 
Militar, mediante avocatória, res-
tabelecerá sua competência sem-
pre que invadida por juiz inferior.

atribuição ao Supremo Tribunal 
Federal

art 121. a decisão de conflito 
entre a autoridade judiciária da 
justiça Militar e a da justiça co-
mum será atribuída ao supremo 
tribunal federal.

tÍtulo Xi

capÍtulo Único 
das QuestÕes prejudiciais

decisão prejudicial
art 122. sempre que o julgamen-

to da questão de mérito depender 
de decisão anterior de questão de 
direito material, a segunda será 
prejudicial da primeira.

estado civil da pessoa

Art. 123. se a questão preju-
dicial versar sôbre estado civil de 
pessoa envolvida no processo, o 
juiz:

a) decidirá se a argüição é séria e 
se está fundada em lei;

alegação irrelevante
b) se entender que a alegação é 

irrelevante ou que não tem funda-
mento legal, prosseguirá no feito;

alegação séria e fundada
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c) se reputar a alegação séria e 
fundada, colherá as provas inadi-
áveis e, em seguida, suspenderá o 
processo, até que, no juízo cível, 
seja a questão prejudicial dirimida 
por sentença transitada em julga-
do, sem prejuízo, entretanto, da 
inquirição de testemunhas e de 
outras provas que independam da 
solução no outro juízo.

Suspensão do processo. 
Condições

Art. 124. o juiz poderá sus-
pender o processo e aguardar a 
solução, pelo juízo cível, de ques-
tão prejudicial que se não relacio-
ne com o estado civil das pessoas, 
desde que:

a) tenha sido proposta ação civil 
para dirimi-la;

b) seja ela de difícil solução;
c) não envolva direito ou fato 

cuja prova a lei civil limite.
prazo da suspensão
parágrafo único. o juiz marcará 

o prazo da suspensão, que poderá 
ser razoàvelmente prorrogado, se 
a demora não fôr imputável à par-
te. expirado o prazo sem que o juiz 
do cível tenha proferido decisão, o 
juiz criminal fará prosseguir o pro-
cesso, retomando sua competência 
para resolver de fato e de direito 
tôda a matéria da acusação ou da 
defesa.

autoridades competentes

Art. 125. a competência 
para resolver a questão prejudicial 
caberá:

a) ao auditor, se argüida antes de 
instalado o conselho de justiça;

b) ao conselho de justiça, em 
qualquer fase do processo, em pri-
meira instância;

c) ao relator do processo, no su-
perior tribunal Militar, se argüi-
da pelo procurador-geral ou pelo 
acusado;

d) a êsse tribunal, se iniciado o 
julgamento.

promoção de ação no juízo cível

Art. 126. ao juiz ou órgão 
a que competir a apreciação da 
questão prejudicial, caberá dirigir-
se ao órgão competente do juízo 
cível, para a promoção da ação ci-
vil ou prosseguimento da que tiver 
sido iniciada, bem como de quais-
quer outras providências que inte-
ressem ao julgamento do feito.

providências de ofício

Art. 127. ainda que sem argüi-
ção de qualquer das partes, o julgador 
poderá, de ofício, tomar as providên-
cias referidas nos artigos anteriores.

tÍtulo Xii 
dos incidentes

capÍtulo i 
das eXceÇÕes eM geral

exceções admitidas

Art. 128. poderão ser opostas 
as exceções de:

a) suspeição ou impedimento;
b) incompetência de juízo;
c) litispendência;
d) coisa julgada.
Seção I
da exceção de suspeição ou 

impedimento
precedência da argüição de 

suspeição

Art. 129. a argüição de suspei-
ção ou impedimento precederá a 
qualquer outra, salvo quando fun-
dada em motivo superveniente.

motivação do despacho

Art. 130. o juiz que se decla-
rar suspeito ou impedido motivará 
o despacho.

Suspeição de natureza íntima
parágrafo único. se a suspeição 

fôr de natureza íntima, comunicará 
os motivos ao auditor corregedor, 
podendo fazê-lo sigilosamente.

recusa do juiz

Art. 131. Quando qualquer 
das partes pretender recusar o juiz, 
fa-lo-á em petição assinada por ela 
própria ou seu representante legal, 
ou por procurador com podêres es-
peciais, aduzindo as razões, acom-
panhadas de prova documental ou 
do rol de testemunhas, que não po-
derão exceder a duas.

reconhecimento da suspeição 
alegada

Art. 132. se reconhecer a sus-
peição ou impedimento, o juiz sus-
tará a marcha do processo, manda-
rá juntar aos autos o requerimento 
do recusante com os documentos 
que o instruam e, por despacho, se 
declarará suspeito, ordenando a re-
messa dos autos ao substituto.

argüição de suspeição não aceita 
pelo juiz

Art. 133. não aceitando a 
suspeição ou impedimento, o juiz 
mandará autuar em separado o 
requerimento, dará a sua resposta 
dentro em três dias, podendo ins-
truí-la e oferecer testemunhas. em 
seguida, determinará a remessa dos 
autos apartados, dentro em vinte e 
quatro horas, ao superior tribunal 
Militar, que processará e decidirá a 
argüição.

Juiz do Conselho de Justiça
 § 1º proceder-se-á, da mesma for-

ma, se o juiz argüido de suspeito fôr 
membro de conselho de justiça.

manifesta improcedência da 
argüição

 § 2º se a argüição fôr de mani-
festa improcedência, o juiz ou o re-
lator a rejeitará liminarmente.

reconhecimento preliminar da ar-
güição do Superior Tribunal militar

 § �º reconhecida, preliminar-
mente, a relevância da argüição, o 
relator, com intimação das partes, 
marcará dia e hora para inquirição 
das testemunhas, seguindo-se o jul-
gamento, independentemente de 
mais alegações.

Nulidade dos atos praticados 
pelo juiz suspeito

Art. 134. julgada procedente 
a argüição de suspeição ou impedi-
mento, ficarão nulos os atos do pro-
cesso principal.

Suspeição declarada de ministro 
de Superior Tribunal militar

Art. 135. no superior tribunal 
Militar, o ministro que se julgar sus-
peito ou impedido declará-lo-á em 
sessão. se relator ou revisor, a de-
claração será feita nos autos, para 
nova distribuição.

argüição de suspeição de mi-
nistro ou do procurador-geral. 
processo

parágrafo único. argüida a sus-
peição ou o impedimento de mi-
nistro ou do procurador-geral, o 
processo, se a alegação fôr aceita, 
obedecerá às normas previstas no 
regimento do tribunal.

Suspeição declarada do 
procurador-geral

Art. 136. se o procurador-ge-
ral se der por suspeito ou impedido, 
delegará a sua função, no processo, 
ao seu substituto legal.

Suspeição declarada de procura-
dor, perito, intérprete ou auxiliar 
de justiça
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Art. 137. os procuradores, os 
peritos, os intérpretes e os auxilia-
res da justiça Militar poderão, moti-
vadamente, dar-se por suspeitos ou 
impedidos, nos casos previstos nes-
te código; os primeiros e os últimos, 
antes da prática de qualquer ato no 
processo, e os peritos e intérpretes, 
logo que nomeados. o juiz aprecia-
rá de plano os motivos da suspeição 
ou impedimento; e, se os conside-
rar em têrmos legais, providenciará 
imediatamente a substituição.

argüição de suspeição de 
procurador

Art. 138.  se argüida a sus-
peição ou impedimento de procu-
rador, o auditor, depois de ouvi-lo, 
decidirá, sem recurso, podendo, 
antes, admitir a produção de provas 
no prazo de três dias.

argüição de suspeição de perito 
e intérprete

Art. 139.  os peritos e os intér-
pretes poderão ser, pelas partes, ar-
güidos de suspeitos ou impedidos; e 
os primeiros, por elas impugnados, 
se não preencherem os requisitos 
de capacidade técnico-profissional 
para as perícias que, pela sua natu-
reza, os exijam, nos têrmos dos arts. 
52, letra c , e �18.

decisão do plano irrecorrível

Art. 140.  a suspeição ou im-
pedimento, ou a impugnação a que 
se refere o artigo anterior, bem 
como a suspeição ou impedimento 
argüidos, de serventuário ou fun-
cionário da justiça Militar, serão de-
cididas pelo auditor, de plano e sem 
recurso, à vista da matéria alegada 
e prova imediata.

declaração de suspeição quando 
evidente

art. 141.  a suspeição ou im-
pedimento poderá ser declarada 
pelo juiz ou tribunal, se evidente 
nos autos.

Suspeição do encarregado de 
inquérito

Art. 142.  não se poderá opor 
suspeição ao encarregado do in-
quérito, mas deverá êste declarar-
se suspeito quando ocorrer motivo 
legal, que lhe seja aplicável.

seÇÃo ii 
da eXceÇÃo de incoMpetÊncia

oposição da exceção de incompetência

Art. 143.  a exceção de incompe-
tência poderá ser oposta verbalmente 
ou por escrito, logo após a qualifica-
ção do acusado. no primeiro caso, 
será tomada por têrmo nos autos.

Vista à parte contrária

Art. 144.  alegada a incompe-
tência do juízo, será dada vista dos 
autos à parte contrária, para que diga 
sôbre a argüição, no prazo de qua-
renta e oito horas.

aceitação ou rejeição da exceção. 
recurso em autos apartados. Nulida-
de de autos

Art. 145.  se aceita a alegação, 
os autos serão remetidos ao juízo 
competente. se rejeitada, o juiz con-
tinuará no feito. Mas, neste caso, 
caberá recurso, em autos apartados, 
para o superior tribunal Militar, que, 
se lhe der provimento, tornará nulos 
os atos praticados pelo juiz declarado 
incompetente, devendo os autos do 
recurso ser anexados aos do processo 
principal.

alegação antes do oferecimento 
da denúncia. recurso nos próprios 
autos

Art. 146.  o órgão do Ministé-
rio público poderá alegar a incompe-
tência do juízo, antes de oferecer a 
denúncia. a argüição será apreciada 
pelo auditor, em primeira instância; 
e, no superior tribunal Militar, pelo 
relator, em se tratando de proces-
so originário. em ambos os casos, se 
rejeitada a argüição, poderá, pelo 
órgão do Ministério público, ser im-
petrado recurso, nos próprios autos, 
para aquêle tribunal.

declaração de incompetência de 
ofício

Art. 147.  em qualquer fase do 
processo, se o juiz reconhecer a exis-
tência de causa que o torne incom-
petente, declará-lo-á nos autos e os 
remeterá ao juízo competente.

Seção III
da exceção de litispendência
litispendência, quando existe. re-

conhecimento e processo

Art. 148.  cada feito sòmente 
pode ser objeto de um processo. se 
o auditor ou o conselho de justiça 
reconhecer que o litígio proposto a 
seu julgamento já pende de decisão 
em outro processo, na mesma audi-

toria, mandará juntar os novos autos 
aos anteriores. se o primeiro proces-
so correr em outra auditoria, para 
ela serão remetidos os novos autos, 
tendo-se, porém, em vista, a especia-
lização da auditoria e a categoria do 
conselho de justiça.

argüição de litispendência

Art. 149.  Qualquer das partes 
poderá argüir, por escrito, a existên-
cia de anterior processo sôbre o mes-
mo feito.

Instrução do pedido
art 150. a argüição de litispendên-

cia será instruída com certidão pas-
sada pelo cartório do juízo ou pela 
secretaria do superior tribunal Mili-
tar, perante o qual esteja em curso o 
outro processo.

prazo para a prova da alegação

Art. 151.  se o argüente não pu-
der apresentar a prova da alegação, o 
juiz poderá conceder-lhe prazo para 
que o faça, ficando-lhe, nesse caso, à 
discrição, suspender ou não o curso 
do processo.

decisão de plano irrecorrível
art 152. o juiz ouvirá a parte con-

trária a respeito da argüição, e decidi-
rá de plano, irrecorrìvelmente.

seÇÃo iV 
da eXceÇÃo de coisa julgada

existência de coisa julgada. arqui-
vamento de denúncia

art 15�. se o juiz reconhecer que o 
feito sob seu julgamento já foi, quan-
to ao fato principal, definitivamente 
julgado por sentença irrecorrível, 
mandará arquivar a nova denúncia, 
declarando a razão por que o faz.

argüição de coisa julgada

Art. 154.  Qualquer das partes 
poderá argüir, por escrito, a existên-
cia de anterior sentença passada em 
julgado, juntando-lhe certidão.

argüição do acusado. decisão de 
plano. recurso de ofício

parágrafo único. se a argüição fôr 
do acusado, o juiz ouvirá o Ministério 
público e decidirá de plano, recorren-
do de ofício para o superior tribunal 
Militar, se reconhecer a existência da 
coisa julgada.

limite de efeito da coisa julgada

Art. 155.  a coisa julgada opera 
sòmente em relação às partes, não 
alcançando quem não foi parte no 
processo.
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capÍtulo ii 
do incidente de insanidade 

Mental do acusado

dúvida a respeito de 
imputabilidade

Art. 156.  Quando, em virtude 
de doença ou deficiência mental, 
houver dúvida a respeito da impu-
tabilidade penal do acusado, será 
êle submetido a perícia médica.

ordenação de perícia
1º a perícia poderá ser ordenada 

pelo juiz, de ofício, ou a requeri-
mento do Ministério público, do de-
fensor, do curador, ou do cônjuge, 
ascendente, descendente ou irmão 
do acusado, em qualquer fase do 
processo.

Na fase do inquérito
2º a perícia poderá ser também 

ordenada na fase do inquérito poli-
cial militar, por iniciativa do seu en-
carregado ou em atenção a reque-
rimento de qualquer das pessoas 
referidas no parágrafo anterior.

Internação para a perícia

art. 157.  para efeito da perí-
cia, o acusado, se estiver prêso, será 
internado em manicômio judiciário, 
onde houver; ou, se estiver sôlto e 
o requererem os peritos, em esta-
belecimento adequado, que o juiz 
designará.

apresentação do laudo
 § 1º o laudo pericial deverá ser 

apresentado dentro do prazo de 
quarenta e cinco dias, que o juiz 
poderá prorrogar, se os peritos de-
monstrarem a necessidade de maior 
lapso de tempo.

entrega dos autos a perito
§  2º se não houver prejuízo para 

a marcha do processo, o juiz poderá 
autorizar a entrega dos autos aos 
peritos, para lhes facilitar a tarefa. 
a mesma autorização poderá ser 
dada pelo encarregado do inquéri-
to, no curso dêste.

Não sustentação do processo e 
caso excepcional

art. 158.  a determinação da 
perícia, quer na fase policial militar 
quer na fase judicial, não sustará a 
prática de diligências que possam 
ficar prejudicadas com o adiamen-
to, mas sustará o processo quanto à 
produção de prova em que seja in-
dispensável a presença do acusado 
submetido ao exame pericial.

Quesitos pertinentes

Art. 159.  além de outros que-
sitos que, pertinentes ao fato, lhes 
forem oferecidos, e dos esclareci-
mentos que julgarem necessários, 
os peritos deverão responder aos 
seguintes:

Quesitos obrigatórios
a) se o indiciado, ou acusado, 

sofre de doença mental, de desen-
volvimento mental incompleto ou 
retardado;

b) se no momento da ação ou 
omissão, o indiciado, ou acusado, se 
achava em algum dos estados refe-
ridos na alínea anterior;

c) se, em virtude das circunstâncias 
referidas nas alíneas antecedentes, 
possuía o indiciado, ou acusado, ca-
pacidade de entender o caráter ilí-
cito do fato ou de se determinar de 
acôrdo com êsse entendimento;

d) se a doença ou deficiência 
mental do indiciado, ou acusado, 
não lhe suprimindo, diminuiu-lhe, 
entretanto, consideràvelmente, a 
capacidade de entendimento da ili-
citude do fato ou a de autodetermi-
nação, quando o praticou.

parágrafo único. no caso de em-
briaguez proveniente de caso for-
tuito ou fôrça maior, formular-se-
ão quesitos congêneres, pertinentes 
ao caso.

Inimputabilidade. Nomeação de 
curador. medida de segurança

Art. 160.  se os peritos conclu-
írem pela inimputabilidade penal 
do acusado, nos têrmos do art. 48 
(preâmbulo) do código penal Mi-
litar, o juiz, desde que concorde 
com a conclusão do laudo, nomear-
lhe-á curador e lhe declarará, por 
sentença, a inimputabilidade, com 
aplicação da medida de segurança 
correspondente.

Inimputabilidade relativa. pros-
seguimento do inquérito ou de pro-
cesso. medida de segurança

parágrafo único. concluindo os 
peritos pela inimputabilidade rela-
tiva do indiciado, ou acusado, nos 
têrmos do parágrafo único do arti-
go 48 do código penal Militar, o in-
quérito ou o processo prosseguirá, 
com a presença de defensor neste 
último caso. sendo condenatória a 
sentença, será aplicada a medida de 
segurança prevista no art. 11� do 
mesmo código.

doença mental superveniente
art 161. se a doença mental so-

brevier ao crime, o inquérito ou o 
processo ficará suspenso, se já ini-

ciados, até que o indiciado ou acu-
sado se restabeleça, sem prejuízo 
das diligências que possam ser pre-
judicadas com o adiamento.

Internação em manicômio
§ 1º o acusado poderá, nesse 

caso, ser internado em manicômio 
judiciário ou em outro estabeleci-
mento congênere.

restabelecimento do acusado
§2º o inquérito ou o processo 

retomará o seu curso, desde que o 
acusado se restabeleça, ficando-lhe 
assegurada a faculdade de reinqui-
rir as testemunhas que houverem 
prestado depoimento sem a sua 
presença ou a repetição de diligên-
cia em que a mesma presença teria 
sido indispensável.

Verificação em autos apartados

Art. 162.  a verificação de in-
sanidade mental correrá em autos 
apartados, que serão apensos ao 
processo principal sòmente após a 
apresentação do laudo.

 § 1º o exame de sanidade men-
tal requerido pela defesa, de algum 
ou alguns dos acusados, não obsta-
rá sejam julgados os demais, se o 
laudo correspondente não houver 
sido remetido ao conselho, até a 
data marcada para o julgamento. 
neste caso, aquêles acusados serão 
julgados oportunamente.

procedimento no inquérito
 § 2º da mesma forma se proce-

derá no curso do inquérito, mas 
êste poderá ser encerrado sem a 
apresentação do laudo, que será 
remetido pelo encarregado do in-
quérito ao juiz, nos têrmos do § 2.° 
do art. 20.

capÍtulo iii 
do incidente de falsidade de 

docuMento

argüição de falsidade

Art. 163.  argüida a falsidade 
de documento constante dos autos, 
o juiz, se o reputar necessário à de-
cisão da causa:

autuação em apartado
a) mandará autuar em apartado 

a impugnação e, em seguida, ouvirá 
a parte contrária, que, no prazo de 
quarenta e oito horas, oferecerá a 
resposta;

prazo para a prova
b) abrirá dilação probatória num 

tríduo, dentro do qual as partes adu-
zirão a prova de suas alegações;
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diligências
c) conclusos os autos, poderá or-

denar as diligências que entender 
necessárias, decidindo a final;

reconhecimento. decisão irrecor-
rível. desanexação do documento

d) reconhecida a falsidade, por 
decisão que é irrecorrível, mandará 
desentranhar o documento e reme-
tê-lo, com os autos do processo inci-
dente, ao Ministério público.

argüição oral

Art. 164.  Quando a argüição 
de falsidade se fizer oralmente, o 
juiz mandará tomá-la por têrmo, 
que será autuado em processo 
incidente.

por procurador

Art. 165.  a argüição de falsi-
dade, feita por procurador, exigirá 
poderes especiais.

Verificação de ofício

Art. 166.  a verificação de 
falsidade poderá proceder-se de 
ofício.

documento oriundo de outro 
juízo

Art. 167.  se o documento re-
putado falso fôr oriundo de repar-
tição ou órgão com sede em lugar 
sob jurisdição de outro juízo, nêle 
se procederá à verificação da falsi-
dade, salvo se esta fôr evidente, ou 
puder ser apurada por perícia no 
juízo do feito criminal.

providências do juiz do feito
parágrafo único. caso a verifi-

cação deva ser feita em outro ju-
ízo, o juiz do feito criminal dará, 
para aquêle fim, as providências 
necessárias.

Sustação do feito

Art. 168.  o juiz poderá sustar 
o feito até a apuração da falsidade, 
se imprescindível para a condena-
ção ou absolvição do acusado, sem 
prejuízo, entretanto, de outras dili-
gências que não dependam daque-
la apuração.

limite da decisão
art 169 . Qualquer que seja a 

decisão, não fará coisa julgada em 
prejuízo de ulterior processo penal.

tÍtulo Xiii 
das Medidas preVentiVas e 

assecuratórias

capÍtulo i 
das proVidÊncias Que recaeM 

sÔbre coisas ou pessoas

seÇÃo i 
da busca

espécies de busca

Art. 170.  a busca poderá ser 
domiciliar ou pessoal.

Busca domiciliar

Art. 171.  a busca domiciliar 
consistirá na procura material por-
tas adentro da casa.

Finalidade

Art. 172.  proceder-se-á à bus-
ca domiciliar, quando fundadas ra-
zões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;
b) apreender coisas obtidas por 

meios criminosos ou guardadas 
ilìcitamente;

c) apreender instrumentos de fal-
sificação ou contrafação;

d) apreender armas e munições 
e instrumentos utilizados na prá-
tica de crime ou destinados a fim 
delituoso;

e) descobrir objetos necessários 
à prova da infração ou à defesa do 
acusado;

f) apreender correspondência 
destinada ao acusado ou em seu 
poder, quando haja fundada sus-
peita de que o conhecimento do 
seu conteúdo possa ser útil à eluci-
dação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de 
crime;

h) colhêr elemento de convicção.
Compreensão do têrmo “casa”

Art. 173.  o têrmo “casa” 
compreende:

a) qualquer compartimento 
habitado;

b) aposento ocupado de habita-
ção coletiva;

c) compartimento não aberto ao 
público, onde alguém exerce profis-
são ou atividade.

Não compreensão

Art. 174.  não se compreende 
no têrmo “casa”:

a) hotel, hospedaria ou qualquer 
outra habitação coletiva, enquan-
to abertas, salvo a restrição da alí-
nea b do artigo anterior;

b) taverna, boate, casa de jôgo e 
outras do mesmo gênero;

c) a habitação usada como local 
para a prática de infrações penais.

oportunidade da busca domiciliar

Art. 175.  a busca domiciliar 
será executada de dia, salvo para 
acudir vítimas de crime ou desastre.

parágrafo único. se houver con-
sentimento expresso do morador, 
poderá ser realizada à noite.

ordem da busca
art 176. a busca domiciliar pode-

rá ordenada pelo juiz, de ofício ou 
a requerimento das partes, ou de-
terminada pela autoridade policial 
militar.

parágrafo único. o representante 
do Ministério público, quando asses-
sor no inquérito, ou dêste tomar co-
nhecimento, poderá solicitar do seu 
encarregado, a realização da busca.

precedência de mandado

Art. 177.  deverá ser precedida 
de mandado a busca domiciliar que 
não fôr realizada pela própria auto-
ridade judiciária ou pela autoridade 
que presidir o inquérito.

Conteúdo do mandado

Art. 178.  o mandado de busca 
deverá:

a) indicar, o mais precisamente 
possível, a casa em que será realiza-
da a diligência e o nome do seu mo-
rador ou proprietário; ou, no caso 
de busca pessoal, o nome da pes-
soa que a sofrerá ou os sinais que a 
identifiquem;

b) mencionar o motivo e os fins da 
diligência;

c) ser subscrito pelo escrivão e as-
sinado pela autoridade que o fizer 
expedir.

parágrafo único. se houver ordem 
de prisão, constará do próprio texto 
do mandado.

procedimento

Art. 179.  o executor da bus-
ca domiciliar procederá da seguinte 
maneira:

presença do morador
i — se o morador estiver presente:
a) ler-lhe-á, o mandado, ou, se fôr 

o próprio autor da ordem, identifi-
car-se-á e dirá o que pretende;

b) convidá-lo-á a franquiar a en-
trada, sob pena de a forçar se não 
fôr atendido;

c) uma vez dentro da casa, se es-
tiver à procura de pessoa ou coisa, 
convidará o morador a apresentá-la 
ou exibi-la;
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d) se não fôr atendido ou se se 
tratar de pessoa ou coisa incerta, 
procederá à busca;

e) se o morador ou qualquer outra 
pessoa recalcitrar ou criar obstáculo 
usará da fôrça necessária para vencer 
a resistência ou remover o empecilho 
e arrombará, se necessário, quais-
quer móveis ou compartimentos em 
que, presumìvelmente, possam estar 
as coisas ou pessoas procuradas;

ausência do morador
ii — se o morador estiver ausente:
a) tentará localizá-lo para lhe dar 

ciência da diligência e aguardará a 
sua chegada, se puder ser imediata;

b) no caso de não ser encontrado 
o morador ou não comparecer com 
a necessária presteza, convidará pes-
soa capaz, que identificará para que 
conste do respectivo auto, a fim de 
testemunhar a diligência;

c) entrará na casa, arrombando-a, 
se necessário;

d) fará a busca, rompendo, se pre-
ciso, todos os obstáculos em móveis 
ou compartimentos onde, presumi-
velmente, possam estar as coisas ou 
pessoas procuradas;

Casa desabitada
iii - se a casa estiver desabitada, 

tentará localizar o proprietário, pro-
cedendo da mesma forma como no 
caso de ausência do morador.

rompimento de obstáculo
 § 1º o rompimento de obstáculos 

deve ser feito com o menor dano 
possível à coisa ou compartimento 
passível da busca, providenciando-se, 
sempre que possível, a intervenção 
de serralheiro ou outro profissional 
habilitado, quando se tratar de re-
mover ou desmontar fechadura, fer-
rolho, peça de segrêdo ou qualquer 
outro aparelhamento que impeça a 
finalidade da diligência.

reposição
 § 2º os livros, documentos, papéis 

e objetos que não tenham sido apre-
endidos devem ser repostos nos seus 
lugares.

 § �º em casa habitada, a busca 
será feita de modo que não moleste 
os moradores mais do que o indis-
pensável ao bom êxito da diligência.

Busca pessoal

Art. 180.  a busca pessoal con-
sistirá na procura material feita nas 
vestes, pastas, malas e outros objetos 
que estejam com a pessoa revistada 
e, quando necessário, no próprio 
corpo.

revista pessoal

Art. 181.  proceder-se-á à revis-
ta, quando houver fundada suspei-
ta de que alguém oculte consigo:

a) instrumento ou produto do 
crime;

b) elementos de prova.
revista independentemente de 

mandado

Art. 182.  a revista independe 
de mandado:

a) quando feita no ato da captura 
de pessoa que deve ser prêsa;

b) quando determinada no curso 
da busca domiciliar;

c) quando ocorrer o caso previsto 
na alínea a do artigo anterior;

d) quando houver fundada sus-
peita de que o revistando traz con-
sigo objetos ou papéis que constitu-
am corpo de delito;

e) quando feita na presença da 
autoridade judiciária ou do presi-
dente do inquérito.

Busca em mulher

      Art. 183.  a busca em mu-
lher será feita por outra mulher, se 
não importar retardamento ou pre-
juízo da diligência.

Busca no curso do processo ou do 
inquérito

Art. 184.  a busca domiciliar 
ou pessoal por mandado será, no 
curso do processo, executada por 
oficial de justiça; e, no curso do in-
quérito, por oficial, designado pelo 
encarregado do inquérito, atendida 
a hierarquia do pôsto ou graduação 
de quem a sofrer, se militar.

requisição a autoridade civil
parágrafo único. a autoridade 

militar poderá requisitar da auto-
ridade policial civil a realização da 
busca.

seÇÃo ii 
da apreensÃo

apreensão de pessoas ou coisas

Art. 185.  se o executor da 
busca encontrar as pessoas ou coi-
sas a que se referem os artigos 172 
e 181, deverá apreendê-las. fá-lo-á, 
igualmente, de armas ou objetos 
pertencentes às fôrças armadas ou 
de uso exclusivo de militares, quan-
do estejam em posse indevida, ou 
seja incerta a sua propriedade.

Correspondência aberta
 § 1º a correspondência aberta 

ou não, destinada ao indiciado ou 

ao acusado, ou em seu poder, será 
apreendida se houver fundadas ra-
zões para suspeitar que pode ser 
útil à elucidação do fato.

documento em poder do 
defensor

 § 2º não será permitida a apre-
ensão de documento em poder do 
defensor do acusado, salvo quando 
constituir elemento do corpo de 
delito.

Território de outra jurisdição

Art. 186.  Quando, para a 
apreensão, o executor fôr em segui-
mento de pessoa ou coisa, poderá 
penetrar em território sujeito a ou-
tra jurisdição.

parágrafo único. entender-se-á 
que a autoridade ou seus agentes 
vão em seguimento de pessoa ou 
coisa, quando:

a) tendo conhecimento de sua 
remoção ou transporte, a seguirem 
sem interrupção, embora depois a 
percam de vista;

b) ainda que não a tenham avis-
tado, mas forem em seu encalço, 
sabendo, por informações fidedig-
nas ou circunstâncias judiciárias que 
está sendo removida ou transporta-
da em determinada direção.

apresentação à autoridade local

Art. 187.  o executor que 
entrar em território de jurisdição 
diversa deverá, conforme o caso, 
apresentar-se à respectiva autorida-
de civil ou militar, perante a qual se 
identificará. a apresentação poderá 
ser feita após a diligência, se a ur-
gência desta não permitir solução 
de continuidade.

pessoa sob custódia

Art. 188.  descoberta a pessoa 
ou coisa que se procura, será ime-
diatamente apreendida e posta sob 
custódia da autoridade ou de seus 
agentes.

requisitos do auto

Art. 189.  finda a diligência, 
lavrar-se-á auto circunstanciado da 
busca e apreensão, assinado por 
duas testemunhas, com declaração 
do lugar, dia e hora em que se rea-
lizou, com citação das pessoas que a 
sofreram e das que nelas tomaram 
parte ou as tenham assistido, com 
as respectivas identidades, bem 
como de todos os incidentes ocorri-
dos durante a sua execução.

Conteúdo do auto
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parágrafo único. constarão do 
auto, ou dêle farão parte em anexo 
devidamente rubricado pelo execu-
tor da diligência, a relação e descri-
ção das coisas apreendidas, com a 
especificação:

a) se máquinas, veículos, instru-
mentos ou armas, da sua marca e 
tipo e, se possível, da sua origem, 
número e data da fabricação;

b) se livros, o respectivo título e o 
nome do autor;

c) se documentos, a sua 
natureza.

seÇÃo iii 
da restituiÇÃo

restituição de coisas

Art. 190.  as coisas apreendi-
das não poderão ser restituídas en-
quanto interessarem ao processo.

 § 1º as coisas a que se referem 
o art. 109, nº ii, letra a, e o art. 119, 
nºs i e ii, do código penal Militar, 
não poderão ser restituídas em 
tempo algum.

 § 2º as coisas a que se refere 
o art. 109, nº ii, letra b , do código 
penal Militar, poderão ser restituí-
das sòmente ao lesado ou a terceiro 
de boa-fé.

ordem de restituição

Art. 191.  a restituição poderá 
ser ordenada pela autoridade poli-
cial militar ou pelo juiz, mediante 
têrmo nos autos, desde que:

a) a coisa apreendida não seja 
irrestituível, na conformidade do 
artigo anterior;

b) não interesse mais ao 
processo;

c) não exista dúvida quanto ao 
direito do reclamante.

direito duvidoso

Art. 192.  se duvidoso o direi-
to do reclamante, sòmente em juízo 
poderá ser decidido, autuando-se o 
pedido em apartado e assinando-se 
o prazo de cinco dias para a prova, 
findo o qual o juiz decidirá, caben-
do da decisão recurso para o supe-
rior tribunal Militar.

Questão de alta indagação
parágrafo único. se a autoridade 

judiciária militar entender que a 
matéria é de alta indagação, reme-
terá o reclamante para o juízo cível, 
continuando as coisas apreendidas 
até que se resolva a controvérsia.

Coisa em poder de terceiro

Art. 193.  se a coisa houver 
sido apreendida em poder de ter-
ceiro de boa-fé, proceder-se-á da 
seguinte maneira:

a) se a restituição fôr pedida pelo 
próprio terceiro, o juiz do processo 
poderá ordená-la, se estiverem pre-
enchidos os requisitos do art. 191;

b) se pedida pelo acusado ou pelo 
lesado e, também, pelo terceiro, o 
incidente autuar-se-á em apartado 
e os reclamantes terão, em conjun-
to, o prazo de cinco dias para apre-
sentar provas e o de três dias para 
arrazoar, findos os quais o juiz de-
cidirá, cabendo da decisão recurso 
para o superior tribunal Militar.

persistência de dúvida
 § 1º se persistir dúvida quanto à 

propriedade da coisa, os reclaman-
tes serão remetidos para o juízo 
cível, onde se decidirá aquela dú-
vida, com efeito sôbre a restituição 
no juízo militar, salvo se motivo 
superveniente não tornar a coisa 
irrestituível.

Nomeação de depositário
 § 2º a autoridade judiciária mi-

litar poderá, se assim julgar conve-
niente, nomear depositário idôneo, 
para a guarda da coisa, até que se 
resolva a controvérsia.

audiência do ministério público

Art. 194.  o Ministério público 
será sempre ouvido em pedido ou 
incidente de restituição.

parágrafo único. salvo o caso 
previsto no art. 195, caberá recurso, 
com efeito suspensivo, para o supe-
rior tribunal Militar, do despacho 
do juiz que ordenar a restituição da 
coisa.

Coisa deteriorável

Art. 195.  tratando-se de coisa 
fàcilmente deteriorável, será avalia-
da e levada a leilão público, depo-
sitando-se o dinheiro apurado em 
estabelecimento oficial de crédito 
determinado em lei.

Sentença condenatória

Art. 196.  decorrido o prazo 
de noventa dias, após o trânsito em 
julgado de sentença condenatória, 
proceder-se-á da seguinte maneira 
em relação aos bens apreendidos:

destino das coisas
a) os referidos no art. 109, nº ii, 

letra a , do código penal Militar, se-
rão inutilizados ou recolhidos a Mu-
seu criminal ou entregues às fôrças 
armadas, se lhes interessarem;

b) quaisquer outros bens serão ava-
liados e vendidos em leilão público, re-
colhendo-se ao fundo da organização 
militar correspondente ao conselho de 
justiça o que não couber ao lesado ou 
terceiro de boa-fé.

destino em caso de sentença 
absolutória

  Art. 197.  transitando em julga-
do sentença absolutória, proceder-se-á 
da seguinte maneira:

a) se houver sido decretado o con-
fisco (código penal Militar, art. 119), 
observar-se-á o disposto na letra a do 
artigo anterior;

b) nos demais casos, as coisas serão 
restituídas àquele de quem houverem 
sido apreendidas.

Venda em leilão

Art. 198.  fora dos casos previs-
tos nos artigos anteriores, se, dentro do 
prazo de noventa dias, a contar da data 
em que transitar em julgado a sentença 
final, condenatória ou absolutória, os 
objetos apreendidos não forem recla-
mados por quem de direito, serão ven-
didos em leilão, depositando-se o saldo 
à disposição do juiz de ausentes.

capÍtulo ii 
das proVidÊncias Que recaeM 

sÔbre coisas

seÇÃo i 
do seQüestro

Bens sujeitos a seqüestro

Art. 199.  estão sujeitos a seqües-
tro os bens adquiridos com os proventos 
da infração penal, quando desta haja 
resultado, de qualquer modo, lesão a 
patrimônio sob administração militar, 
ainda que já tenham sido transferidos a 
terceiros por qualquer forma de aliena-
ção, ou por abandono ou renúncia.

 § 1º estão, igualmente, sujeitos a 
seqüestro os bens de responsáveis por 
contrabando, ou outro ato ilícito, em 
aeronave ou embarcação militar, em 
proporção aos prejuízos e riscos por es-
tas sofridos, bem como os dos seus tri-
pulantes, que não tenham participado 
da prática do ato ilícito.

Bens insusceptíveis de seqüestro
 § 2º não poderão ser seqüestrados 

bens, a respeito dos quais haja decreto 
de desapropriação da união, do estado 
ou do Município, se anterior à data em 
que foi praticada a infração penal.

requisito para o seqüestro
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Art. 200.  para decretação do 
seqüestro é necessária a existência 
de indícios veementes da proveni-
ência ilícita dos bens.

Fases da sua determinação

Art. 201.  a autoridade ju-
diciária militar, de ofício ou a re-
querimento do Ministério público, 
poderá ordenar o seqüestro, em 
qualquer fase do processo; e, an-
tes da denúncia, se o solicitar, com 
fundado motivo, o encarregado 
do inquérito.

providências a respeito
art 202. realizado o seqüestro, 

a autoridade judiciária militar 
providenciará:

a) se de imóvel, a sua inscrição 
no registro de imóveis;

b) se de coisa móvel, o seu depó-
sito, sob a guarda de depositário 
nomeado para êsse fim.

autuação em embargos
art 20�. o seqüestro autuar-se-

á em apartado e admitirá embar-
gos, assim do indiciado ou acusado 
como de terceiro, sob os funda-
mentos de:

i — se forem do indiciado ou 
acusado:

a) não ter ele adquirido a coi-
sa com os proventos da infração 
penal;

b) não ter havido lesão a patri-
mônio sob administração militar.

ii — se de terceiro:
a) haver adquirido a coisa em 

data anterior à da infração pe-
nal praticada pelo indiciado ou 
acusado;

b) havê-la, em qualquer tempo, 
adquirido de boa-fé.

prova. decisão. recurso
 § 1º apresentada a prova da ale-

gação dentro em dez dias e ouvido 
o Ministério público, a autoridade 
judiciária militar decidirá de plano, 
aceitando ou rejeitando os embar-
gos, cabendo da decisão recurso 
para o superior tribunal Militar.

remessa ao juízo cível
 § 2º se a autoridade judiciária 

militar entender que se trata de 
matéria de alta indagação, reme-
terá o embargante para o juízo cí-
vel e manterá o seqüestro até que 
seja dirimida a controvérsia.

 § �º da mesma forma procede-
rá, desde logo, se não se tratar de 
lesão ao patrimônio sob adminis-
tração militar.

levantamento do seqüestro

Art. 204.  o seqüestro será le-
vantado no juízo penal militar:

a) se forem aceitos os embargos, 
ou negado provimento ao recurso 
da decisão que os aceitou;

b) se a ação penal não fôr pro-
movida no prazo de sessenta dias, 
contado da data em que foi instau-
rado o inquérito;

c) se o terceiro, a quem tiverem 
sido transferidos os bens, prestar 
caução real ou fidejussória que 
assegure a aplicação do disposto 
no artigo 109, nºs i e ii, letra b , do 
código penal Militar;

d) se fôr julgada extinta a ação 
penal ou absolvido o acusado por 
sentença irrecorrível.

Sentença condenatória. avalia-
ção da venda

Art. 205.  transitada em jul-
gado a sentença condenatória, a 
autoridade judiciária militar, de ofí-
cio ou a requerimento do Ministério 
público, determinará a avaliação e a 
venda dos bens em leilão público.

recolhimento de dinheiro
 § 1º do dinheiro apurado, re-

colher-se-á ao tesouro nacional o 
que se destinar a ressarcir prejuízo 
ao patrimônio sob administração 
militar.

 § 2º o que não se destinar a êsse 
fim será restituído a quem de di-
reito, se não houver controvérsia; 
se esta existir, os autos de seqües-
tro serão remetidos ao juízo cível, 
a cuja disposição passará o saldo 
apurado.

seÇÃo ii 
da hipoteca legal

Bens sujeitos a hipoteca legal

Art. 206.  estão sujeitos a 
hipoteca legal os bens imóveis do 
acusado, para satisfação do dano 
causado pela infração penal ao 
patrimônio sob administração 
militar.

Inscrição e especialização da 
hipoteca

Art. 207.  a inscrição e a es-
pecialização da hipoteca legal serão 
requeridas à autoridade judiciária 
militar, pelo Ministério público, em 
qualquer fase do processo, desde 
que haja certeza da infração penal 
e indícios suficientes de autoria.

estimação do valor da obrigação 
e do imóvel

Art. 208.  o requerimento es-
timará o valor da obrigação resul-
tante do crime, bem como indicará 
e estimará o imóvel ou imóveis, 
que ficarão especialmente hipote-
cados; será instruído com os dados 
em que se fundarem as estimativas 
e com os documentos comprobató-
rios do domínio.

arbitramento

Art. 209.  pedida a especiali-
zação, a autoridade judiciária mi-
litar mandará arbitrar o montante 
da obrigação resultante do crime e 
avaliar o imóvel ou imóveis indica-
dos, nomeando perito idôneo para 
êsse fim.

 § 1º ouvidos o acusado e o 
Ministério público, no prazo de 
três dias, cada um, a autoridade 
judiciária militar poderá corrigir 
o     arbitramento do valor da obri-
gação, se lhe parecer excessivo ou 
deficiente.

liquidação após a condenação
 § 2º o valor da obrigação será 

liquidado definitivamente após a 
condenação, podendo ser reque-
rido nôvo arbitramento se o acu-
sado ou o Ministério público não 
se conformar com o anterior à sen-
tença condenatória.

oferecimento de caução
 § �º se o acusado oferecer cau-

ção suficiente, real ou fidejussória, 
a autoridade judiciária militar po-
derá deixar de mandar proceder à 
inscrição da hipoteca.

limite da inscrição
 § 4º sòmente deverá ser auto-

rizada a inscrição da hipoteca dos 
imóveis necessários à garantia da 
obrigação.

processos em autos apartados

Art. 210.  o processo da ins-
crição e especialização correrá em 
autos apartados.

recurso
 § 1º da decisão que a determi-

nar, caberá recurso para o supe-
rior tribunal Militar.

 § 2º se o caso comportar ques-
tão de alta indagação, o processo 
será remetido ao juízo cível, para 
a decisão.

Imóvel clausulado de 
inalienabilidade

Art. 211.  a hipoteca legal 
não poderá recair em imóvel com 
cláusula de inalienabilidade.

Caso de hipoteca anterior
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Art. 212.  no caso de hipoteca 
anterior ao fato delituoso, não fi-
cará prejudicado o direito do patri-
mônio sob administração militar à 
constituição da hipoteca legal, que 
se considerará segunda hipoteca, 
nos têrmos da lei civil.

renda dos bens hipotecados

Art. 213.  das rendas dos bens 
sob hipoteca legal, poderão ser for-
necidos recursos, arbitrados pela 
autoridade judiciária militar, para 
a manutenção do acusado e sua 
família.

Cancelamento da inscrição

Art. 214.  a inscrição será 
cancelada:

a) se, depois de feita, o acusado 
oferecer caução suficiente, real ou 
fidejussória;

b) se fôr julgada extinta a ação 
penal ou absolvido o acusado por 
sentença irrecorrível.

seÇÃo iii 
do arresto

Bens sujeitos a arresto

Art. 215.  o arresto de bens do 
acusado poderá ser decretado pela 
autoridade judiciária militar, para 
satisfação do dano causado pela 
infração penal ao patrimônio sob a 
administração militar:

a) se imóveis, para evitar artifício 
fraudulento que os transfira ou gra-
ve, antes da inscrição e especializa-
ção da hipoteca legal;

b) se móveis e representarem va-
lor apreciável, tentar ocultá-los ou 
dêles tentar realizar tradição que 
burle a possibilidade da satisfação 
do dano, referida no preâmbulo 
deste artigo.

revogação do arresto
 § 1º em se tratando de imóvel, 

o arresto será revogado, se, dentro 
em quinze dias, contados da sua 
decretação, não fôr requerida a ins-
crição e especialização da hipoteca 
legal.

Na fase do inquérito
 § 2º o arresto poderá ser pedido 

ainda na fase do inquérito.
preferência

Art. 216.  o arresto recairá de 
preferência sôbre imóvel, e sòmente 
se estenderá a bem móvel se aquê-
le não tiver valor suficiente para 
assegurar a satisfação do dano; em 

qualquer caso, o arresto sòmente 
será decretado quando houver cer-
teza da infração e fundada suspeita 
da sua autoria.

Bens insuscetíveis de arresto

Art. 217. não é permitido ar-
restar bens que, de acôrdo com a lei 
civil, sejam insuscetíveis de penhora, 
ou, de qualquer modo, signifiquem 
confôrto indispensável ao acusado 
e à sua família.

Coisas deterioráveis

Art. 218. se os bens móveis 
arrestados forem coisas fàcilmente 
deterioráveis, serão levadas a leilão 
público, depositando-se o dinheiro 
apurado em conta corrente de esta-
belecimento de crédito oficial.

processo em autos apartados

Art. 219. o processo de ar-
resto correrá em autos apartados, 
admitindo embargos, se se tratar 
de coisa móvel, com recurso para o 
superior tribunal Militar da decisão 
que os aceitar ou negar.

disposições de seqüestro
parágrafo único. no processo de 

arresto seguir-se-ão as disposições 
a respeito do seqüestro, no que fo-
rem aplicáveis.

capÍtulo iii 
das proVidÊncias Que recaeM 

sÔbre pessoas

seÇÃo i 
da prisÃo proVisória

disposiÇÕes gerais

definição

Art. 220. prisão provisória é a 
que ocorre durante o inquérito, ou 
no curso do processo, antes da con-
denação definitiva.

legalidade da prisão

Art. 221. ninguém será prêso se-
não em flagrante delito ou por ordem 
escrita de autoridade competente.

Comunicação ao juiz

Art. 222. a prisão ou detenção 
de qualquer pessoa será imediata-
mente levada ao conhecimento da 
autoridade judiciária competente, 
com a declaração do local onde a 
mesma se acha sob custódia e se 
está, ou não, incomunicável.

prisão de militar
art 22�. a prisão de militar de-

verá ser feita por outro militar de 
pôsto ou graduação superior; ou, se 
igual, mais antigo.

relaxamento da prisão

Art. 224. se, ao tomar co-
nhecimento da comunicação, a au-
toridade judiciária verificar que a 
prisão não é legal, deverá relaxá-la 
imediatamente.

expedição de mandado

Art. 225. a autoridade judici-
ária ou o encarregado do inquérito 
que ordenar a prisão fará expedir 
em duas vias o respectivo mandado, 
com os seguintes requisitos:

requisitos
a) será lavrado pelo escrivão do 

processo ou do inquérito, ou ad 
hoc , e assinado pela autoridade 
que ordenar a expedição;

b) designará a pessoa sujeita a 
prisão com a respectiva identifica-
ção e moradia, se possível;

c) mencionará o motivo da 
prisão;

d) designará o executor da 
prisão.

assinatura do mandado
parágrafo único. uma das vias 

ficará em poder do prêso, que as-
sinará a outra; e, se não quiser ou 
não puder fazê-lo, certificá-lo-á o 
executor do mandado, na própria 
via dêste.

Tempo e lugar da captura

Art. 226. a prisão poderá ser 
efetuada em qualquer dia e a qual-
quer hora, respeitadas as garan-
tias relativas à inviolabilidade do 
domicílio.

desdobramento do mandado

Art. 227. para cumprimento 
do mandado, a autoridade policial 
militar ou a judiciária poderá expe-
dir tantos outros quantos necessá-
rios às diligências, devendo em cada 
um dêles ser fielmente reproduzido 
o teor do original.

expedição de precatória ou 
ofício

Art. 228. se o capturando es-
tiver em lugar estranho à jurisdição 
do juiz que ordenar a prisão, mas 
em território nacional, a captura 
será pedida por precatória, da qual 
constará o mesmo que se contém 
nos mandados de prisão; no curso 
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do inquérito policial militar a pro-
vidência será solicitada pelo seu 
encarregado, com os mesmos re-
quisitos, mas por meio de ofício, 
ao comandante da região Mili-
tar, distrito naval ou Zona aérea, 
respectivamente.

Via telegráfica ou radiográfica
parágrafo único. havendo urgên-

cia, a captura poderá ser requisitada 
por via telegráfica ou radiográfica, 
autenticada a firma da autoridade 
requisitante, o que se mencionará 
no despacho.

Captura no estrangeiro

Art. 229. se o capturando es-
tiver no estrangeiro, a autoridade 
judiciária se dirigirá ao Ministro da 
justiça para que, por via diplomáti-
ca, sejam tomadas as providências 
que no caso couberem.

Art. 230. a captura se fará:
Caso de flagrante
a) em caso de flagrante, pela sim-

ples voz de prisão;
Caso de mandado
b) em caso de mandado, pela en-

trega ao capturando de uma das vias 
e conseqüente voz de prisão dada 
pelo executor, que se identificará.

recaptura
parágrafo único. a recaptura de 

indiciado ou acusado evadido inde-
pende de prévia ordem da autori-
dade, e poderá ser feita por qual-
quer pessoa.

Captura em domicílio

Art. 231. se o executor verifi-
car que o capturando se encontra 
em alguma casa, ordenará ao dono 
dela que o entregue, exibindo-lhe o 
mandado de prisão.

Caso de busca
parágrafo único. se o executor 

não tiver certeza da presença do 
capturando na casa, poderá proce-
der à busca, para a qual, entretan-
to, será necessária a expedição do 
respectivo mandado, a menos que o 
executor seja a própria autoridade 
competente para expedi-lo.

recusa da entrega do 
capturando

Art. 232. se não fôr atendido, 
o executor convocará duas teste-
munhas e procederá da seguinte 
forma:

a) sendo dia, entrará à fôrça na 
casa, arrombando-lhe a porta, se 
necessário;

b) sendo noite, fará guardar tô-
das as saídas, tornando a casa inco-
municável, e, logo que amanheça, 
arrombar-lhe-á a porta e efetuará 
a prisão.

parágrafo único. o morador que 
se recusar à entrega do capturando 
será levado à presença da autorida-
de, para que contra êle se proceda, 
como de direito, se sua ação confi-
gurar infração penal.

Flagrante no interior de casa

Art. 233. no caso de prisão 
em flagrante que se deva efetuar 
no interior de casa, observar-se-á o 
disposto no artigo anterior, no que 
fôr aplicável.

emprêgo de fôrça

Art. 234. o emprego de fôrça 
só é permitido quando indispensá-
vel, no caso de desobediência, resis-
tência ou tentativa de fuga. se hou-
ver resistência da parte de terceiros, 
poderão ser usados os meios neces-
sários para vencê-la ou para defesa 
do executor e auxiliares seus, inclu-
sive a prisão do ofensor. de tudo se 
lavrará auto subscrito pelo executor 
e por duas testemunhas.

emprêgo de algemas
 § 1º o emprêgo de algemas deve 

ser evitado, desde que não haja 
perigo de fuga ou de agressão da 
parte do prêso, e de modo algum 
será permitido, nos presos a que se 
refere o art. 242. .

uso de armas
 § 2º o recurso ao uso de armas só 

se justifica quando absolutamente 
necessário para vencer a resistência 
ou proteger a incolumidade do exe-
cutor da prisão ou a de auxiliar seu.

Captura fora da jurisdição

Art. 235. se o indiciado ou 
acusado, sendo perseguido, passar 
a território de outra jurisdição, ob-
servar-se-á, no que fôr aplicável, o 
disposto nos arts. 186, 187 e 188.

Cumprimento de precatória

Art. 236. ao receber precató-
ria para a captura de alguém, cabe 
ao auditor deprecado:

a) verificar a autenticidade e a le-
galidade do documento;

b) se o reputar perfeito, apor-lhe 
o cumpra-se e expedir mandado de 
prisão;

c) cumprida a ordem, remeter a 
precatória e providenciar a entrega 
do prêso ao juiz deprecante.

remessa dos autos a outro juiz
parágrafo único. se o juiz depre-

cado verificar que o capturando 
se encontra em território sujeito à 
jurisdição de outro juiz militar, re-
meter-lhe-á os autos da precatória. 
se não tiver notícia do paradeiro do 
capturando, devolverá os autos ao 
juiz deprecante.

entrega de prêso. Formalidades

Art. 237. ninguém será reco-
lhido à prisão sem que ao respon-
sável pela custódia seja entregue 
cópia do respectivo mandado, assi-
nada pelo executor, ou apresenta-
da guia expedida pela autoridade 
competente, devendo ser passado 
recibo da entrega do prêso, com 
declaração do dia, hora e lugar da 
prisão.

recibo
parágrafo único. o recibo será 

passado no próprio exemplar do 
mandado, se êste fôr o documento 
exibido.

Transferência de prisão

Art. 238. nenhum prêso será 
transferido de prisão sem que o res-
ponsável pela transferência faça a 
devida comunicação à autoridade 
judiciária que ordenou a prisão, nos 
têrmos do art. 18.

recolhimento a nova prisão
parágrafo único. o prêso trans-

ferido deverá ser recolhido à nova 
prisão com as mesmas formalidades 
previstas no art. 2�7.  e seu pará-
grafo único.

Separação de prisão

Art. 239. as pessoas sujeitas a 
prisão provisória deverão ficar se-
paradas das que estiverem definiti-
vamente condenadas.

local da prisão

Art. 240. a prisão deve ser em 
local limpo e arejado, onde o deten-
to possa repousar durante a noite, 
sendo proibido o seu recolhimento 
a masmorra, solitária ou cela onde 
não penetre a luz do dia.

respeito à integridade do prêso 
e assistência

Art. 241. impõe-se à autori-
dade responsável pela custódia o 
respeito à integridade física e mo-
ral do detento, que terá direito a 
presença de pessoa da sua família 
e a assistência religiosa, pelo menos 
uma vez por semana, em dia prèvia-
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mente marcado, salvo durante o pe-
ríodo de incomunicabilidade, bem 
como à assistência de advogado 
que indicar, nos têrmos do art. 71, 
ou, se estiver impedido de fazê-lo, à 
do que fôr indicado por seu cônju-
ge, ascendente ou descendente.

parágrafo único. se o detento 
necessitar de assistência para trata-
mento de saúde ser-lhe-á prestada 
por médico militar.

prisão especial

Art. 242. serão recolhidos a 
quartel ou a prisão especial, à dis-
posição da autoridade competente, 
quando sujeitos a prisão, antes de 
condenação irrecorrível:

a) os ministros de estado;
b) os governadores ou interven-

tores de estados, ou territórios, o 
prefeito do distrito federal, seus 
respectivos secretários e chefes de 
polícia;

c) os membros do congresso na-
cional, dos conselhos da união e 
das assembléias legislativas dos 
estados;

d) os cidadãos inscritos no livro 
de Mérito das ordens militares ou 
civis reconhecidas em lei;

e) os magistrados;
f) os oficiais das fôrças armadas, 

das polícias e dos corpos de bom-
beiros, Militares, inclusive os da 
reserva, remunerada ou não, e os 
reformados;

g) os oficiais da Marinha Mercan-
te nacional;

h) os diplomados por faculda-
de ou instituto superior de ensino 
nacional;

i) os ministros do tribunal de 
contas;

j) os ministros de confissão 
religiosa.

prisão de praças
parágrafo único. a prisão de 

praças especiais e a de graduados 
atenderá aos respectivos graus de 
hierarquia.

seÇÃo ii 
da prisÃo eM flagrante

pessoas que efetuam prisão em 
flagrante

Art. 243. Qualquer pessoa po-
derá e os militares deverão prender 
quem fôr insubmisso ou desertor, 
ou seja encontrado em flagrante 
delito.

Sujeição a flagrante delito

Art. 244. considera-se em fla-
grante delito aquêle que:

a) está cometendo o crime;
b) acaba de cometê-lo;
c) é perseguido logo após o fato 

delituoso em situação que faça 
acreditar ser êle o seu autor;

d) é encontrado, logo depois, 
com instrumentos, objetos, material 
ou papéis que façam presumir a sua 
participação no fato delituoso.

Infração permanente
parágrafo único. nas infrações 

permanentes, considera-se o agen-
te em flagrante delito enquanto 
não cessar a permanência.

lavratura do auto

Art. 245. apresentado o prêso 
ao comandante ou ao oficial de dia, 
de serviço ou de quarto, ou autori-
dade correspondente, ou à autori-
dade judiciária, será, por qualquer 
dêles, ouvido o condutor e as teste-
munhas que o acompanharem, bem 
como inquirido o indiciado sôbre a 
imputação que lhe é feita, e espe-
cialmente sôbre o lugar e hora em 
que o fato aconteceu, lavrando-se 
de tudo auto, que será por todos 
assinado.

 § 1º em se tratando de menor 
inimputável, será apresentado, ime-
diatamente, ao juiz de menores.

ausência de testemunhas
 § 2º a falta de testemunhas não 

impedirá o auto de prisão em fla-
grante, que será assinado por duas 
pessoas, pelo menos, que hajam 
testemunhado a apresentação do 
preso.

recusa ou impossibilidade de as-
sinatura do auto

 § �º Quando a pessoa conduzida 
se recusar a assinar, não souber ou 
não puder fazê-lo, o auto será as-
sinado por duas testemunhas, que 
lhe tenham ouvido a leitura na pre-
sença do indiciado, do condutor e 
das testemunhas do fato delituoso.

designação de escrivão
 § 4º sendo o auto presidido por 

autoridade militar, designará esta, 
para exercer as funções de escri-
vão, um capitão, capitão-tenente, 
primeiro ou segundo-tenente, se o 
indiciado fôr oficial. nos demais ca-
sos, poderá designar um subtenen-
te, suboficial ou sargento.

Falta ou impedimento de 
escrivão

 § 5º na falta ou impedimento de 
escrivão ou das pessoas referidas no 
parágrafo anterior, a autoridade 

designará, para lavrar o auto, qual-
quer pessoa idônea, que, para êsse 
fim, prestará o compromisso legal.

recolhimento a prisão. 
diligências

Art. 246. se das respostas re-
sultarem fundadas suspeitas contra 
a pessoa conduzida, a autoridade 
mandará recolhê-la à prisão, pro-
cedendo-se, imediatamente, se fôr 
o caso, a exame de corpo de deli-
to, à busca e apreensão dos ins-
trumentos do crime e a qualquer 
outra diligência necessária ao seu 
esclarecimento.

Nota de culpa

Art. 247. dentro em vinte e 
quatro horas após a prisão, será 
dada ao prêso nota de culpa assina-
da pela autoridade, com o motivo 
da prisão, o nome do condutor e os 
das testemunhas.

recibo da nota de culpa
 § 1º da nota de culpa o prêso 

passará recibo que será assinado 
por duas testemunhas, quando êle 
não souber, não puder ou não qui-
ser assinar.

relaxamento da prisão
 § 2º se, ao contrário da hipótese 

prevista no art. 246. , a autoridade 
militar ou judiciária verificar a ma-
nifesta inexistência de infração pe-
nal militar ou a não participação da 
pessoa conduzida, relaxará a prisão. 
em se tratando de infração penal 
comum, remeterá o prêso à autori-
dade civil competente.

registro das ocorrências

Art. 248. em qualquer hipóte-
se, de tudo quanto ocorrer será la-
vrado auto ou têrmo, para remessa 
à autoridade judiciária competente, 
a fim de que esta confirme ou infir-
me os atos praticados.

Fato praticado em presença da 
autoridade

Art. 249. Quando o fato fôr 
praticado em presença da auto-
ridade, ou contra ela, no exercí-
cio de suas funções, deverá ela 
própria prender e autuar em fla-
grante o infrator, mencionando a 
circunstância.

prisão em lugar não sujeito à ad-
ministração militar

Art. 250. Quando a prisão em 
flagrante fôr efetuada em lugar 
não sujeito à administração militar, 
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o auto poderá ser lavrado por auto-
ridade civil, ou pela autoridade mi-
litar do lugar mais próximo daquele 
em que ocorrer a prisão.

remessa do auto de flagrante ao 
juiz

Art. 251. o auto de prisão em 
flagrante deve ser remetido imedia-
tamente ao juiz competente, se não 
tiver sido lavrado por autoridade 
judiciária; e, no máximo, dentro em 
cinco dias, se depender de diligên-
cia prevista no art. 246. .

passagem do prêso à disposição 
do juiz

parágrafo único. lavrado o auto 
de flagrante delito, o prêso passa-
rá imediatamente à disposição da 
autoridade judiciária competente 
para conhecer do processo.

devolução do auto

Art. 252. o auto poderá ser 
mandado ou devolvido à autoridade 
militar, pelo juiz ou a requerimento 
do Ministério público, se novas dili-
gências forem julgadas necessárias 
ao esclarecimento do fato.

Concessão de liberdade 
provisória

Art. 253. Quando o juiz verificar 
pelo auto de prisão em flagrante que 
o agente praticou o fato nas condições 
dos arts. �5, �8, observado o disposto 
no art. 40, e dos arts. �9 e 42, do có-
digo penal Militar, poderá conceder 
ao indiciado liberdade provisória, 
mediante têrmo de comparecimento 
a todos os atos do processo, sob pena 
de revogar a concessão.

seÇÃo iii 
da prisÃo preVentiVa

Competência e requisitos para a 
decretação

art 254. a prisão preventiva pode 
ser decretada pelo auditor ou pelo 
conselho de justiça, de ofício, a re-
querimento do Ministério público 
ou mediante representação da au-
toridade encarregada do inquérito 
policial-militar, em qualquer fase 
dêste ou do processo, concorrendo 
os requisitos seguintes:

a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
No Superior Tribunal militar
parágrafo único. durante a ins-

trução de processo originário do 
superior tribunal Militar, a decreta-
ção compete ao relator.

Casos de decretação

Art. 255. a prisão preventiva, 
além dos requisitos do artigo ante-
rior, deverá fundar-se em um dos 
seguintes casos:

a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução 

criminal;
c) periculosidade do indiciado ou 

acusado;
d) segurança da aplicação da lei 

penal militar;
e) exigência da manutenção das 

normas ou princípios de hierar-
quia e disciplina militares, quando 
ficarem ameaçados ou atingidos 
com a liberdade do indiciado ou 
acusado.

Fundamentação do despacho

Art. 256. o despacho que de-
cretar ou denegar a prisão preven-
tiva será sempre fundamentado; e, 
da mesma forma, o seu pedido ou 
requisição, que deverá preencher as 
condições previstas nas letras a e b , 
do art. 254. .

desnecessidade da prisão

Art. 257. o juiz deixará de de-
cretar a prisão preventiva, quando, 
por qualquer circunstância evidente 
dos autos, ou pela profissão, condi-
ções de vida ou interêsse do indicia-
do ou acusado, presumir que êste 
não fuja, nem exerça influência em 
testemunha ou perito, nem impeça 
ou perturbe, de qualquer modo, a 
ação da justiça.

modificação de condições
parágrafo único. essa decisão 

poderá ser revogada a todo o tem-
po, desde que se modifique qual-
quer das condições previstas neste 
artigo.

proibição

Art. 258. a prisão preventiva 
em nenhum caso será decretada se 
o juiz verificar, pelas provas cons-
tantes dos autos, ter o agente prati-
cado o fato nas condições dos arts. 
�5, �8, observado o disposto no art. 
40, e dos arts. �9 e 42, do código 
penal Militar.

revogação e nova decretação

Art. 259. o juiz poderá revo-
gar a prisão preventiva se, no curso 
do processo, verificar a falta de mo-
tivos para que subsista, bem como 
de nôvo decretá-la, se sobrevierem 
razões que a justifiquem.

parágrafo único. a prorrogação 
da prisão preventiva dependerá 
de prévia audiência do Ministério 
público.

execução da prisão preventiva

Art. 260. a prisão preventiva 
executar-se-á por mandado, com os 
requisitos do art. 225. se o indicia-
do ou acusado já se achar detido, 
será notificado do despacho que a 
decretar pelo escrivão do inquérito, 
ou do processo, que o certificará 
nos autos.

passagem à disposição do juiz

Art. 261. decretada a prisão 
preventiva, o prêso passará à dis-
posição da autoridade judiciária, 
observando-se o disposto no art. 
2�7. .

capÍtulo iV 
do coMpareciMento 

espontÂneo

Tomada de declarações

Art. 262. comparecendo es-
pontâneamente o indiciado ou 
acusado, tomar-se-ão por têrmo 
as declarações que fizer. se o com-
parecimento não se der perante a 
autoridade judiciária, a esta serão 
apresentados o têrmo e o indiciado 
ou acusado, para que delibere acêr-
ca da prisão preventiva ou de outra 
medida que entender cabível.

parágrafo único. o têrmo será 
assinado por duas testemunhas 
presenciais do ocorrido; e, se o in-
diciado ou acusado não souber ou 
não puder assinar, sê-lo-á por uma 
pessoa a seu rôgo, além das teste-
munhas mencionadas.

capÍtulo V
da MenageM
Competência e requisitos para a 

concessão

Art. 263. a menagem poderá 
ser concedida pelo juiz, nos crimes 
cujo máximo da pena privativa da li-
berdade não exceda a quatro anos, 
tendo-se, porém, em atenção a na-
tureza do crime e os antecedentes 
do acusado.

lugar da menagem

Art. 264. . a menagem a mili-
tar poderá efetuar-se no lugar em 
que residia quando ocorreu o crime 
ou seja sede do juízo que o estiver 
apurando, ou, atendido o seu pôsto 
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ou graduação, em quartel, navio, 
acampamento, ou em estabeleci-
mento ou sede de órgão militar. 
a menagem a civil será no lugar 
da sede do juízo, ou em lugar su-
jeito à administração militar, se 
assim o entender necessário a au-
toridade que a conceder.

audiência do ministério 
público

 § 1º o Ministério público será 
ouvido, prèviamente, sôbre a 
concessão da menagem, devendo 
emitir parecer dentro do prazo 
de três dias.

pedido de informação
 § 2º para a menagem em lugar 

sujeito à administração militar, 
será pedida informação, a respei-
to da sua conveniência, à autori-
dade responsável pelo respectivo 
comando ou direção.

Cassação da menagem

Art. 265. será cassada a me-
nagem àquele que se retirar do 
lugar para o qual foi ela conce-
dida, ou faltar, sem causa justifi-
cada, a qualquer ato judicial para 
que tenha sido intimado ou a que 
deva comparecer independente-
mente de intimação especial.

menagem do insubmisso

Art. 266. o insubmisso terá 
o quartel por menagem, indepen-
dentemente de decisão judicial, 
podendo, entretanto, ser cassada 
pela autoridade militar, por con-
veniência de disciplina.

Cessação da menagem

Art. 267. a menagem ces-
sa com a sentença condenatória, 
ainda que não tenha passado em 
julgado.

parágrafo único. salvo o caso 
do artigo anterior, o juiz poderá 
ordenar a cessação da menagem, 
em qualquer tempo, com a libe-
ração das obrigações dela decor-
rentes, desde que não a julgue 
mais necessária ao interêsse da 
justiça.

Contagem para a pena

Art. 268. a menagem conce-
dida em residência ou cidade não 
será levada em conta no cumpri-
mento da pena.

reincidência

Art. 269. ao reincidente não 
se concederá menagem.

capÍtulo Vi 
da liberdade proVisória

Casos de liberdade provisória

Art. 270. o indiciado ou acu-
sado livrar-se-á sôlto no caso de 
infração a que não fôr cominada 
pena privativa de liberdade.

parágrafo único. poderá livrar-se 
sôlto:

a) no caso de infração culposa, 
salvo se compreendida entre as pre-
vistas no livro i, título i, da parte 
especial, do código penal Militar;

b) no caso de infração punida com 
pena de detenção não superior a 
dois anos, salvo as previstas nos arts. 
157, 160, 161, 162, 16�, 164, 166, 17
�, 176, 177, 178, 187, 192, 2�5, 299 
e �02, do código penal Militar.

Suspensão

Art. 271. a superveniência de 
qualquer dos motivos referidos no 
art. 255.  poderá determinar a sus-
pensão da liberdade provisória, por 
despacho da autoridade que a con-
cedeu, de ofício ou a requerimento 
do Ministério público.

capÍtulo Vii 
da aplicaÇÃo proVisória de 

Medidas de seguranÇa

Casos de aplicação

Art. 272. no curso do inquéri-
to, mediante representação do en-
carregado, ou no curso do proces-
so, de ofício ou a requerimento do 
Ministério público, enquanto não 
fôr proferida sentença irrecorrível, 
o juiz poderá, observado o disposto 
no art. 111, do código penal Militar, 
submeter às medidas de segurança 
que lhes forem aplicáveis:

a) os que sofram de doença men-
tal, de desenvolvimento mental in-
completo ou retardado, ou outra 
grave perturbação de consciência;

b) os ébrios habituais;
c) os toxicômanos;
d) os que estejam no caso do art. 

115, do código penal Militar.
Interdição de estabelecimento ou 

sociedade
 § 1° o juiz poderá, da mesma 

forma, decretar a interdição, por 
tempo não superior a cinco dias, 
de estabelecimento industrial ou 
comercial, bem como de sociedade 
ou associação, que esteja no caso 
do art. 118, do código penal Mili-

tar, a fim de ser nela realizada bus-
ca ou apreensão ou qualquer outra 
diligência permitida neste código, 
para elucidação de fato delituoso.

Fundamentação
§ 2° será fundamentado o despa-

cho que aplicar qualquer das medi-
das previstas neste artigo.

Irrecorribilidade de despacho

Art. 273. não caberá recurso 
do despacho que decretar ou dene-
gar a aplicação provisória da medi-
da de segurança, mas esta poderá 
ser revogada, substituída ou modi-
ficada, a critério do juiz, mediante 
requerimento do Ministério públi-
co, do indiciado ou acusado, ou de 
representante legal de qualquer 
dêstes, nos casos das letras a e c do 
artigo anterior.

Necessidade da perícia médica

Art. 274. a aplicação provi-
sória da medida de segurança, no 
casos da letra a do art. 272.  não 
dispensa nem supre realização da 
perícia médica, nos têrmos dos arts. 
156 e 160.

Normas supletivas

Art. 275. decretada a medida, 
atender-se-á, no que fôr aplicável, 
às disposições relativas à execução 
da sentença definitiva.

Suspensão do pátrio poder, tute-
la ou curatela

Art. 276. a suspensão provisó-
ria do exercício do pátrio poder, da 
tutela ou da curatela, para efeito 
no juízo penal militar, deverá ser 
processada no juízo civil.

tÍtulo XiV

capÍtulo Único 
da citaÇÃo, da intiMaÇÃo e da 

notificaÇÃo

Formas de citação

Art. 277. a citação far-se-á por 
oficial de justiça:

i — mediante mandado, quando 
o acusado estiver servindo ou resi-
dindo na sede do juízo em que se 
promove a ação penal;

ii — mediante precatória, quando 
o acusado estiver servindo ou resi-
dindo fora dessa sede, mas no país;

iii — mediante requisição, nos ca-
sos dos arts. 280 e 282;
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iV — pelo correio, mediante ex-
pedição de carta;

V — por edital:
a) quando o acusado se ocultar 

ou opuser obstáculo para não ser 
citado;

b) quando estiver asilado em lu-
gar que goze de extraterritorialida-
de de país estrangeiro;

c) quando não fôr encontrado;
d) quando estiver em lugar incer-

to ou não sabido;
e) quando incerta a pessoa que 

tiver de ser citada.
parágrafo único. nos casos das 

letras a, c e d , o oficial de justiça, 
depois de procurar o acusado por 
duas vêzes, em dias diferentes, cer-
tificará, cada vez, a impossibilidade 
da citação pessoal e o motivo. no 
caso da letra b , o oficial de justiça 
certificará qual o lugar em que o 
acusado está asilado.

requisitos do mandado

Art 278. o mandado, do qual 
se extrairão tantas duplicatas quan-
tos forem os acusados, para servi-
rem de contrafé, conterá:

a) o nome da autoridade judiciá-
ria que o expedir;

b) o nome do acusado, seu pôs-
to ou graduação, se militar; seu 
cargo, se assemelhado ou funcio-
nário de repartição militar, ou, se 
fôr desconhecido, os seus sinais 
característicos;

c) a transcrição da denúncia, com 
o rol das testemunhas;

d) o lugar, dia e hora em que o 
acusado deverá comparecer a juízo;

e) a assinatura do escrivão e a ru-
brica da autoridade judiciária.

assinatura do mandado
parágrafo único. em primeira 

instância a assinatura do mandado 
compete ao auditor, e, em ação ori-
ginária do superior tribunal Militar, 
ao relator do feito.

requisitos da citação do 
mandado

  Art. 279. são requisitos da 
citação por mandado:

a) a sua leitura ao citando pelo 
oficial de justiça, e entrega da 
contrafé;

b) declaração do recebimento 
da contrafé pelo citando, a qual 
poderá ser feita na primeira via do 
mandado;

c) declaração do oficial de jus-
tiça, na certidão, da leitura do 
mandado.

recusa ou impossibilidade da 
parte do citando

parágrafo único. se o citando se 
recusar a ouvir a leitura do manda-
do, a receber a contrafé ou a de-
clarar o seu recebimento, o oficial 
de justiça certificá-lo-á no próprio 
mandado. do mesmo modo proce-
derá, se o citando, embora receben-
do a contrafé, estiver impossibilita-
do de o declarar por escrito.

Citação a militar

Art. 280. a citação a militar em 
situação de atividade ou a asseme-
lhado far-se-á mediante requisição 
à autoridade sob cujo comando ou 
chefia estiver, a fim de que o citan-
do se apresente para ouvir a leitura 
do mandado e receber a contrafé.

Citação a funcionário

Art. 281. a citação a funcioná-
rio que servir em repartição militar 
deverá, para se realizar dentro des-
ta, ser precedida de licença do seu 
diretor ou chefe, a quem se dirigirá 
o oficial de justiça, antes de cumprir 
o mandado, na forma do art. 279. .

Citação a prêso

Art. 282. a citação de acusa-
do prêso por ordem de outro juízo 
ou por motivo de outro processo, 
far-se-á nos têrmos do art. 279. , 
requisitando-se, por ofício, a apre-
sentação do citando ao oficial de 
justiça, no recinto da prisão, para o 
cumprimento do mandado.

requisitos da precatória

Art. 283. a precatória de cita-
ção indicará:

a) o juiz deprecado e o juiz 
deprecante;

b) a sede das respectivas 
jurisdições;

c) o fim para que é feita a citação, 
com tôdas as especificações;

d) o lugar, dia e hora de compa-
recimento do acusado.

urgência
parágrafo único. se houver ur-

gência, a precatória, que conterá 
em resumo os requisitos dêste ar-
tigo, poderá ser expedida por via 
telegráfica, depois de reconhecida 
a firma do juiz, o que a estação ex-
pedidora mencionará.

Cumprimento da precatória

art. 284. a precatória será 
devolvida ao juiz deprecante, inde-
pendentemente de traslado, depois 

de lançado o “cumpra-se” e de fei-
ta a citação por mandado do juiz 
deprecado, com os requisitos do 
art. 279. .

 § 1º Verificado que o citando 
se encontra em território sujeito 
à jurisdição de outro juiz, a êste o 
juiz deprecado remeterá os autos, 
para efetivação da diligência, des-
de que haja tempo para se fazer a 
citação.

 § 2º certificada pelo oficial de 
justiça a existência de qualquer 
dos casos referidos no nº V, do art. 
277. , a precatória será imediata-
mente devolvida, para o fim pre-
visto naquele artigo.

Carta citatória

art. 285. estando o acusado 
no estrangeiro, mas em lugar sa-
bido, a citação far-se-á por meio 
de carta citatória, cuja remessa a 
autoridade judiciária solicitará ao 
Ministério das relações exteriores, 
para ser entregue ao citando, por 
intermédio de representante di-
plomático ou consular do brasil, ou 
preposto de qualquer deles, com 
jurisdição no lugar onde aquêle 
estiver. a carta citatória conterá 
o nome do juiz que a expedir e 
as indicações a que se referem as 
alíneas b, c e d , do art. 28�. .

Caso especial de militar
 § 1º em se tratando de militar 

em situação de atividade, a remes-
sa, para o mesmo fim, será solicita-
da ao Ministério em que servir.

Carta citatória considerada 
cumprida

 § 2º a citação considerar-se-á 
cumprida desde que, por qualquer 
daqueles Ministérios, seja comuni-
cada ao juiz a entrega ao citando 
da carta citatória.

ausência do citando
 § �° se o citando não fôr encon-

trado no lugar, ou se ocultar ou 
opuser obstáculo à citação, publi-
car-se-á edital para êste fim, pelo 
prazo de vinte dias, de acôrdo com 

o Art. 286. , após a comunica-
ção, naquele sentido, à autoridade 
judiciária.

exilado ou foragido em país 
estrangeiro

 § 4º o exilado ou foragido em 
país estrangeiro, salvo se interna-
do em lugar certo e determinado 
pelo govêrno dêsse país, será cita-
do por edital, conforme o parágra-
fo anterior.
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 § 5º a publicação do edital a 
que se refere o parágrafo anterior 
sòmente será feita após certidão 
do oficial de justiça, afirmativa de 
estar o citando exilado ou foragido 
em lugar incerto e não sabido.

requisitos do edital

Art. 286. o edital de citação 
conterá, além dos requisitos referi-
dos no art. 278. , a declaração do 
prazo, que será contado do dia da 
respectiva publicação na imprensa, 
ou da sua afixação.

§ 1° além da publicação por três 
vêzes em jornal oficial do lugar ou, 
na falta deste, em jornal que tenha 
ali circulação diária, será o edi-
tal afixado em lugar ostensivo, na 
portaria do edifício onde funciona 
o juízo. a afixação será certificada 
pelo oficial de justiça que a houver 
feito e a publicação provada com 
a página do jornal de que conste a 
respectiva data.

edital resumido
 § 2º sendo por demais longa 

a denúncia, dispensar-se-á a sua 
transcrição, resumindo-se o edital 
às indicações previstas nas alíneas a, 
b, d e e, do art. 278.  e à declaração 
do prazo a que se refere o preâm-
bulo dêste artigo. da mesma forma 
se procederá, quando o número de 
acusados exceder a cinco.

prazo do edital

art. 287. o prazo do edital 
será conforme o art. 277. , nº V:

a) de cinco dias, nos casos das 
alíneas a e b ;

b) de quinze dias, no caso da 
alínea c ;

c) de vinte dias, no caso da 
alínea d ;

d) de vinte a noventa dias, no 
caso da alínea e .

parágrafo único. no caso da alí-
nea a , dêste artigo, bastará publi-
car o edital uma só vez.

Intimação e notificação pelo 
escrivão

Art 288. as intimações e noti-
ficações, para a prática de atos ou 
seu conhecimento no curso do pro-
cesso, poderão, salvo determinação 
especial do juiz, ser feitas pelo es-
crivão às partes, testemunhas e pe-
ritos, por meio de carta, telegrama 
ou comunicação telefônica, bem 
como pessoalmente, se estiverem 
presentes em juízo, o que será certi-
ficado nos autos.

residente fora da sede do juízo
 § 1º a intimação ou notificação 

a pessoa que residir fora da sede do 
juízo poderá ser feita por carta ou 
telegrama, com assinatura da auto-
ridade judiciária.

Intimação ou notificação a advo-
gado ou curador

 § 2º a intimação ou notificação ao 
advogado constituído nos autos com 
podêres ad juditia , ou de ofício, ao 
defensor dativo ou ao curador judi-
cial, supre a do acusado, salvo se êste 
estiver prêso, caso em que deverá ser 
intimado ou notificado pessoalmen-
te, com conhecimento do responsá-
vel pela sua guarda, que o fará apre-
sentar em juízo, no dia e hora desig-
nados, salvo motivo de fôrça maior, 
que comunicará ao juiz.

Intimação ou notificação a 
militar

 § �º a intimação ou notificação 
de militar em situação de atividade, 
ou assemelhado, ou de funcionário 
lotado em repartição militar, será 
feita por intermédio da autoridade 
a que estiver subordinado. estando 
prêso, o oficial deverá ser apresen-
tado, atendida a sua hierarquia, sob 
a guarda de outro oficial, e a praça 
sob escolta, de acôrdo com os regu-
lamentos militares.

dispensa de comparecimento
 § 4º o juiz poderá dispensar a 

presença do acusado, desde que, 
sem dependência dela, possa reali-
zar-se o ato processual.

agregação de oficial processado

Art 289. estando sôlto, o ofi-
cial sob processo será agregado em 
unidade, fôrça ou órgão, cuja dis-
tância da sede do juízo lhe permita 
comparecimento imediato aos atos 
processuais. a sua transferência, em 
cada caso, deverá ser comunicada à 
autoridade judiciária processante.

mudança de residência de acusa-
do civil

Art. 290. o acusado civil, sôlto, 
não poderá mudar de residência ou 
dela ausentar-se por mais de oito 
dias, sem comunicar à autoridade 
judiciária processante o lugar onde 
pode ser encontrado.

antecedência da citação

Art. 291. as citações, intima-
ções ou notificações serão sempre 
feitas de dia e com a antecedência 
de vinte e quatro horas, pelo me-
nos, do ato a que se referirem.

revelia do acusado

Art. 292. o processo seguirá à 
revelia do acusado que, citado, inti-
mado ou notificado para qualquer 
ato do processo, deixar de compa-
recer sem motivo justificado.

Citação inicial do acusado

Art. 293. a citação feita no 
início do processo é pessoal, bas-
tando, para os demais têrmos, a in-
timação ou notificação do seu de-
fensor, salvo se o acusado estiver 
prêso, caso em que será, da mesma 
forma, intimado ou notificado.

tÍtulo XV 
dos atos probatórios

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Irrestrição da prova

Art. 294. a prova no juízo pe-
nal militar, salvo quanto ao estado 
das pessoas, não está sujeita às res-
trições estabelecidas na lei civil.

admissibilidade do tipo de 
prova

art 295. É admissível, nos têrmos 
dêste código, qualquer espécie 
de prova, desde que não atente 
contra a moral, a saúde ou a se-
gurança individual ou coletiva, ou 
contra a hierarquia ou a disciplina 
militares.

Ônus da prova. determinação 
de diligência

Art. 296. o ônus da prova 
compete a quem alegar o fato, 
mas o juiz poderá, no curso da ins-
trução criminal ou antes de profe-
rir sentença, determinar, de ofício, 
diligências para dirimir dúvida sô-
bre ponto relevante. realizada a 
diligência, sôbre ela serão ouvidas 
as partes, para dizerem nos autos, 
dentro em quarenta e oito horas, 
contadas da intimação, por despa-
cho do juiz.

Inversão do ônus da prova
 § 1º inverte-se o ônus de provar 

se a lei presume o fato até prova 
em contrário.

Isenção
 § 2º ninguém está obrigado a 

produzir prova que o incrimine, 
ou ao seu cônjuge, descendente, 
ascendente ou irmão.

avaliação de prova
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Art. 297. o juiz formará con-
vicção pela livre apreciação do con-
junto das provas colhidas em juízo. 
na consideração de cada prova, o 
juiz deverá confrontá-la com as de-
mais, verificando se entre elas há 
compatibilidade e concordância.

prova na língua nacional

Art. 298. os atos do processo 
serão expressos na língua nacional.

Intérprete
 § 1º será ouvido por meio de in-

térprete o acusado, a testemunha ou 
quem quer que tenha de prestar es-
clarecimento oral no processo, desde 
que não saiba falar a língua nacional 
ou nela não consiga, com exatidão, 
enunciar o que pretende ou compre-
ender o que lhe é perguntado.

Tradutor
 § 2º os documentos em língua 

estrangeira serão traduzidos para 
a nacional, por tradutor público ou 
por tradutor nomeado pelo juiz, 
sob compromisso.

Interrogatório ou inquirição do 
mudo, do surdo e do surdo-mudo

Art. 299. o interrogatório ou 
inquirição do mudo, do surdo, ou 
do surdo-mudo será feito pela for-
ma seguinte:

a) ao surdo, serão apresentadas 
por escrito as perguntas, que êle 
responderá oralmente;

b) ao mudo, as perguntas serão 
feitas oralmente, respondendo-as 
êle por escrito;

c) ao surdo-mudo, as perguntas 
serão formuladas por escrito, e por 
escrito dará êle as respostas.

 § 1º caso o interrogado ou inqui-
rido não saiba ler ou escrever, inter-
virá no ato, como intérprete, pessoa 
habilitada a entendê-lo.

 § 2º aplica-se ao ofendido o dis-
posto neste artigo e § 1º.

Consignação das perguntas e 
respostas

Art. 300. sem prejuízo da ex-
posição que o ofendido, o acusado 
ou a testemunha quiser fazer, a 
respeito do fato delituoso ou cir-
cunstâncias que tenham com êste 
relação direta, serão consignadas as 
perguntas que lhes forem dirigidas, 
bem como, imediatamente, as res-
pectivas respostas, devendo estas 
obedecer, com a possível exatidão, 
aos têrmos em que foram dadas.

oralidade e formalidades das 
declarações

 § 1º as perguntas e respostas 
serão orais, podendo estas, entre-
tanto, ser dadas por escrito, se o 
declarante, embora não seja mudo, 
estiver impedido de enunciá-las. 
obedecida esta condição, o mes-
mo poderá ser admitido a respeito 
da exposição referida neste artigo, 
desde que escrita no ato da inqui-
rição e sem intervenção de outra 
pessoa.

 § 2º nos processos de primeira 
instância compete ao auditor e nos 
originários do superior tribunal Mi-
litar ao relator fazer as perguntas 
ao declarante e ditar as respostas 
ao escrivão. Qualquer dos membros 
do conselho de justiça poderá, to-
davia, fazer as perguntas que julgar 
necessárias e que serão consignadas 
com as respectivas respostas.

 § �º as declarações do ofendido, 
do acusado e das testemunhas, bem 
como os demais incidentes que lhes 
tenham relação, serão reduzidos a 
têrmo pelo escrivão, assinado pelo 
juiz, pelo declarante e pelo defen-
sor do acusado, se o quiser. se o 
declarante não souber escrever ou 
se recusar a assiná-lo, o escrivão o 
declarará à fé do seu cargo, encer-
rando o têrmo.

observância no inquérito

Art. 301. serão observadas no 
inquérito as disposições referentes 
às testemunhas e sua acareação, 
ao reconhecimento de pessoas e 
coisas, aos atos periciais e a docu-
mentos, previstas neste título, bem 
como quaisquer outras que tenham 
pertinência com a apuração do fato 
delituoso e sua autoria.

capÍtulo ii 
da QualificaÇÃo e do 

interrogatório do acusado

Tempo e lugar do interrogatório

Art. 302. o acusado será qua-
lificado e interrogado num só ato, 
no lugar, dia e hora designados 
pelo juiz, após o recebimento da 
denúncia; e, se presente à instrução 
criminal ou prêso, antes de ouvidas 
as testemunhas.

Comparecimento no curso do 
processo

parágrafo único. a qualificação e 
o interrogatório do acusado que se 
apresentar ou fôr prêso no curso do 
processo, serão feitos logo que ele 
comparecer perante o juiz.

Interrogatório pelo juiz

Art. 303. o interrogatório será 
feito, obrigatòriamente, pelo juiz, 
não sendo nêle permitida a inter-
venção de qualquer outra pessoa.

Questões de ordem
parágrafo único. findo o in-

terrogatório, poderão as partes 
levantar questões de ordem, que 
o juiz resolverá de plano, fazen-
do-as consignar em ata com a res-
pectiva solução, se assim lhe fôr 
requerido.

Interrogatório em separado

Art. 304. se houver mais de 
um acusado, será cada um dêles in-
terrogado separadamente.

observações ao acusado

Art. 305. antes de iniciar o 
interrogatório, o juiz observará ao 
acusado que, embora não esteja 
obrigado a responder às perguntas 
que lhe forem formuladas, o seu si-
lêncio poderá ser interpretado em 
prejuízo da própria defesa.

perguntas não respondidas
parágrafo único. consignar-se-

ão as perguntas que o acusado dei-
xar de responder e as razões que 
invocar para não fazê-lo.

Forma e requisitos do 
interrogatório

Art. 306. o acusado será per-
guntado sôbre o seu nome, natu-
ralidade, estado, idade, filiação, 
residência, profissão ou meios de 
vida e lugar onde exerce a sua ati-
vidade, se sabe ler e escrever e se 
tem defensor. respondidas essas 
perguntas, será cientificado da 
acusação pela leitura da denúncia 
e estritamente interrogado da se-
guinte forma:

a) onde estava ao tempo em que 
foi cometida a infração e se teve 
notícia desta e de que forma;

b) se conhece a pessoa ofendi-
da e as testemunhas arroladas na 
denúncia, desde quando e se tem 
alguma coisa a alegar contra elas;

c) se conhece as provas contra 
êle apuradas e se tem alguma coisa 
a alegar a respeito das mesmas;

d) se conhece o instrumento 
com que foi praticada a infração, 
ou qualquer dos objetos com ela 
relacionados e que tenham sido 
apreendidos;

e) se é verdadeira a imputação 
que lhe é feita;
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f) se, não sendo verdadeira a 
imputação, sabe de algum motivo 
particular a que deva atribuí-la ou 
conhece a pessoa ou pessoas a que 
deva ser imputada a prática do crime 
e se com elas esteve antes ou depois 
desse fato;

g) se está sendo ou já foi processa-
do pela prática de outra infração e, 
em caso afirmativo, em que juízo, se 
foi condenado, qual a pena imposta 
e se a cumpriu;

h) se tem quaisquer outras declara-
ções a fazer.

Nomeação de defensor ou curador
 § 1º se o acusado declarar que não 

tem defensor, o juiz dar-lhe-á um, 
para assistir ao interrogatório. se me-
nor de vinte e um anos, nomear-lhe-
á curador, que poderá ser o próprio 
defensor.

Caso de confissão
 § 2º se o acusado confessar a infra-

ção, será especialmente interrogado:
a ) sôbre quais os motivos e as cir-

cunstâncias da infração;
b) sôbre se outras pessoas concor-

reram para ela, quais foram e de que 
modo agiram.

Negativa da imputação
 § �º se o acusado negar a imputa-

ção no todo ou em parte, será convi-
dado a indicar as provas da verdade 
de suas declarações.

capÍtulo iii 
da confissÃo

Validade da confissão

Art. 307. para que tenha valor 
de prova, a confissão deve:

a) ser feita perante autoridade 
competente;

b) ser livre, espontânea e expressa;
c) versar sôbre o fato principal;
d) ser verossímil;
e) ter compatibilidade e concor-

dância com as demais provas do 
processo.

Silêncio do acusado

Art. 308. o silêncio do acusado 
não importará confissão, mas poderá 
constituir elemento para a formação 
do convencimento do juiz.

retratabilidade e divisibilidade

Art. 309. a confissão é retratá-
vel e divisível, sem prejuízo do livre 
convencimento do juiz, fundado no 
exame das provas em conjunto.

Confissão fora do interrogatório

Art. 310. a confissão, quando 
feita fora do interrogatório, será 
tomada por têrmo nos autos, obser-
vado o disposto no art. �04. .

capÍtulo iV 
das perguntas ao ofendido

Qualificação do ofendido. 
perguntas

Art. 311. sempre que possível, 
o ofendido será qualificado e per-
guntado sôbre as circunstâncias da 
infração, quem seja ou presuma ser 
seu autor, as provas que possa indi-
car, tomando-se por têrmo as suas 
declarações.

Falta de comparecimento
parágrafo único. se, notificado 

para êsse fim, deixar de compare-
cer sem motivo justo, poderá ser 
conduzido à presença da autorida-
de, sem ficar sujeito, entretanto, a 
qualquer sanção.

presença do acusado

Art. 312. as declarações do 
ofendido serão feitas na presença 
do acusado, que poderá contradi-
tá-las no todo ou em parte, após a 
sua conclusão, bem como requerer 
ao juiz que o ofendido esclareça 
ou torne mais precisa qualquer das 
suas declarações, não podendo, en-
tretanto, reperguntá-lo.

Isenção de resposta

Art. 313. o ofendido não está 
obrigado a responder pergunta que 
possa incriminá-lo, ou seja estranha 
ao processo.

capÍtulo V 
das perÍcias e eXaMes

objeto da perícia

Art. 314. a perícia pode ter 
por objeto os vestígios materiais 
deixados pelo crime ou as pessoas 
e coisas, que, por sua ligação com o 
crime, possam servir-lhe de prova.

determinação
art �15. a perícia pode ser deter-

minada pela autoridade policial mi-
litar ou pela judiciária, ou requerida 
por qualquer das partes.

Negação
parágrafo único. salvo no caso 

de exame de corpo de delito, o juiz 
poderá negar a perícia, se a reputar 
desnecessária ao esclarecimento da 
verdade.

Formulação de quesitos

Art 316. a autoridade que 
determinar perícia formulará os 
quesitos que entender necessários. 
poderão, igualmente, fazê-lo: no 
inquérito, o indiciado; e, durante 
a instrução criminal, o Ministério 
público e o acusado, em prazo que 
lhes fôr marcado para aquêle fim, 
pelo auditor.

requisitos

Art 317. os quesitos devem 
ser específicos, simples e de senti-
do inequívoco, não podendo ser 
sugestivos nem conter implícita a 
resposta.

exigência de especificação e 
esclarecimento

 § 1º o juiz, de ofício ou a pedi-
do de qualquer dos peritos, poderá 
mandar que as partes especifiquem 
os quesitos genéricos, dividam os 
complexos ou esclareçam os duvi-
dosos, devendo indeferir os que 
não sejam pertinentes ao objeto da 
perícia, bem como os que sejam su-
gestivos ou contenham implícita a 
resposta.

esclarecimento de ordem técnica
 § 2º ainda que o quesito não 

permita resposta decisiva do pe-
rito, poderá ser formulado, desde 
que tenha por fim esclarecimento 
indispensável de ordem técnica, a 
respeito de fato que é objeto da 
perícia.

Número dos peritos e habilitação

Art. 318. as perícias serão, 
sempre que possível, feitas por dois 
peritos, especializados no assunto 
ou com habilitação técnica, obser-
vado o disposto no art. 48. 

resposta aos quesitos

Art. 319. os peritos descreve-
rão minuciosamente o que exami-
narem e responderão com clareza 
e de modo positivo aos quesitos 
formulados, que serão transcritos 
no laudo.

Fundamentação
parágrafo único. as respostas po-

derão ser fundamentadas, em seqü-
ência a cada quesito.

apresentação de pessoas e 
objetos

Art. 320. os peritos poderão 
solicitar da autoridade competen-
te a apresentação de pessoas, ins-
trumentos ou objetos que tenham 
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relação com crime, assim como os 
esclarecimentos que se tornem ne-
cessários à orientação da perícia.

requisição de perícia ou exame

Art. 321. a autoridade policial 
militar e a judiciária poderão requi-
sitar dos institutos médico-legais, 
dos laboratórios oficiais e de quais-
quer repartições técnicas, militares 
ou civis, as perícias e exames que 
se tornem necessários ao processo, 
bem como, para o mesmo fim, ho-
mologar os que nêles tenham sido 
regularmente realizados.

divergência entre os peritos

Art. 322. se houver divergên-
cia entre os peritos, serão consigna-
das no auto de exame as declara-
ções e respostas de um e de outro, 
ou cada um redigirá separadamen-
te o seu laudo, e a autoridade no-
meará um terceiro. se êste divergir 
de ambos, a autoridade poderá 
mandar proceder a nôvo exame por 
outros peritos.

Suprimento do laudo

Art. 323. no caso de inobser-
vância de formalidade ou no caso 
de omissão, obscuridade ou contra-
dição, a autoridade policial militar 
ou judiciária mandará suprir a for-
malidade, ou completar ou escla-
recer o laudo. poderá igualmente, 
sempre que entender necessário, 
ouvir os peritos, para qualquer 
esclarecimento.

procedimento de nôvo exame
parágrafo único. a autoridade 

poderá, também, ordenar que se 
proceda a nôvo exame, por outros 
peritos, se julgar conveniente.

Ilustração dos laudos

Art. 324. sempre que conve-
niente e possível, os laudos de perí-
cias ou exames serão ilustrados com 
fotografias, microfotografias, de-
senhos ou esquemas, devidamente 
rubricados.

prazo para apresentação do 
laudo

Art. 325. a autoridade policial 
militar ou a judiciária, tendo em 
atenção a natureza do exame, mar-
cará prazo razoável, que poderá ser 
prorrogado, para a apresentação 
dos laudos.

Vista do laudo
parágrafo único. do laudo será 

dada vista às partes, pelo prazo de 

três dias, para requererem quais-
quer esclarecimentos dos peritos ou 
apresentarem quesitos suplementa-
res para êsse fim, que o juiz poderá 
admitir, desde que pertinentes e 
não infrinjam o art. �17 e seu § 1º.

liberdade de apreciação

Art. 326. o juiz não ficará ads-
trito ao laudo, podendo aceitá-lo 
ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

perícias em lugar sujeito à admi-
nistração militar ou repartição

  Art. 327. as perícias, exames 
ou outras diligências que, para fins 
probatórios, tenham que ser feitos 
em quartéis, navios, aeronaves, es-
tabelecimentos ou repartições, mili-
tares ou civis, devem ser precedidos 
de comunicações aos respectivos 
comandantes, diretores ou chefes, 
pela autoridade competente.

Infração que deixa vestígios

Art. 328. Quando a infração 
deixar vestígios, será indispensável 
o exame de corpo de delito, direto 
ou indireto, não podendo supri-lo a 
confissão do acusado.

corpo de delito indireto
parágrafo único. não sendo pos-

sível o exame de corpo de delito 
direto, por haverem desaparecido 
os vestígios da infração, supri-lo-á a 
prova testemunhal.

oportunidade do exame

Art. 329. o exame de corpo de 
delito poderá ser feito em qualquer 
dia e a qualquer hora.

exame nos crimes contra a 
pessoa

Art. 330. os exames que ti-
verem por fim comprovar a exis-
tência de crime contra a pessoa 
abrangerão:

a) exames de lesões corporais;
b) exames de sanidade física;
c) exames de sanidade mental;
d) exames cadavéricos, precedi-

dos ou não de exumação;
e) exames de identidade de 

pessoa;
f) exames de laboratório;
g) exames de instrumentos que 

tenham servido à prática do crime.
exame pericial incompleto

Art. 331. em caso de lesões 
corporais, se o primeiro exame peri-
cial tiver sido incompleto, proceder-
se-á a exame complementar, por 

determinação da autoridade poli-
cial militar ou judiciária, de ofício 
ou a requerimento do indiciado, do 
Ministério público, do ofendido ou 
do acusado.

Suprimento de deficiência
 § 1º no exame complementar, 

os peritos terão presente o auto de 
corpo de delito, a fim de suprir-lhe 
a deficiência ou retificá-lo.

exame de sanidade física
 § 2º se o exame complementar 

tiver por fim verificar a sanidade 
física do ofendido, para efeito da 
classificação do delito, deverá ser 
feito logo que decorra o prazo de 
trinta dias, contado da data do fato 
delituoso.

Suprimento do exame 
complementar

 § �º a falta de exame comple-
mentar poderá ser suprida pela pro-
va testemunhal.

realização pelos mesmos peritos
§ 4º o exame complementar pode 

ser feito pelos mesmos peritos que 
procederam ao de corpo de delito.

exame de sanidade mental

Art. 332. os exames de sani-
dade mental obedecerão, em cada 
caso, no que fôr aplicável, às nor-
mas prescritas no capítulo ii, do 
título Xii.

autópsia
art ���. haverá autópsia:
a) quando, por ocasião de ser 

feito o corpo de delito, os peritos a 
julgarem necessária;

b) quando existirem fundados 
indícios de que a morte resultou, 
não da ofensa, mas de causas mór-
bidas anteriores ou posteriores à 
infração;

c) nos casos de envenenamento.
ocasião da autópsia

Art. 334. a autópsia será fei-
ta pelo menos seis horas depois do 
óbito, salvo se os peritos, pela evi-
dência dos sinais da morte, julgarem 
que possa ser feita antes daquele 
prazo, o que declararão no auto.

Impedimento de médico
parágrafo único. a autópsia não 

poderá ser feita por médico que 
haja tratado o morto em sua última 
doença.

Casos de morte violenta

Art. 335. nos casos de morte 
violenta, bastará o simples exame 
externo do cadáver, quando não 
houver infração penal que apurar, 
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ou quando as lesões externas per-
mitirem precisar a causa da morte 
e não houver necessidade de exa-
me interno, para a verificação de 
alguma circunstância relevante.

Fotografia de cadáver

Art. 336. os cadáveres se-
rão, sempre que possível, fotogra-
fados na posição em que forem 
encontrados.

Identidade do cadáver

Art. 337. havendo dúvida 
sôbre a identidade do cadáver, 
proceder-se-á ao reconhecimen-
to pelo instituto de identificação 
e estatística, ou repartição con-
gênere, pela inquirição de teste-
munhas ou outro meio de direito, 
lavrando-se auto de reconheci-
mento e identidade, no qual se 
descreverá o cadáver, com todos 
os sinais e indicações.

arrecadação de objetos
parágrafo único. em qualquer 

caso, serão arrecadados e auten-
ticados todos os objetos que pos-
sam ser úteis para a identificação 
do cadáver.

exumação

Art. 338. haverá exumação, 
sempre que esta fôr necessária ao 
esclarecimento do processo.

designação de dia e hora
 § 1º a autoridade providen-

ciará para que, em dia e hora 
prèviamente marcados, se reali-
ze a diligência e o exame cada-
vérico, dos quais se lavrará auto 
circunstanciado.

Indicação de lugar
 § 2º o administrador do cemi-

tério ou por êle responsável in-
dicará o lugar da sepultura, sob 
pena de desobediência.

pesquisas
 § �º no caso de recusa ou de 

falta de quem indique a sepultura, 
ou o lugar onde esteja o cadáver, 
a autoridade mandará proceder às 
pesquisas necessárias, o que tudo 
constará do auto.

Conservação do local do crime

Art. 339. para o efeito de 
exame do local onde houver sido 
praticado o crime, a autorida-
de providenciará imediatamente 
para que não se altere o esta-
do das coisas, até a chegada dos 
peritos.  (Vide lei nº 6.174, de 
1974)

perícias de laboratório

Art. 340. nas perícias de labo-
ratório, os peritos guardarão mate-
rial suficiente para a eventualidade 
de nova perícia.

danificação da coisa

Art. 341. nos crimes em que 
haja destruição, danificação ou vio-
lação da coisa, ou rompimento de 
obstáculo ou escalada para fim cri-
minoso, os peritos, além de descre-
ver os vestígios, indicarão com que 
instrumentos, por que meios e em 
que época presumem ter sido o fato 
praticado.

avaliação direta

Art. 342. proceder-se-á à ava-
liação de coisas destruídas, deterio-
radas ou que constituam produto 
de crime.

avaliação indireta
parágrafo único. se impossível 

a avaliação direta, os peritos pro-
cederão à avaliação por meio dos 
elementos existentes nos autos e 
dos que resultem de pesquisas ou 
diligências.

Caso de incêndio

Art. 343. no caso de incêndio, 
os peritos verificarão a causa e o 
lugar em que houver começado, o 
perigo que dêle tiver resultado para 
a vida e para o patrimônio alheio, 
e, especialmente, a extensão do 
dano e o seu valor, quando atingi-
do o patrimônio sob administração 
militar, bem como quaisquer outras 
circunstâncias que interessem à 
elucidação do fato. será recolhido 
no local o material que os peritos 
julgarem necessário para qualquer 
exame, por êles ou outros peritos 
especializados, que o juiz nomeará, 
se entender indispensáveis.

reconhecimento de escritos

Art. 344. no exame para o 
reconhecimento de escritos, por 
comparação de letra, observar-se-á 
o seguinte:

a) a pessoa a quem se atribua 
ou se possa atribuir o escrito, 
será intimada para o ato, se fôr 
encontrada;

b) para a comparação, poderão 
servir quaisquer documentos que 
ela reconhecer ou já tiverem sido 
judicialmente reconhecidos como 
de seu punho, ou sôbre cuja auten-
ticidade não houver dúvida;

requisição de documentos
c) a autoridade, quando neces-

sário, requisitará, para o exame, os 
documentos que existirem em ar-
quivos ou repartições públicas, ou 
nêles realizará a diligência, se dali 
não puderem ser retirados;

d) quando não houver escritos 
para a comparação ou forem insu-
ficientes os exibidos, a autoridade 
mandará que a pessoa escreva o 
que lhe fôr ditado;

ausência da pessoa
e) se estiver ausente a pessoa, 

mas em lugar certo, esta última di-
ligência poderá ser feita por preca-
tória, em que se consignarão as pa-
lavras a que a pessoa será intimada 
a responder.

exame de instrumentos do crime

Art. 345. são sujeitos a exame 
os instrumentos empregados para 
a prática de crime, a fim de se lhes 
verificar a natureza e a eficiência 
e, sempre que possível, a origem e 
propriedade.

precatória

Art. 346. se a perícia ou exa-
me tiver de ser feito em outra juris-
dição, policial militar ou judiciária, 
expedir-se-á precatória, que obe-
decerá, no que lhe fôr aplicável, às 
prescrições dos artigos 28�, �59, �60 
e �61.

parágrafo único. os quesitos da 
autoridade deprecante e os das par-
tes serão transcritos na precatória.

capÍtulo Vi

das testeMunhas

Notificação de testemunhas

Art. 347. as testemunhas se-
rão notificadas em decorrência de 
despacho do auditor ou delibera-
ção do conselho de justiça, em que 
será declarado o fim da notificação 
e o lugar, dia e hora em que devem 
comparecer.

Comparecimento obrigatório
 § 1º o comparecimento é obri-

gatório, nos têrmos da notifica-
ção, não podendo dêle eximir-se a 
testemunha, salvo motivo de fôrça 
maior, devidamente justificado.

Falta de comparecimento
 § 2º a testemunha que, noti-

ficada regularmente, deixar de 
comparecer sem justo motivo, será 
conduzida por oficial de justiça e 
multada pela autoridade notifican-
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te na quantia de um vigésimo a um 
décimo do salário mínimo vigente 
no lugar. havendo recusa ou resis-
tência à condução, o juiz poderá 
impor-lhe prisão até quinze dias, 
sem prejuízo do processo penal por 
crime de desobediência.

oferecimento de testemunhas

Art. 348. a defesa poderá in-
dicar testemunhas, que deverão ser 
apresentadas independentemente 
de intimação, no dia e hora desig-
nados pelo juiz para inquirição, res-
salvado o disposto no art. �49.

requisição de militar ou 
funcionário

Art. 349. o comparecimento 
de militar, assemelhado, ou funcio-
nário público será requisitado ao 
respectivo chefe, pela autoridade 
que ordenar a notificação.

militar de patente superior
parágrafo único. se a testemunha 

fôr militar de patente superior à da 
autoridade notificante, será com-
pelida a comparecer, sob as penas 
do § 2º do art. �47, por intermédio 
da autoridade militar a que estiver 
imediatamente subordinada.

dispensa de comparecimento

Art. 350. estão dispensados de 
comparecer para depor:

a) o presidente e o vice-presiden-
te da república, os governadores 
e interventores dos estados, os mi-
nistros de estado, os senadores, os 
deputados federais e estaduais, os 
membros do poder judiciário e do 
Ministério público, o prefeito do 
distrito federal e dos Municípios, os 
secretários dos estados, os membros 
dos tribunais de contas da união e 
dos estados, o presidente do insti-
tuto dos advogados brasileiros e os 
presidentes do conselho federal e 
dos conselhos secionais da ordem 
dos advogados do brasil, os quais 
serão inquiridos em local, dia e hora 
prèviamente ajustados entre êles e 
o juiz;

b) as pessoas impossibilitadas por 
enfermidade ou por velhice, que se-
rão inquiridas onde estiverem.

Capacidade para ser testemunha

Art. 351. Qualquer pessoa po-
derá ser testemunha.

declaração da testemunha

Art. 352. a testemunha deve 
declarar seu nome, idade, estado 

civil, residência, profissão e lugar 
onde exerce atividade, se é paren-
te, e em que grau, do acusado e 
do ofendido, quais as suas relações 
com qualquer dêles, e relatar o que 
sabe ou tem razão de saber, a res-
peito do fato delituoso narrado na 
denúncia e circunstâncias que com 
o mesmo tenham pertinência, não 
podendo limitar o seu depoimento 
à simples declaração de que con-
firma o que prestou no inquérito. 
sendo numerária ou referida, pres-
tará o compromisso de dizer a ver-
dade sôbre o que souber e lhe fôr 
perguntado.

dúvida sôbre a identidade da 
testemunha

 § 1º se ocorrer dúvida sôbre a 
identidade da testemunha, o juiz 
procederá à verificação pelos meios 
ao seu alcance, podendo, entretan-
to, tomar-lhe o depoimento desde 
logo.

Não deferimento de 
compromisso

 § 2º não se deferirá o compro-
misso aos doentes e deficientes 
mentais, aos menores de quatorze 
anos, nem às pessoas a que se refe-
re o art. �54. .

Contradita de testemunha antes 
do depoimento

 § �º antes de iniciado o depoi-
mento, as partes poderão contradi-
tar a testemunha ou argüir circuns-
tâncias ou defeitos que a tornem 
suspeita de parcialidade ou indigna 
de fé. o juiz fará consignar a con-
tradita ou argüição e a resposta da 
testemunha, mas só não lhe deferi-
rá compromisso ou a excluirá, nos 
casos previstos no parágrafo ante-
rior e no art. �55. .

após o depoimento
4º após a prestação do depoi-

mento, as partes poderão contes-
tá-lo, no todo ou em parte, por 
intermédio do juiz, que mandará 
consignar a argüição e a resposta 
da testemunha, não permitindo, 
porém, réplica a essa resposta.

Inquirição separada

Art. 353. as testemunhas se-
rão inquiridas cada uma de per si , 
de modo que uma não possa ouvir 
o depoimento da outra.

obrigação e recusa de depor

Art. 354. a testemunha não 
poderá eximir-se da obrigação de 
depor. excetuam-se o ascendente, o 
descendente, o afim em linha reta, 

o cônjuge, ainda que desquitado, 
e o irmão de acusado, bem como 
pessoa que, com êle, tenha vínculo 
de adoção, salvo quando não fôr 
possível, por outro modo, obter-se 
ou integrar-se a prova do fato e de 
suas circunstâncias.

proibição de depor

Art. 355. são proibidas de 
depor as pessoas que, em razão 
de função, ministério, ofício ou 
profissão, devam guardar segrêdo, 
salvo se, desobrigadas pela parte 
interessada, quiserem dar o seu 
testemunho.

Testemunhas suplementares

Art. 356. o juiz, quando julgar 
necessário, poderá ouvir outras tes-
temunhas, além das indicadas pelas 
partes.

Testemunhas referidas
 § 1º se ao juiz parecer conve-

niente, ainda que não haja reque-
rimento das partes, serão ouvidas 
as pessoas a que as testemunhas se 
referirem.

Testemunha não computada
 § 2º não será computada como 

testemunha a pessoa que nada 
souber que interesse à decisão da 
causa.

manifestação de opinião pessoal

Art. 357. o juiz não permitirá 
que a testemunha manifeste suas 
apreciações pessoais, salvo quando 
inseparáveis da narrativa do fato.

Caso de constrangimento da 
testemunha

Art. 358. se o juiz verificar que 
a presença do acusado, pela sua ati-
tude, poderá influir no ânimo de 
testemunha, de modo que prejudi-
que a verdade do depoimento, fará 
retirá-lo, prosseguindo na inquiri-
ção, com a presença do seu defen-
sor. neste caso, deverá constar da 
ata da sessão a ocorrência e os mo-
tivos que a determinaram.

expedição de precatória

Art. 359. a testemunha que 
residir fora da jurisdição do juízo 
poderá ser inquirida pelo auditor do 
lugar da sua residência, expedindo-
se, para êsse fim, carta precatória, 
nos têrmos do art. 28�. , com prazo 
razoável, intimadas as partes, que 
formularão quesitos, a fim de serem 
respondidos pela testemunha.

Sem efeito suspensivo
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 § 1º a expedição da precató-
ria não suspenderá a instrução 
criminal.

Juntada posterior
 § 2º findo o prazo marcado, e 

se não fôr prorrogado, poderá re-
alizar-se o julgamento, mas, a todo 
tempo, a carta precatória, uma vez 
devolvida, será junta aos autos.

precatória a juiz do fôro comum

Art. 360. caso não seja possí-
vel, por motivo relevante, o compa-
recimento da testemunha perante 
auditor, a carta precatória poderá 
ser expedida a juiz criminal de co-
marca onde resida a testemunha ou 
a esta seja acessível, observado o 
disposto no artigo anterior.

precatória a autoridade militar

Art. 361. no curso do inquéri-
to policial militar, o seu encarregado 
poderá expedir carta precatória à 
autoridade militar superior do local 
onde a testemunha estiver servindo 
ou residindo, a fim de notificá-la e 
inquiri-la, ou designar oficial que a 
inquira, tendo em atenção as nor-
mas de hierarquia, se a testemunha 
fôr militar. com a precatória, envia-
rá cópias da parte que deu origem 
ao inquérito e da portaria que lhe 
determinou a abertura, e os quesi-
tos formulados, para serem respon-
didos pela testemunha, além de ou-
tros dados que julgar necessários ao 
esclarecimento do fato.

Inquirição deprecada do 
ofendido

parágrafo único. da mesma for-
ma, poderá ser ouvido o ofendido, 
se o encarregado do inquérito julgar 
desnecessário solicitar-lhe a apre-
sentação à autoridade competente.

mudança de residência da 
testemunha

Art. 362. as testemunhas comu-
nicarão ao juiz, dentro de um ano, 
qualquer mudança de residência, 
sujeitando-se, pela simples omissão, 
às penas do não comparecimento.

antecipação de depoimento

Art. 363. se qualquer testemu-
nha tiver de ausentar-se ou, por en-
fermidade ou idade avançada, inspi-
rar receio de que, ao tempo da ins-
trução criminal, esteja impossibilita-
do de depor, o juiz poderá, de ofício 
ou a requerimento de qualquer das 
partes, tomar-lhe antecipadamente 
o depoimento.

afirmação falsa de testemunha

Art. 364. se o conselho de jus-
tiça ou o superior tribunal Militar, ao 
pronunciar sentença final, reconhe-
cer que alguma testemunha fêz afir-
mação falsa, calou ou negou a verda-
de, remeterá cópia do depoimento à 
autoridade policial competente, para 
a instauração de inquérito.

capÍtulo Vii 
da acareaÇÃo

admissão da acareação

Art. 365. a acareação é admiti-
da, assim na instrução criminal como 
no inquérito, sempre que houver di-
vergência em declarações sôbre fatos 
ou circunstâncias relevantes:

a) entre acusados;
b) entre testemunhas;
c) entre acusado e testemunha;
d) entre acusado ou testemunha e 

a pessoa ofendida;
e) entre as pessoas ofendidas.
pontos de divergência

Art. 366. a autoridade que re-
alizar a acareação explicará aos acu-
sados quais os pontos em que diver-
gem e, em seguida, os reinquirirá, a 
cada um de per si e em presença do 
outro.

 § 1º da acareação será lavrado 
têrmo, com as perguntas e respostas, 
obediência às formalidades prescri-
tas no § �º do art. �00.  e menção na 
ata da audiência ou sessão.

 § 2º as partes poderão, por inter-
médio do juiz, reperguntar as teste-
munhas ou os ofendidos acareados.

ausência de testemunha 
divergente

art. 367. se ausente alguma tes-
temunha cujas declarações divirjam 
das de outra, que esteja presente, a 
esta se darão a conhecer os pontos 
da divergência, consignando-se no 
respectivo têrmo o que explicar.

capÍtulo Viii 
do reconheciMento de pessoa 

e de coisa

Formas de procedimento

Art. 368. Quando houver ne-
cessidade de se fazer o reconheci-
mento de pessoa, proceder-se-á pela 
seguinte forma:

a) a pessoa que tiver de fazer o 

reconhecimento será convidada 
a descrever a pessoa que deva ser 
reconhecida;

b) a pessoa cujo reconhecimento 
se pretender, será colocada, se pos-
sível, ao lado de outras que com ela 
tiverem qualquer semelhança, con-
vidando-se a apontá-la quem hou-
ver de fazer o reconhecimento;

c) se houver razão para recear 
que a pessoa chamada para o reco-
nhecimento, por efeito de intimida-
ção ou outra influência, não diga 
a verdade em face da pessoa que 
deve ser reconhecida, a autoridade 
providenciará para que esta não 
seja vista por aquela.

 § 1º o disposto na alínea c só terá 
aplicação no curso do inquérito.

 § 2º do ato de reconhecimento 
lavrar-se-á têrmo pormenorizado, 
subscrito pela autoridade, pela pes-
soa chamada para proceder ao re-
conhecimento e por duas testemu-
nhas presenciais.

reconhecimento de coisa

Art. 369. no reconhecimento 
de coisa, proceder-se-á com as cau-
telas estabelecidas no artigo ante-
rior, no que fôr aplicável

Variedade de pessoas ou coisas

Art. 370. se várias forem as 
pessoas chamadas a efetuar o reco-
nhecimento de pessoa ou coisa, cada 
uma o fará em separado, evitando-
se qualquer comunicação entre elas. 
se forem varias as pessoas ou coisas 
que tiverem de ser reconhecidas, 
cada uma o será por sua vez.

capÍtulo iX 
dos docuMentos

Natureza

Art. 371. consideram-se do-
cumentos quaisquer escritos, ins-
trumentos ou papéis, públicos ou 
particulares.

presunção de veracidade

Art. 372. o documento públi-
co tem a presunção de veracidade, 
quer quanto à sua formação quer 
quanto aos fatos que o serventu-
ário, com fé pública, declare que 
ocorreram na sua presença.

Identidade de prova

Art. 373. fazem a mesma pro-
va que os respectivos originais:

a) as certidões textuais de qual-
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quer peça do processo, do proto-
colo das audiências ou de outro 
qualquer livro a cargo do escrivão, 
sendo extraídas por êle, ou sob sua 
vigilância e por êle subscritas;

b) os traslados e as certidões ex-
traídas por oficial público, de escri-
tos lançados em suas notas;

c) as fotocópias de documentos, 
desde que autenticadas por oficial 
público;

declaração em documento 
particular

art �74. as declarações constan-
tes de documento particular escrito 
e assinado, ou sómente assinado, 
presumen-se verdadeiras em rela-
ção ao signatário.

parágrafo único. Quando, po-
rém, contiver declaração de ciência, 
tendente a determinar o fato, do-
cumento particular prova a declara-
ção, mas não o fato declarado, com-
petindo o ônus de provar o fato a 
quem interessar a sua veracidade.

Correspondência obtida por 
meios criminosos

Art. 375. a correspondência 
particular, interceptada ou obtida 
por meios criminosos, não será ad-
mitida em juízo, devendo ser desen-
tranhada dos autos se a êstes tiver 
sido junta, para a restituição a seus 
donos.

exibição de correspondência em 
juízo

Art. 376. a correspondência de 
qualquer natureza poderá ser exibi-
da em juízo pelo respectivo destina-
tário, para a defesa do seu direito, 
ainda que não haja consentimento 
do signatário ou remetente.

exame pericial de letra e firma

Art. 377. a letra e firma dos 
documentos particulares serão sub-
metidas a exame pericial, quando 
contestada a sua autenticidade.

apresentação de documentos

Art. 378. os documentos po-
derão ser apresentados em qual-
quer fase do processo, salvo se os 
autos dêste estiverem conclusos 
para julgamento, observado o dis-
posto no art. �79. .

providências do juiz
 § 1º se o juiz tiver notícia da 

existência de documento relativo a 
ponto relevante da acusação ou da 
defesa, providenciará, independen-
temente de requerimento das par-

tes, para a sua juntada aos autos, se 
possível.

requisição de certidões ou 
cópias

 § 2º poderá, igualmente, requisi-
tar às repartições ou estabelecimen-
tos públicos as certidões ou cópias 
autênticas necessárias à prova de 
alegações das partes. se, dentro 
do prazo fixado, não fôr atendida 
a requisição, nem justificada a im-
possibilidade do seu cumprimento, 
o juiz representará à autoridade 
competente contra o funcionário 
responsável.

providências do curso do 
inquérito

 § �º o encarregado de inquérito 
policial militar poderá, sempre que 
necessário ao esclarecimento do 
fato e sua autoria, tomar as provi-
dências referidas nos parágrafos 
anteriores.

audiências das partes sôbre 
documento

Art. 379. sempre que, no cur-
so do processo, um documento fôr 
apresentado por uma das partes, 
será ouvida, a respeito dêle, a ou-
tra parte. se junto por ordem do 
juiz, serão ouvidas ambas as par-
tes, inclusive o assistente da acusa-
ção e o curador do acusado, se o 
requererem.

Conferência da pública-forma

  Art. 380. o juiz, de ofício ou 
a requerimento das partes, poderá 
ordenar diligência para a conferên-
cia de pública-forma de documento 
que não puder ser exibido no ori-
ginal ou em certidão ou cópia au-
têntica revestida dos requisitos ne-
cessários à presunção de sua veraci-
dade. a conferência será feita pelo 
escrivão do processo, em dia, hora e 
lugar prèviamente designados, com 
ciência das partes.

devolução de documentos

Art. 381. os documentos ori-
ginais, juntos a processo findo, 
quando não exista motivo relevan-
te que justifique a sua conserva-
ção nos autos, poderão, mediante 
requerimento, e depois de ouvido 
o Ministério público, ser entregues 
à parte que os produziu, ficando 
traslado nos autos; ou recibo, se se 
tratar de traslado ou certidão de 
escritura pública. neste caso, do re-
cibo deverão constar a natureza da 
escritura, a sua data, os nomes das 

pessoas que a assinaram e a indica-
ção do livro e respectiva fôlha do 
cartório em que foi celebrada.

capÍtulo X 
dos indÍcios

definição

Art 382. indício é a circuns-
tância ou fato conhecido e prova-
do, de que se induz a existência de 
outra circunstância ou fato, de que 
não se tem prova.

requisitos

Art. 383. para que o indício 
constitua prova, é necessário:

a) que a circunstância ou fato 
indicante tenha relação de causa-
lidade, próxima ou remota, com a 
circunstância ou o fato indicado;

b) que a circunstância ou fato 
coincida com a prova resultante 
de outro ou outros indícios, ou 
com as provas diretas colhidas no 
processo.

liVro ii 
dos processos eM espÉcie

tÍtulo i 
do processo ordinário

capÍtulo Único 
da instruÇÃo criMinal

seÇÃo i 
da prioridade de instruÇÃo. 

da polÍcia e ordeM das 
sessÕes. 

disposiÇÕes gerais

preferência para a instrução 
criminal

art �84. terão preferência para a 
instrução criminal:

a) os processos, a que respondam 
os acusados prêsos;

b) dentre os prêsos, os de prisão 
mais antiga;

c) dentre os acusados soltos 
e os revéis, os de prioridade de 
processo.

alteração da preferência
parágrafo único. a ordem de 

preferência poderá ser alterada 
por conveniência da justiça ou da 
ordem militar.

polícia das sessões
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Art. 385. a polícia e a disciplina 
das sessões da instrução criminal se-
rão, de acôrdo com o art. �6 e seus 
§§ 1º e 2º, exercidas pelo presidente 
do conselho de justiça, e pelo audi-
tor, nos demais casos.

Conduta da assistência

Art. 386. as partes, os escri-
vães e os espectadores poderão 
estar sentados durante as sessões. 
levantar-se-ão, porém, quando se 
dirigirem aos juízes ou quando ês-
tes se levantarem para qualquer ato 
do processo.

prerrogativas
parágrafo único. o representante 

do Ministério público e os advogados 
poderão falar sentados, e êstes terão, 
no que fôr aplicável, as prerrogativas 
que lhes assegura o art. 89 da lei n° 
4.215, de 27 de abril de 196�.

publicidade da instrução criminal

Art. 387. a instrução criminal 
será sempre pública, podendo, ex-
cepcionalmente, a juízo do conse-
lho de justiça, ser secreta a sessão, 
desde que o exija o interêsse da 
ordem e disciplina militares, ou a 
segurança nacional.

Sessões fora da sede
  art �88. as sessões e os atos pro-

cessuais poderão, em caso de neces-
sidade, realizar-se fora da sede da 
auditoria, em local especialmente 
designado pelo auditor, intimadas 
as partes para êsse fim.

Conduta inconveniente do 
acusado

art �89. se o acusado, durante a 
sessão, se portar de modo inconve-
niente, será advertido pelo presi-
dente do conselho; e, se persistir, 
poderá ser mandado retirar da 
sessão, que prosseguirá sem a sua 
presença, perante, porém, o seu 
advogado ou curador. se qualquer 
dêstes se recusar a permanecer no 
recinto, o presidente nomeará de-
fensor ou curador ad hoc ao acu-
sado, para funcionar até o fim da 
sessão. da mesma forma procederá 
o auditor, em se tratando de ato da 
sua competência.

Caso de desacato
parágrafo único. no caso de de-

sacato a juiz, ao procurador ou ao 
escrivão, o presidente do conselho 
ou o auditor determinará a lavratu-
ra do auto de flagrante delito, que 
será remetido à autoridade judiciá-
ria competente.

prazo para a instrução criminal

Art. 390. o prazo para a con-
clusão da instrução criminal é de 
cinqüenta dias, estando o acusado 
prêso, e de noventa, quando sôl-
to, contados do recebimento da 
denúncia.

Não computação de prazo
 § 1º não será computada naque-

les prazos a demora determinada 
por doença do acusado ou defen-
sor, por questão prejudicial ou por 
outro motivo de fôrça maior justifi-
cado pelo auditor, inclusive a inqui-
rição de testemunhas por precatória 
ou a realização de exames periciais 
ou outras diligências necessárias à 
instrução criminal, dentro dos res-
pectivos prazos.

doença do acusado
 § 2º no caso de doença do acu-

sado, ciente o seu advogado ou 
curador e o representante do Minis-
tério público, poderá o conselho de 
justiça ou o auditor, por delegação 
dêste, transportar-se ao local onde 
aquêle se encontrar, procedendo aí 
ao ato da instrução criminal.

doença e ausência do defensor
 § �º no caso de doença do defen-

sor, que o impossibilite de compa-
recer à sede do juízo, comprovada 
por atestado médico, com a firma 
de seu signatário devidamente re-
conhecida, será adiado o ato a que 
aquêle devia comparecer, salvo se 
a doença perdurar por mais de dez 
dias, caso em que lhe será nome-
ado substituto, se outro defensor 
não estiver ou não fôr constituído 
pelo acusado. no caso de ausência 
do defensor, por outro motivo ou 
sem justificativa, ser-lhe-á nome-
ado substituto, para assistência ao 
ato e funcionamento no processo, 
enquanto a ausência persistir, res-
salvado ao acusado o direito de 
constituir outro defensor.

prazo para devolução de 
precatória

 § 4º para a devolução de preca-
tória, o auditor marcará prazo ra-
zoável, findo o qual, salvo motivo 
de fôrça maior, a instrução criminal 
prosseguirá, podendo a parte jun-
tar, posteriormente, a precatória, 
como documento, nos têrmos dos 
arts. �78 e �79.

atos procedidos perante o 
auditor

 § 5º salvo o interrogatório do 
acusado, a acareação nos têrmos do 
art. �65.  e a inquirição de testemu-
nhas, na sede da auditoria, todos 
os demais atos da instrução criminal 

poderão ser procedidos perante o 
auditor, com ciência do advogado, 
ou curador, do acusado e do repre-
sentante do Ministério público.

 § 6º para os atos probatórios em 
que é necessária a presença do con-
selho de justiça, bastará o compare-
cimento da sua maioria. se ausente 
o presidente, será substituído, na 
ocasião, pelo oficial imediato em 
antigüidade ou em pôsto.

Juntada da fé de ofício ou 
antecedentes

Art. 391. juntar-se-á aos autos 
do processo o extrato da fé de ofí-
cio ou dos assentamentos do acu-
sado militar. se o acusado fôr civil 
será junta a fôlha de antecedentes 
penais e, além desta, a de assenta-
mentos, se servidor de repartição 
ou estabelecimento militar.

Individual datiloscópica
parágrafo único. sempre que 

possível, juntar-se-á a individual da-
tiloscópica do acusado.

proibição de transferência ou 
remoção

Art. 392. o acusado ficará à 
disposição exclusiva da justiça Mili-
tar, não podendo ser transferido ou 
removido para fora da sede da au-
ditoria, até a sentença final, salvo 
motivo relevante que será aprecia-
do pelo auditor, após comunicação 
da autoridade militar, ou a requeri-
mento do acusado, se civil.

proibição de transferência para a 
reserva

Art. 393. o oficial processado, 
ou sujeito a inquérito policial militar, 
não poderá ser transferido para a re-
serva, salvo se atingir a idade-limite 
de permanência no serviço ativo.

dever do exercício de função ou 
serviço militar

Art. 394. o acusado sôlto não 
será dispensado do exercício das 
funções ou do serviço militar, ex-
ceto se, no primeiro caso, houver 
incompatibilidade com a infração 
cometida.

lavratura de ata

Art. 395. de cada sessão será, 
pelo escrivão, lavrada ata, da qual 
se juntará cópia autêntica aos au-
tos, dela constando os requerimen-
tos, decisões e incidentes ocorridos 
na sessão.

retificação de ata
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parágrafo único. na sessão seguin-
te, por determinação do conselho ou 
a requerimento de qualquer das par-
tes, a ata poderá ser retificada, quan-
do omitir ou não houver declarado 
fielmente fato ocorrido na sessão.

seÇÃo ii 
do inÍcio do processo 

ordinário

Início do processo ordinário

Art. 396. o processo ordiná-
rio inicia-se com o recebimento da 
denúncia.

Falta de elementos para a 
denúncia

Art. 397. se o procurador, sem 
prejuízo da diligência a que se refere 
o art. 26, n° i, entender que os autos 
do inquérito ou as peças de informa-
ção não ministram os elementos in-
dispensáveis ao oferecimento da de-
núncia, requererá ao auditor que os 
mande arquivar. se êste concordar 
com o pedido, determinará o arqui-
vamento; se dêle discordar, remeterá 
os autos ao procurador-geral.

designação de outro procurador
 § 1º se o procurador-geral enten-

der que há elementos para a ação 
penal, designará outro procurador, a 
fim de promovê-la; em caso contrá-
rio, mandará arquivar o processo.

avocamento do processo
 § 2º a mesma designação poderá 

fazer, avocando o processo, sempre 
que tiver conhecimento de que, exis-
tindo em determinado caso elemen-
tos para a ação penal, esta não foi 
promovida.

alegação de incompetência do 
juízo

Art. 398. o procurador, antes 
de oferecer a denúncia, poderá ale-
gar a incompetência do juízo, que 
será processada de acôrdo com o 
art. 146. 

Seção III
da instalação do Conselho de 

Justiça
providências do auditor
art �99. recebida a denúncia, o 

auditor:
Sorteio ou Conselho
a) providenciará, conforme o caso, 

o sorteio do conselho especial ou a 
convocação do conselho permanen-
te, de justiça;

Instalação do Conselho
b) designará dia, lugar e hora 

para a instalação do conselho de 
justiça;

Citação do acusado e do procura-
dor militar

c) determinará a citação do acu-
sado, de acôrdo com o art. 277. , 
para assistir a todos os têrmos do 
processo até decisão final, nos dias, 
lugar e horas que forem designa-
dos, sob pena de revelia, bem como 
a intimação do representante do 
Ministério público;

Intimação das testemunhas arro-
ladas e do ofendido

d) determinará a intimação das 
testemunhas arroladas na denún-
cia, para comparecerem no lugar, 
dia e hora que lhes fôr designado, 
sob as penas de lei; e se couber, a 
notificação do ofendido, para os 
fins dos arts. �11 e �12.

Compromisso legal

Art. 400. tendo à sua direita o 
auditor, à sua esquerda o oficial de 
pôsto mais elevado ou mais antigo 
e, nos outros lugares, alternada-
mente, os demais juízes, conforme 
os seus postos ou antigüidade, fi-
cando o escrivão em mesa próxima 
ao auditor e o procurador em mesa 
que lhe é reservada — o presidente, 
na primeira reunião do conselho de 
justiça, prestará em voz alta, de pé, 
descoberto, o seguinte compromis-
so: “prometo apreciar com impar-
cial atenção os fatos que me forem 
submetidos e julgá-los de acôrdo 
com a lei e a prova dos autos.” Êsse 
compromisso será também prestado 
pelos demais juízes, sob a fórmula: 
“assim o prometo.”

parágrafo único. dêsse ato, o es-
crivão lavrará certidão nos autos.

assento dos advogados

Art. 401. para o advogado será 
destinada mesa especial, no recinto, 
e, se houver mais de um, serão, ao 
lado da mesa, colocadas cadeiras 
para que todos possam assentar-se.

designação para a qualificação e 
interrogatório

Art. 402. prestado o compro-
misso pelo conselho de justiça, o 
auditor poderá, desde logo, se pre-
sentes as partes e cumprida a cita-
ção prevista no art. 277. , designar 
lugar, dia e hora para a qualificação 
e interrogatório do acusado, que se 
efetuará pelo menos sete dias após 
a designação.

presença do acusado

Art. 403. o acusado prêso as-
sistirá a todos os têrmos do processo, 
inclusive ao sorteio do conselho de 
justiça, quando especial.

seÇÃo iV 
da QualificaÇÃo e do 

interrogatório do acusado. 
das eXceÇÕes Que podeM ser 

opostas. do coMpareciMento 
do ofendido.

Normas da qualificação e 
interrogatório

Art. 404. no lugar, dia e hora 
marcados para a qualificação e inter-
rogatório do acusado, que obedece-
rão às normas prescritas nos artigos 
�02 a �06, ser-lhe-ão lidos, antes, 
pelo escrivão, a denúncia e os nomes 
das testemunhas nela arroladas, com 
as respectivas identidades.

Solicitação da leitura de peças do 
inquérito

 § 1º o acusado poderá solicitar, 
antes do interrogatório ou para es-
clarecer qualquer pergunta dêle 
constante, que lhe seja lido determi-
nado depoimento, ou trechos dêle, 
prestado no inquérito, bem como 
as conclusões do relatório do seu 
encarregado.

dispensa de perguntas
 § 2º serão dispensadas as pergun-

tas enumeradas no art. �06.  que não 
tenham relação com o crime.

Interrogatório em separado

Art. 405. presentes mais de um 
acusado, serão interrogados separa-
damente, pela ordem de autuação 
no processo, não podendo um ouvir 
o interrogatório do outro.

postura do acusado

Art. 406. durante o interro-
gatório o acusado ficará de pé, sal-
vo se o seu estado de saúde não o 
permitir.

exceções opostas pelo acusado

Art. 407. após o interrogatório 
e dentro em quarenta e oito horas, o 
acusado poderá opor as exceções de 
suspeição do juiz, procurador ou es-
crivão, de incompetência do juízo, de 
litispendência ou de coisa julgada, as 
quais serão processadas de acôrdo 
com o título Xii, capítulo i, seções i a 
iV do livro i, no que fôr aplicável.

matéria de defesa
c Quaisquer outras exceções ou 

alegações serão recebidas como ma-
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téria de defesa para apreciação no 
julgamento.

exceções opostas pelo procura-
dor militar

Art. 408. o procurador, no 
mesmo prazo previsto no artigo 
anterior, poderá opor as mesmas 
exceções em relação ao juiz ou ao 
escrivão.

presunção da menoridade

Art. 409. a declaração de me-
noridade do acusado valerá até pro-
va em contrário. se, no curso da ins-
trução criminal, ficar provada a sua 
maioridade, cessarão as funções do 
curador, que poderá ser designado 
advogado de defesa. a verificação 
da maioridade não invalida os atos 
anteriormente praticados em rela-
ção ao acusado.

Comparecimento do ofendido

Art. 410. na instrução criminal 
em que couber o comparecimento 
do ofendido, proceder-se-á na for-
ma prescrita nos arts. �11, �12 e 
�1�.

seÇÃo V 
da reVelia

revelia do acusado prêso

Art. 411. se o acusado prêso 
recusar-se a comparecer à instrução 
criminal, sem motivo justificado, 
ser-lhe-á designado o advogado de 
ofício para defendê-lo, ou outro 
advogado se êste estiver impedido, 
e, independentemente da qualifi-
cação e interrogatório, o processo 
prosseguirá à sua revelia.

Qualificação e interrogatório 
posteriores

parágrafo único. comparecendo 
mais tarde, será qualificado e in-
terrogado mas sem direito a opor 
qualquer das exceções previstas no 
art. 407.  e seu parágrafo único.

revelia do acusado sôlto

Art. 412. será considerado 
revel o acusado que, estando sôlto 
e tendo sido regularmente citado, 
não atender ao chamado judicial 
para o início da instrução criminal, 
ou que, sem justa causa, se prèvia-
mente cientificado, deixar de com-
parecer a ato do processo em que 
sua presença seja indispensável.

acompanhamento posterior do 
processo

Art. 413. o revel que compa-
recer após o início do processo acom-
panhá-lo-á nos têrmos em que êste 
estiver, não tendo direito à repetição 
de qualquer ato.

defesa do revel. recursos que 
pode interpor

Art. 414. o curador do acusado 
revel se incumbirá da sua defesa até 
o julgamento, podendo interpor os 
recursos legais, excetuada a apelação 
de sentença condenatória.

seÇÃo Vi 
da inQuiriÇÃo de testeMunhas, 
do reconheciMento de pessoa 
ou coisa e das diligÊncias eM 

geral

Normas de inquirição

Art. 415. a inquirição das tes-
temunhas obedecerá às normas pres-
critas nos arts. �47 a �64, além dos 
artigos seguintes.

leitura da denúncia
art 416. Qualificada a testemu-

nha, o escrivão far-lhe-á a leitura 
da denúncia, antes da prestação do 
depoimento. se presentes várias tes-
temunhas, ouvirão tôdas, ao mesmo 
tempo, aquela leitura, finda a qual se 
retirarão do recinto da sessão as que 
não forem depor em seguida, a fim 
de que uma não possa ouvir o depoi-
mento da outra, que a preceder.

leitura de peças do inquérito
parágrafo único. as partes pode-

rão requerer ou o auditor determi-
nar que à testemunha seja lido de-
poimento seu prestado no inquérito, 
ou peça dêste, a respeito da qual seja 
esclarecedor o depoimento prestado 
na instrução criminal.

precedência na inquirição

Art. 417. serão ouvidas, em 
primeiro lugar, as testemunhas arro-
ladas na denúncia e as referidas por 
estas, além das que forem substituí-
das ou incluídas posteriormente pelo 
Ministério público, de acôrdo com o 
§ 4º dêste artigo. após estas, serão 
ouvidas as testemunhas indicadas 
pela defesa.

Inclusão de outras testemunhas
 § 1º havendo mais de três acusa-

dos, o procurador poderá requerer a 
inquirição de mais três testemunhas 
numerárias, além das arroladas na 
denúncia.

Indicação das testemunhas de 
defesa

 § 2º as testemunhas de defesa 
poderão ser indicadas em qualquer 
fase da instrução criminal, desde que 
não seja excedido o prazo de cinco 
dias, após a inquirição da última tes-
temunha de acusação. cada acusado 
poderá indicar até três testemunhas, 
podendo ainda requerer sejam ouvi-
das testemunhas referidas ou infor-
mantes, nos têrmos do § �º.

Testemunhas referidas e 
informantes

 § �º as testemunhas referidas, as-
sim como as informantes, não pode-
rão exceder a três.

Substituição, desistência e inclusão
 § 4º Quer o Ministério público quer 

a defesa poderá requerer a substi-
tuição ou desistência de testemunha 
arrolada ou indicada, bem como a 
inclusão de outras, até o número 
permitido.

Inquirição pelo auditor

Art. 418. as testemunhas serão 
inquiridas pelo auditor e, por intermé-
dio dêste, pelos juízes militares, procu-
rador, assistente e advogados. Às tes-
temunhas arroladas pelo procurador, 
o advogado formulará perguntas por 
último. da mesma forma o procura-
dor, às indicadas pela defesa.

recusa de perguntas

Art. 419. não poderão ser recu-
sadas as perguntas das partes, salvo 
se ofensivas ou impertinentes ou sem 
relação com o fato descrito na denún-
cia, ou importarem repetição de outra 
pergunta já respondida.

Consignação em ata
parágrafo único. as perguntas re-

cusadas serão, a requerimento de 
qualquer das partes, consignadas na 
ata da sessão, salvo se ofensivas e 
sem relação com o fato descrito na 
denúncia.

Testemunha em lugar incerto. Caso 
de prisão

art 420. se não fôr encontrada, por 
estar em lugar incerto, qualquer das 
testemunhas, o auditor poderá deferir 
o pedido de substituição. se averiguar 
que a testemunha se esconde para 
não depor, determinará a sua prisão 
para êsse fim.

Notificação prévia

Art. 421. nenhuma testemunha 
será inquirida sem que, com três dias 
de antecedência pelo menos, sejam 
notificados o representante do Minis-
tério público, o advogado e o acusa-
do, se estiver prêso.
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redução a têrmo, leitura e assi-
natura de depoimento

Art. 422. o depoimento será 
reduzido a têrmo pelo escrivão e 
lido à testemunha que, se não ti-
ver objeção, assiná-lo-á após o pre-
sidente do conselho e o auditor. 
assinarão, em seguida, conforme 
se trate de testemunha de acusa-
ção ou de defesa, o representante 
do Ministério público e o assisten-
te ou o advogado e o curador. se 
a testemunha declarar que não 
sabe ler ou escrever, certificá-lo-á 
o escrivão e encerrará o têrmo, sem 
necessidade de assinatura a rôgo da 
testemunha.

pedido de retificação
 § 1º a testemunha poderá, após 

a leitura do depoimento, pedir a re-
tificação de tópico que não tenha, 
em seu entender, traduzido fiel-
mente declaração sua.

recusa de assinatura
 § 2º se a testemunha ou qual-

quer das partes se recusar a assinar 
o depoimento, o escrivão o certifi-
cará, bem como o motivo da recusa, 
se êste fôr expresso e o interessado 
requerer que conste por escrito.

Têrmo de assinatura

Art. 423. sempre que, em cada 
sessão, se realizar inquirição de tes-
temunhas, o escrivão lavrará têrmo 
de assentada, do qual constarão lu-
gar, dia e hora em que se iniciou a 
inquirição.

período da inquirição

Art. 424. as testemunhas se-
rão ouvidas durante o dia, das sete 
às dezoito horas, salvo prorrogação 
autorizada pelo conselho de justi-
ça, por motivo relevante, que cons-
tará da ata da sessão.

determinação de acareação

Art. 425. a acareação entre 
testemunhas poderá ser determi-
nada pelo conselho de justiça, pelo 
auditor ou requerida por qualquer 
das partes, obedecendo ao disposto 
nos arts. �65, �66 e �67.

determinação de reconhecimen-
to de pessoa ou coisa

Art. 426. o reconhecimento 
de pessoa e de coisa, nos têrmos dos 
arts. �68, �69 e �70, poderá ser reali-
zado por determinação do conselho 
de justiça, do auditor ou a requeri-
mento de qualquer das partes.

Conclusão dos autos ao auditor

Art. 427. após a inquirição da 
última testemunha de defesa, os 
autos irão conclusos ao auditor, que 
dêles determinará vista em cartório 
às partes, por cinco dias, para re-
quererem, se não o tiverem feito, o 
que fôr de direito, nos têrmos dêste 
código.

determinação de ofício e fixação 
de prazo

parágrafo único. ao auditor, que 
poderá determinar de ofício as me-
didas que julgar convenientes ao 
processo, caberá fixar os prazos ne-
cessários à respectiva execução, se, 
a êsse respeito, não existir disposi-
ção especial.

Vista para as alegações escritas

Art. 428. findo o prazo alu-
dido no artigo 427 e se não tiver 
havido requerimento ou despacho 
para os fins nêle previstos, o audi-
tor determinará ao escrivão abertu-
ra de vista dos autos para alegações 
escritas, sucessivamente, por oito 
dias, ao representante do Ministé-
rio público e ao advogado do acusa-
do. se houver assistente, constituí-
do até o encerramento da instrução 
criminal, ser-lhe-á dada vista dos 
autos, se o requerer, por cinco dias, 
imediatamente após as alegações 
apresentadas pelo representante 
do Ministério público.

dilatação do prazo
 § 1º se ao processo responderem 

mais de cinco acusados e diferentes 
forem os advogados, o prazo de vis-
ta será de doze dias, correndo em 
cartório e em comum para todos. o 
mesmo prazo terá o representante 
do Ministério público.

Certidão do recebimento das ale-
gações. desentranhamento

 § 2° o escrivão certificará, com 
a declaração do dia e hora, o rece-
bimento das alegações escritas, à 
medida da apresentação. se recebi-
das fora do prazo, o auditor man-
dará desentranhá-las dos autos, 
salvo prova imediata de que a de-
mora resultou de óbice irremovível 
materialmente.

observância de linguagem deco-
rosa nas alegações

Art. 429. as alegações escritas 
deverão ser feitas em têrmos conve-
nientes ao decôro dos tribunais e à 
disciplina judiciária e sem ofensa à 
autoridade pública, às partes ou às 

demais pessoas que figuram no pro-
cesso, sob pena de serem riscadas, 
de modo que não possam ser lidas, 
por determinação do presidente do 
conselho ou do auditor, as expres-
sões que infrinjam aquelas normas.

Sanação de nulidade ou fal-
ta. designação de dia e hora do 
julgamento

art. 430. findo o prazo con-
cedido para as alegações escritas, o 
escrivão fará os autos conclusos ao 
auditor, que poderá ordenar dili-
gência para sanar qualquer nulida-
de ou suprir falta prejudicial ao es-
clarecimento da verdade. se achar 
o processo devidamente preparado, 
designará dia e hora para o julga-
mento, cientes os demais juízes do 
conselho de justiça e as partes, e 
requisição do acusado prêso à auto-
ridade que o detenha, a fim de ser 
apresentado com as formalidades 
previstas neste código.

seÇÃo Vii 
da sessÃo do julgaMento e da 

sentenÇa

abertura da sessão

Art. 431. no dia e hora desig-
nados para o julgamento, reunido o 
conselho de justiça e presentes to-
dos os seus juízes e o procurador, o 
presidente declarará aberta a sessão 
e mandará apresentar o acusado.

Comparecimento do revel
 § 1º se o acusado revel compa-

recer nessa ocasião, sem ter sido 
ainda qualificado e interrogado, 
proceder-se-á a êstes atos, na con-
formidade dos arts. 404, 405 e 406, 
perguntando-lhe antes o auditor se 
tem advogado. se declarar que não 
o tem, o auditor nomear-lhe-á um, 
cessando a função do curador, que 
poderá, entretanto, ser nomeado 
advogado.

revel de menor idade
 § 2º se o acusado revel fôr me-

nor, e a sua menoridade só vier a 
ficar comprovada na fase de julga-
mento, o presidente do conselho 
de justiça nomear-lhe-á curador, 
que poderá ser o mesmo já nomea-
do pelo motivo da revelia.

Falta de apresentação de acusa-
do prêso

 § �º se o acusado, estando prêso, 
deixar de ser apresentado na sessão 
de julgamento, o auditor providen-
ciará quanto ao seu comparecimen-
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to à nova sessão que fôr designada 
para aquêle fim.

adiamento de julgamento no 
caso de acusado sôlto

 § 4º o julgamento poderá ser 
adiado por uma só vez, no caso de 
falta de comparecimento de acusa-
do sôlto. na segunda falta, o jul-
gamento será feito à revelia, com 
curador nomeado pelo presidente 
do conselho.

Falta de comparecimento do 
advogado

 § 5º ausente o advogado, será 
adiado o julgamento uma vez. na 
segunda ausência, salvo motivo de 
fôrça maior devidamente compro-
vado, será o advogado substituído 
por outro.

Falta de comparecimento de as-
sistente ou curador

6§º não será adiado o julgamen-
to, por falta de comparecimento 
do assistente ou seu advogado, ou 
de curador de menor ou revel, que 
será substituído por outro, de no-
meação do presidente do conselho 
de justiça.

Saída do acusado por motivo de 
doença

7§º se o estado de saúde do 
acusado não lhe permitir a perma-
nência na sessão, durante todo o 
tempo em que durar o julgamen-
to, êste prosseguirá com a presen-
ça do defensor do acusado. se o 
defensor se recusar a permanecer 
na sessão, a defesa será feita por 
outro, nomeado pelo presidente 
do conselho de justiça, desde que 
advogado.

leitura de pecas do processo

Art. 432. iniciada a sessão de 
julgamento, o presidente do con-
selho de justiça ordenará que o 
escrivão proceda à leitura das se-
guintes peças do processo:

a) a denúncia e seu aditamento, 
se houver;

b) o exame de corpo de delito e 
a conclusão de outros exames ou 
perícias fundamentais à configura-
ção ou classificação do crime;

c) o interrogatório do acusado;
d) qualquer outra peça dos au-

tos, cuja leitura fôr proposta por 
algum dos juízes, ou requerida por 
qualquer das partes, sendo, neste 
caso, ordenada pelo presidente do 
conselho de justiça, se deferir o 
pedido.

Sustentação oral da acusação e 
defesa

Art. 433. terminada a leitura, 
o presidente do conselho de justi-
ça dará a palavra, para sustentação 
das alegações escritas ou de outras 
alegações, em primeiro lugar ao 
procurador, em seguida ao assisten-
te ou seu procurador, se houver, e, 
finalmente, ao defensor ou defen-
sores, pela ordem de autuação dos 
acusados que representam, salvo 
acôrdo manifestado entre eles.

Tempo para acusação e defesa
 § 1º o tempo, assim para a acu-

sação como para a defesa, será 
de três horas para cada uma, no 
máximo.

réplica e tréplica
 § 2º o procurador e o defensor 

poderão, respectivamente, replicar 
e treplicar por tempo não exceden-
te a uma hora, para cada um.

prazo para o assistente
 § �º o assistente ou seu procura-

dor terá a metade do prazo conce-
dido ao procurador para a acusação 
e a réplica.

defesa de vários acusados
 § 4º o advogado que tiver a seu 

cargo a defesa de mais de um acu-
sado terá direito a mais uma hora, 
além do tempo previsto no § 1º, se 
fizer a defesa de todos em conjun-
to, com alteração, neste caso, da 
ordem prevista no preâmbulo do 
artigo.

acusados excedentes a dez
 § 5º se os acusados excederem a 

dez, cada advogado terá direito a 
uma hora para a defesa de cada um 
dos seus constituintes, pela ordem 
da respectiva autuação, se não usar 
da faculdade prevista no parágrafo 
anterior. não poderá, entretanto, 
exceder a seis horas o tempo total, 
que o presidente do conselho de 
justiça marcará, e o advogado dis-
tribuirá, como entender, para a de-
fesa de todos os seus constituintes.

uso da tribuna
 § 6º o procurador, o assistente 

ou seu procurador, o advogado e o 
curador desenvolverão a acusação 
ou a defesa, da tribuna para êsse 
fim destinada, na ordem que lhes 
tocar.

disciplina dos debates
 § 7º a linguagem dos debates 

obedecerá às normas do art. 429. , 
podendo o presidente do conselho 
de justiça, após a segunda adver-
tência, cassar a palavra de quem as 
transgredir, nomeando-lhe substi-
tuto ad hoc.

permissão de apartes

 § 8° durante os debates pode-
rão ser dados apartes, desde que 
permitidos por quem esteja na tri-
buna, e não tumultuem a sessão.

Conclusão dos debates

Art. 434. concluídos os de-
bates e decidida qualquer questão 
de ordem levantada pelas partes, 
o conselho de justiça passará a 
deliberar em sessão secreta, po-
dendo qualquer dos juízes milita-
res pedir ao auditor esclarecimen-
tos sôbre questões de direito que 
se relacionem com o fato sujeito a 
julgamento.

pronunciamento dos juízes

Art. 435. o presidente do 
conselho de justiça convidará os 
juízes a se pronunciarem sôbre as 
questões preliminares e o mérito 
da causa, votando em primeiro 
lugar o auditor; depois, os juí-
zes militares, por ordem inversa 
de hierarquia, e finalmente o 
presidente.

diversidade de votos
parágrafo único. Quando, pela 

diversidade de votos, não se pu-
der constituir maioria para a apli-
cação da pena, entender-se-á que 
o juiz que tiver votado por pena 
maior, ou mais grave, terá virtual-
mente votado por pena imediata-
mente menor ou menos grave.

Interrupção da sessão na fase 
pública

Art. 436. a sessão de julga-
mento será permanente. poderá, 
porém, ser interrompida na fase 
pública por tempo razoável, para 
descanso ou alimentação dos juí-
zes, auxiliares da justiça e partes. 
na fase secreta não se interrom-
perá por motivo estranho ao pro-
cesso, salvo moléstia de algum dos 
juízes, caso em que será transferi-
da para dia designado na ocasião.

Conselho permanente. prorro-
gação de jurisdição

parágrafo único. prorrogar-se á 
a jurisdição do conselho perma-
nente de justiça, se o nôvo dia 
designado estiver incluído no tri-
mestre seguinte àquele em que 
findar a sua jurisdição, fazendo-se 
constar o fato de ata.

definição do fato pelo 
Conselho

Art. 437. o conselho de jus-
tiça poderá:
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a) dar ao fato definição jurídica 
diversa da que constar na denún-
cia, ainda que, em conseqüência, 
tenha de aplicar pena mais grave, 
desde que aquela definição haja 
sido formulada pelo Ministério 
público em alegações escritas e a 
outra parte tenha tido a oportuni-
dade de respondê-la;

Condenação e reconhecimento 
de agravante não argüida

b) proferir sentença condenató-
ria por fato articulado na denúncia, 
não obstante haver o Ministério 
público opinado pela absolvição, 
bem como reconhecer agravante 
objetiva, ainda que nenhuma te-
nha sido argüída.

Conteúdo da sentença

Art. 438. a sentença conterá:
a) o nome do acusado e, confor-

me o caso, seu pôsto ou condição 
civil;

b) a exposição sucinta da acusa-
ção e da defesa;

c) a indicação dos motivos de 
fato e de direito em que se fundar 
a decisão;

d) a indicação, de modo expres-
so, do artigo ou artigos de lei em 
que se acha incurso o acusado;

e) a data e as assinaturas dos 
juízes do conselho de justiça, a 
começar pelo presidente e por 
ordem de hierarquia e declaração 
dos respectivos postos, encerran-
do-as o auditor.

declaração de voto
 § 1º se qualquer dos juízes dei-

xar de assinar a sentença, será de-
clarado, pelo auditor, o seu voto, 
como vencedor ou vencido.

redação da sentença
 § 2º a sentença será redigida 

pelo auditor, ainda que discorde 
dos seus fundamentos ou da sua 
conclusão, podendo, entretanto, 
justificar o seu voto, se vencido, no 
todo ou em parte, após a assinatu-
ra. o mesmo poderá fazer cada um 
dos juízes militares.

Sentença datilografada e 
rubricada

 § �º a sentença poderá ser da-
tilografada, rubricando-a, neste 
caso, o auditor, fôlha por fôlha.

Sentença absolutória. 
requisitos

Art. 439. o conselho de justiça 
absolverá o acusado, mencionando 
os motivos na parte expositiva da 
sentença, desde que reconheça:

a) estar provada a inexistência 
do fato, ou não haver prova da sua 
existência;

b) não constituir o fato infração 
penal;

c) não existir prova de ter o acu-
sado concorrido para a infração 
penal;

d) existir circunstância que exclua 
a ilicitude do fato ou a culpabilida-
de ou imputabilidade do agente 
(arts. �8, �9, 42, 48 e 52 do código 
penal Militar);

e) não existir prova suficiente 
para a condenação;

f) estar extinta a punibilidade.
especificação
 § 1º se houver várias causas 

para a absolvição, serão tôdas 
mencionadas.

providências
 § 2º na sentença absolutória 

determinar-se-á:
a) pôr o acusado em liberdade, se 

fôr o caso;
b) a cessação de qualquer pena 

acessória e, se fôr o caso, de medi-
da de segurança provisòriamente 
aplicada;

c) a aplicação de medida de segu-
rança cabível.

Sentença condenatória. 
requisitos

Art. 440. o conselho de justiça 
ao proferir sentença condenatória:

a) mencionará as circunstâncias 
apuradas e tudo o mais que deva 
ser levado em conta na fixação 
da pena, tendo em vista obriga-
tòriamente o disposto no art. 69 e 
seus parágrafos do código penal 
Militar;

b) mencionará as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes definidas 
no citado código, e cuja existência 
reconhecer;

c) imporá as penas, de acôrdo com 
aquêles dados, fixando a quantida-
de das principais e, se fôr o caso, a 
espécie e o limite das acessórias;

d) aplicará as medidas de segu-
rança que, no caso, couberem.

proclamação do julgamento e 
prisão do réu

Art. 441. reaberta a sessão 
pública e proclamado o resultado 
do julgamento pelo presidente do 
conselho de justiça, o auditor ex-
pedirá mandado de prisão contra o 
réu, se êste fôr condenado a pena 
privativa de liberdade, ou alvará de 
soltura, se absolvido. se presente 

o réu, ser-lhe-á dada voz de prisão 
pelo presidente do conselho de 
justiça, no caso de condenação. a 
aplicação de pena não privativa de 
liberdade será comunicada à auto-
ridade competente, para os devidos 
efeitos.

permanência do acusado absolvi-
do na prisão

 § 1º se a sentença fôr absolutó-
ria, por maioria de votos, e a acu-
sação versar sôbre crime a que a lei 
comina pena, no máximo por tem-
po igual ou superior a vinte anos, 
o acusado continuará prêso, se in-
terposta apelação pelo Ministério 
público, salvo se se tiver apresenta-
do espontâneamente à prisão para 
confessar crime, cuja autoria era ig-
norada ou imputada a outrem.

Cumprimento anterior do tempo 
de prisão

 § 2º no caso de sentença con-
denatória, o réu será pôsto em li-
berdade se, em virtude de prisão 
provisória, tiver cumprido a pena 
aplicada.

 § �º a cópia da sentença, devi-
damente conferida e subscrita pelo 
escrivão e rubricada pelo auditor, 
ficará arquivada em cartório.

Indícios de outro crime

Art. 442. se, em processo sub-
metido a seu exame, o conselho de 
justiça, por ocasião do julgamento, 
verificar a existência de indícios de ou-
tro crime, determinará a remessa das 
respectivas peças, por cópia autêntica, 
ao órgão do Ministério público com-
petente, para os fins de direito.

leitura da sentença em sessão 
pública e intimação

Art. 443. se a sentença ou de-
cisão não fôr lida na sessão em que 
se proclamar o resultado do jul-
gamento, sê-lo-á pelo auditor em 
pública audiência, dentro do prazo 
de oito dias, e dela ficarão, desde 
logo, intimados o representante do 
Ministério público, o réu e seu de-
fensor, se presentes.

Intimação do representante do 
ministério público

Art. 444. salvo o disposto no 
artigo anterior, o escrivão, dentro 
do prazo de três dias, após a leitura 
da sentença ou decisão, dará ciência 
dela ao representante do Ministério 
público, para os efeitos legais.

Intimação de sentença 
condenatória
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Art. 445. a intimação da sen-
tença condenatória será feita, se não 
o tiver sido nos têrmos do art. 44�. :

a) ao defensor de ofício ou dativo;
b) ao réu, pessoalmente, se estiver 

prêso;
c) ao defensor constituído pelo 

réu.
Intimação a réu sôlto ou revel

Art. 446. a intimação da sen-
tença condenatória a réu sôlto ou 
revel far-se-á após a prisão, e bem 
assim ao seu defensor ou advogado 
que nomear por ocasião da intima-
ção, e ao representante do Ministé-
rio público.

requisitos da certidão de 
intimação

parágrafo único. na certidão que 
lavrar da intimação, o oficial de justi-
ça declarará se o réu nomeou advo-
gado e, em caso afirmativo, intimá-
lo-á também da sentença. em caso 
negativo, dará ciência da sentença e 
da prisão do réu ao seu defensor de 
ofício ou dativo.

Certidões nos autos

Art. 447. o escrivão lavrará nos 
autos, em todos os casos, as respecti-
vas certidões de intimação, com a in-
dicação do lugar, dia e hora em que 
houver sido feita.

lavratura de ata

Art. 448. o escrivão lavrará ata 
circunstanciada de tôdas as ocorrên-
cias na sessão de julgamento.

anexação de cópia da ata
parágrafo único. da ata será ane-

xada aos autos cópia autêntica dati-
lografada e rubricada pelo escrivão.

efeitos da sentença condenatória

Art. 449. são efeitos de senten-
ça condenatória recorrível:

a) ser o réu prêso ou conservado 
na prisão;

b) ser o seu nome lançado no rol 
dos culpados.

aplicação de artigos

Art. 450. aplicam-se à sessão 
de julgamento, no que couber, os 
arts. �85, �86 e seu parágrafo único, 
�89, 411, 412 e 41�.

tÍtulo ii  
dos processos especiais

capÍtulo i 
da deserÇÃo eM geral

Têrmo de deserção. Formalidades

 Art. 451. consumado o crime de 
deserção, nos casos previstos na lei pe-
nal militar, o comandante ou autorida-
de correspondente, ou ainda a autori-
dade superior, fará lavrar, sem demo-
ra, o respectivo têrmo, que poderá ser 
impresso ou datilografado, sendo por 
êle assinado e por duas testemunhas, 
além do militar incumbido da lavratura. 
 parágrafo único. no caso previsto no 
artigo 190 do código penal Militar, a 
lavratura do têrmo será imediata.

Art. 451. consumado o crime 
de deserção, nos casos previsto na lei 
penal militar, o comandante da uni-
dade, ou autoridade correspondente, 
ou ainda autoridade superior, fará 
lavrar o respectivo termo, imedia-
tamente, que poderá ser impresso 
ou datilografado, sendo por ele as-
sinado e por duas testemunhas idô-
neas, além do militar incumbido da 
lavratura.(redação dada pela lei nº 
8.2�6, de 20.9.1991)

§ 1º a contagem dos dias de ausên-
cia, para efeito da lavratura do termo de 
deserção, iniciar-se-á a zero hora do dia 
seguinte àquele em que for verificada a 
falta injustificada do militar.  (redação 
dada pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

§ 2º no caso de deserção especial, 
prevista no art. 190 do código penal 
Militar, a lavratura do termo será, 
também, imediata.(redação dada 
pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

efeitos do têrmo de deserção

Art. 452. o têrmo de deserção, 
juntamente com a parte de ausência, 
equivalerá à instrução criminal, sujei-
tando o desertor à prisão.

Art. 452. o termo de deserção 
tem o caráter de instrução provisória 
e destina-se a fornecer os elementos 
necessários à propositura da ação pe-
nal, sujeitando, desde logo, o deser-
tor à prisão.       (redação dada pela 
lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

art 45�. o desertor que não for jul-
gado dentro de sessenta dias será pos-
to em liberdade, salvo se tiver dado 
causa ao retardamento do processo.

Art. 453. o desertor que não 
for julgado dentro de sessenta dias, a 
contar do dia de sua apresentação vo-
luntária ou captura, será posto em li-
berdade, salvo se tiver dado causa ao 
retardamento do processo.  (redação 
dada pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

capÍtulo ii 
do processo de deserÇÃo de 

oficial

lavratura do têrmo de deserção e 
sua publicação em boletim

Art. 454. transcorrido o pra-
zo para consumar-se o crime de 
deserção, o comandante, ou auto-
ridade correspondente, ou ainda a 
autoridade superior, fará lavrar o 
têrmo de deserção circunstanciada-
mente, inclusive com a qualificação 
do desertor, assinando-o com duas 
testemunhas, fazendo-se nos livros 
respectivos os devidos assentamen-
tos e publicando-se, em boletim ou 
documento equivalente, o têrmo de 
deserção, acompanhado da parte 
de ausência.

Art. 454. transcorrido o prazo 
para consumar-se o crime de de-
serção, o comandante da unidade, 
ou autoridade correspondente ou 
ainda a autoridade superior, fará 
lavrar o termo de deserção circuns-
tanciadamente, inclusive com a 
qualificação do desertor, assinando-
o com duas testemunhas idôneas, 
publicando-se em boletim ou docu-
mento equivalente, o termo de de-
serção, acompanhado da parte de 
ausência.(redação dada pela lei nº 
8.2�6, de 20.9.1991)

remessa do têrmo de deserção e 
documentos à auditoria

 § 1º feita a publicação, a autori-
dade militar remeterá em seguida 
o têrmo de deserção à auditoria 
respectiva, juntamente com a parte 
de ausência, a cópia do boletim ou 
documento equivalente e o extrato 
da fé de ofício do desertor.

§ 1º o oficial desertor será agre-
gado, permanecendo nessa situ-
ação ao apresentar-se ou ser cap-
turado, até decisão transitada em 
julgado. (redação dada pela lei nº 
8.2�6, de 20.9.1991)

autuação e vista ao ministério 
público

 § 2º recebidos o têrmo de deser-
ção e demais peças, o auditor man-
dará autuá-los e dar vista do proces-
so, por cinco dias, ao procurador, 
que o examinará sob o aspecto for-
mal, podendo requerer o que fôr de 
direito, sendo o processo mandado 
arquivar por despacho do auditor, 
se nenhuma formalidade tiver sido 
omitida, ou após o cumprimento 
das diligências requeridas.
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§ 2º feita a publicação, a autori-
dade militar remeterá, em seguida, o 
termo de deserção à auditoria com-
petente, juntamente com a parte de 
ausência, o inventário do material 
permanente da fazenda nacional e 
as cópias do boletim ou documento 
equivalente e dos assentamentos do 
desertor. (redação dada pela lei nº 
8.2�6, de 20.9.1991)

§ �º recebido o termo de deser-
ção e demais peças, o juiz-auditor 
mandará autuá-los e dar vista do 
processo por cinco dias, ao procu-
rador, podendo este requerer o ar-
quivamento, ou que for de direito, 
ou oferecer denúncia, se nenhuma 
formalidade tiver sido omitida, ou 
após o cumprimento das diligências 
requeridas.(parágrafo incluído pela 
lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

§ 4º recebida a denúncia, o juiz-
auditor determinará seja aguardada 
a captura ou apresentação voluntá-
ria do desertor.(parágrafo incluído 
pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

apresentação ou captura do de-
sertor. Sorteio do Conselho

Art. 455. apresentando-se ou 
sendo capturado o desertor, a au-
toridade militar fará a comunicação 
ao auditor, com a informação sôbre 
a data e o lugar onde o mesmo se 
apresentou ou foi capturado, além 
de quaisquer outras circunstâncias 
concernentes ao fato criminoso. em 
seguida, procederá o auditor ao 
sorteio e à convocação do conse-
lho especial de justiça, expedindo 
o mandado de citação do acusado, 
para ser processado e julgado. nesse 
mandado será transcrito o têrmo de 
deserção.

Art. 455. apresentando-se ou 
sendo capturado o desertor, a au-
toridade militar fará a comunicação 
ao juiz-auditor, com a informação 
sobre a data e o lugar onde o mesmo 
se apresentou ou foi capturado, além 
de quaisquer outras circunstâncias 
concernentes ao fato. em seguida, 
procederá o juiz-auditor ao sorteio 
e à convocação do conselho especial 
de justiça, expedindo o mandado de 
citação do acusado, para ser proces-
sado e julgado. nesse mandado, será 
transcrita a denúncia.   (redação 
dada pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

rito processual
 § 1º reunido o conselho especial 

de justiça, presentes o procurador, o 
defensor e o acusado, o presidente 

ordenará a leitura do têrmo de de-
serção, seguido-se o interrogatório 
do acusado, que poderá oferecer 
documentos de defesa e requerer, 
no ato, a inquirição de testemunhas, 
até o número de três, que serão arro-
ladas dentro do prazo de três dias e 
ouvidas, independentemente de no-
tificação, dentro de igual prazo, que 
o conselho poderá prorrogar até o 
dôbro, ouvido o Ministério público.

§1º reunido o conselho especial 
de justiça, presentes o procurador, 
o defensor e o acusado, o presidente 
ordenará a leitura da denúncia, se-
guindo-se o interrogatório do acusa-
do, ouvindo-se, na ocasião, as teste-
munhas arroladas pelo Ministério pú-
blico. a defesa poderá oferecer prova 
documental e requerer a inquirição 
de testemunhas, até o número de 
três, que serão arroladas dentro do 
prazo de três dias e ouvidas dentro 
do prazo de cinco dias, prorrogável 
até o dobro pelo conselho, ouvido 
o Ministério público.(redação dada 
pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

Julgamento
 § 2º findo o interrogatório e se 

nada fôr requerido ou determina-
do, ou finda a inquirição das teste-
munhas e realizadas as diligências 
ordenadas, o conselho passará ao 
julgamento, observando-se o rito 
prescrito neste código.

§2º findo o interrogatório, e se 
nada for requerido ou determina-
do, ou finda a inquirição das teste-
munhas arroladas pelas partes e re-
alizadas as diligências ordenadas, o 
presidente do conselho dará a pala-
vra às partes, para sustentação oral, 
pelo prazo máximo de trinta minu-
tos, podendo haver réplica e tréplica 
por tempo não excedente a quinze 
minutos, para cada uma delas, pas-
sando o conselho ao julgamento, 
observando-se o rito prescrito neste 
código.  (redação dada pela lei nº 
8.2�6, de 20.9.1991)

capÍtulo iii 
do processo de deserÇÃo de 

praÇa, coM ou seM graduaÇÃo, 
e de praÇa especial, no eXÉrcito

 capÍtulo iii 
do processo de deserÇÃo de 

praÇa coM ou seM graduÇÃo e 
de praÇa especial.

(redação dada pela lei nº 8.2�6, de 
20.9.1991)

Art. 456. Vinte e quatro ho-
ras depois de verificada a ausência 
de uma praça, o comandante da 
respectiva subunidade ou autori-
dade correspondente apresentará 
parte circunstanciada ao coman-
dante ou chefe da respectiva orga-
nização, que mandará inventariar 
os bens deixados ou extraviados 
pelo ausente, com a assistên-
cia de duas testemunhas, sendo 
uma, obrigatòriamente, oficial. 
§ 1º Quando a ausência se verifi-
car em subunidade isolada ou em 
destacamento, o respectivo co-
mandante, oficial, ou não, provi-
denciará o inventário, assinando-o 
com duas testemunhas idôneas. 
diligências para localiza-
ção e retôrno do ausente 
       § 2º no tempo compreendido 
entre a formalização da ausência 
e a consumação da deserção, o co-
mandante da subunidade ou seu 
correspondente, em se tratando 
de estabelecimento militar, de-
terminará, compulsòriamente, as 
necessárias diligências para a lo-
calização e retôrno do ausente à 
sua unidade, mesmo sob prisão, se 
assim o exigirem as circunstâncias. 
       § �° decorrido o prazo marcado 
em lei para se configurar a deserção, 
o comandante da subunidade ou au-
toridade correspondente enviará ao 
comandante, ou chefe competente, 
uma parte acompanhada do inven-
tário, de que ficará cópia autêntica. 
       § 4º recebida a parte, fará o 
comandante, ou autoridade corres-
pondente, lavrar o têrmo de deser-
ção, onde se mencionarão tôdas as 
circunstâncias do fato. Êste têrmo 
poderá ser lavrado por uma praça, 
especial ou graduada, e será assina-
do pelo comandante e por duas tes-
temunhas, de preferência oficiais.

exclusão do serviço ativo
§ 5º comprovada a deserção de 

cadete, sargento, graduado ou 
soldado, será êle imediatamente 
excluído do serviço ativo, fazendo-
se, nos livros respectivos, os devidos 
assentamentos e publicando-se, em 
boletim, o têrmo de deserção.

Inventário dos bens deixados ou 
extraviados pelo ausente

Art. 456. Vinte e quatro horas 
depois de iniciada a contagem dos 
dias de ausência de uma praça, o 
comandante da respectiva subuni-
dade, ou autoridade competente, 
encaminhará parte de ausência ao 
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comandante ou chefe da respec-
tiva organização, que mandará 
inventariar o material permanen-
te da fazenda nacional, deixado 
ou extraviado pelo ausente, com 
a assistência de duas testemunhas 
idôneas.   (redação dada pela lei 
nº 8.2�6, de 20.9.1991)

   § 1º Quando a ausência se veri-
ficar em subunidade isolada ou em 
destacamento, o respectivo coman-
dante, oficial ou não providenciará 
o inventário, assinando-o com duas 
testemunhas idôneas .       (re-
dação dada pela lei nº 8.2�6, de 
20.9.1991)

   parte de deserção
   § 2º decorrido o prazo para se 

configurar a deserção, o coman-
dante da subunidade, ou autorida-
de correspondente, encaminhará 
ao comandante, ou chefe compe-
tente, uma parte acompanhada do 
inventário.      (redação dada pela 
lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

   lavratura de têrmo de 
deserção

  § �º recebida a parte de que 
trata o parágrafo anterior, fará o 
comandante, ou autoridade corres-
pondente, lavrar o termo de deser-
ção, onde se mencionarão todas as 
circunstâncias do fato. esse termo 
poderá ser lavrado por uma praça, 
especial ou graduada, e será assi-
nado pelo comandante e por duas 
testemunhas idôneas, de preferên-
cia oficiais.  (redação dada pela lei 
nº 8.2�6, de 20.9.1991)

  exclusão do serviço ativo, agre-
gação e remessa à auditoria

§ 4º consumada a deserção de 
praça especial ou praça sem esta-
bilidade, será ela imediatamente 
excluída do serviço ativo. se praça 
estável, será agregada, fazendo-se, 
em ambos os casos, publicação, em 
boletim ou documento equivalente, 
do termo de deserção e remetendo-
se, em seguida, os autos à auditoria 
competente.(redação dada pela 
lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

arquivamento do têrmo de 
deserção

art 457. o comandante do cor-
po ou autoridade competente, que 
tiver lavrado o têrmo de deserção, 
fá-lo-á arquivar, acompanhado de 
cópia do boletim e de um extrato 
dos assentamentos, contendo as 
datas de nascimento, praça, en-
gajamento, promoção, ausência e 
alterações que possam influir no 
julgamento.

Art. 457. recebidos do co-
mandante da unidade, ou da au-
toridade competente, o termo de 
deserção e a cópia do boletim, ou 
documento equivalente que o pu-
blicou, acompanhados dos demais 
atos lavrados e dos assentamentos, 
o juiz-auditor mandará autuá-los 
e dar vista do processo, por cinco 
dias, ao procurador, que requererá 
o que for de direito, aguardando-
se a captura ou apresentação vo-
luntária do desertor, se nenhuma 
formalidade tiver sido omitida, ou 
após o cumprimento das diligências 
requeridas.       (redação dada pela 
lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

Inspeção de saúde
§ 1° o desertor que se apresentar 

ou fôr capturado deve ser submeti-
do a inspeção de saúde e, se julgado 
incapaz definitivamente, fica isento 
do processo e da reinclusão.

§ 1º o desertor sem estabilidade 
que se apresentar ou for captura-
do deverá ser submetido à inspe-
ção de saúde e, quando julgado 
apto para o serviço militar, será 
reincluído.(redação dada pela lei 
nº 8.2�6, de 20.9.1991)

§ 2º a ata de inspeção de saúde e 
os papéis relativos à deserção serão 
remetidos ao conselho de justiça 
da unidade, ou estabelecimento, 
com urgência, para que seja deter-
minado o arquivamento do proces-
so e feitas as comunicações, para os 
fins de direito.

§ 2º a ata de inspeção de saúde 
será remetida, com urgência, à audi-
toria a que tiverem sido distribuídos 
os autos, para que, em caso de inca-
pacidade definitiva, seja o desertor 
sem estabilidade isento da reinclu-
são e do processo, sendo os autos 
arquivados, após o pronunciamen-
to do representante do Ministério 
público Militar.       (redação dada 
pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

reinclusão
§ �° reincluído que seja o cade-

te, sargento, graduado ou soldado, 
desertor, o comandante da uni-
dade ou estabelecimento, provi-
denciará, com urgência, sob pena 
de responsabilidade, a remessa ao 
respectivo conselho de justiça dos 
papéis e mais documentos relativos 
à deserção.

§ �º reincluída que a praça es-
pecial ou a praça sem estabilidade, 
ou procedida à reversão da praça 
estável, o comandante da unidade 
providenciará, com urgência, sob 

pena de responsabilidade, a re-
messa à auditoria de cópia do ato 
de reinclusão ou do ato de rever-
são. o juiz-auditor determinará 
sua juntada aos autos e deles dará 
vista, por cinco dias, ao procurador 
que requererá o arquivamento, ou 
o que for de direito, ou oferecerá 
denúncia, se nenhuma formali-
dade tiver sido omitida, ou após 
o cumprimento das diligências 
requeridas.(redação dada pela lei 
nº 8.2�6, de 20.9.1991)

Substituição por impedimento
§ 4° se nesse conselho funcionar, 

como juiz, oficial que tenha dado 
a parte acusatória ou assinado o 
respectivo têrmo de deserção ou 
de inventário, será êle substituí-
do no processo em que se achar 
impedido.

§ 4º recebida a denúncia, deter-
minará o juiz-auditor a citação do 
acusado, realizando-se em dia e hora 
previamente designados, perante o 
conselho permanente de justiça, o 
interrogatório do acusado, ouvin-
do-se, na ocasião, as testemunhas 
arroladas pelo Ministério público. 
a defesa poderá oferecer prova do-
cumental e requerer a inquirição de 
testemunhas, até o número de três, 
que serão arroladas dentro do pra-
zo de três dias e ouvidas dentro de 
cinco dias, prorrogáveis até o dobro 
pelo conselho, ouvido o Ministério 
público.(redação dada pela lei nº 
8.2�6, de 20.9.1991)

Nomeação de curador
§ 5º recebidos os documentos 

comprobatórios da deserção, o pre-
sidente do conselho fá-los-á autuar 
pelo escrivão, e, verificando, pelo 
extrato de assentamentos, ser o 
acusado menor de vinte e um anos, 
nomear-lhe-á curador, que será um 
oficial da mesma unidade. o cura-
dor prestará o compromisso, que 
constará dos autos, de bem defen-
der o acusado.

§ 5º feita a leitura do processo, 
o presidente do conselho dará a 
palavra às partes, para sustentação 
oral, pelo prazo máximo de trinta 
minutos, podendo haver réplica e 
tréplica por tempo não excedente a 
quinze minutos, para cada uma de-
las, passando o conselho ao julga-
mento, observando-se o rito pres-
crito neste código. (redação dada 
pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

designação de advogado
§ 6º se o acusado fôr maior de 

vinte e um anos e não tiver advoga-
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do, o oficial da unidade designado 
pelo presidente do conselho se in-
cumbirá de sua defesa. não pode ser 
designado para êste fim oficial que 
tiver dado a parte ou assinado o têr-
mo de deserção ou de inventário.

§ 6º em caso de condenação do 
acusado, o juiz-auditor fará ex-
pedir, imediatamente, a devida 
comunicação à autoridade compe-
tente, para os devidos fins e efeitos 
legais.  (redação dada pela lei nº 
8.2�6, de 20.9.1991)

audição de testemunhas
§ 7º se houver testemunhas de de-

fesa indicadas pelo acusado, o presi-
dente designará dia para serem ouvi-
das perante o conselho, presentes o 
acusado e seu advogado ou curador. 
se as testemunhas de defesa deixa-
rem de ser, com justa causa, apresen-
tadas pelo acusado, no dia designa-
do para a sessão, poderá o conselho 
marcar nova sessão, para aquêle fim, 
ou determinar, desde logo, que pros-
sigam os demais têrmos do processo, 
mandando os autos com vista ao ad-
vogado ou curador. não se expedirá 
precatória para inquirição de teste-
munha de defesa.

§ 7º sendo absolvido o acusado, 
ou se este já tiver cumprido a pena 
imposta na sentença, o juiz-auditor 
providenciará, sem demora, para que 
seja posto em liberdade, mediante 
alvará de soltura, se por outro mo-
tivo não estiver preso.       (redação 
dada pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

Vista dos autos
§ 8º o curador ou advogado do 

acusado terá vista dos autos para 
examinar suas peças e apresentar, 
dentro do prazo de três dias, as ra-
zões de defesa.

dia e hora do julgamento
§ 9º Voltando os autos ao presi-

dente, designará êste dia e hora para 
o julgamento.

Interrogatório
§ 10. reunido o conselho, será o 

acusado interrogado, em presen-
ça do seu advogado, ou curador se 
fôr menor, assinando com o advo-
gado ou curador, após os juízes, o 
auto de interrogatório, lavrado pelo 
escrivão.

defesa oral
§ 11. em seguida, feita a leitura 

do processo pelo escrivão, o presi-
dente do conselho dará a palavra ao 
advogado ou curador do acusado, 
para que, dentro do prazo máximo 
de trinta minutos, apresente defesa 
oral, passando o conselho a funcio-

nar, desde logo, em sessão secreta.
Comunicação de sentença conde-

natória ou alvará de soltura
§ 12. terminado o julgamento, 

se o acusado fôr condenado, o pre-
sidente do conselho fará expedir 
imediatamente a devida comunica-
ção à autoridade competente; e, se 
fôr absolvido ou já tiver cumprido 
o tempo de prisão que na sentença 
lhe houver sido impôsto, providen-
ciará, sem demora, para que o acu-
sado seja, mediante alvará de soltu-
ra, pôsto em liberdade, se por outro 
motivo não estiver prêso. o relator, 
no prazo de quarenta e oito horas, 
redigirá a sentença, que será assina-
da por todos os juízes.

remessa à auditoria

Art. 458. dentro do prazo 
previsto no § 12 do artigo anterior, 
após a assinatura da sentença, far-
se-á a remessa dos autos à auditoria 
respectiva. o auditor mandará ime-
diatamente intimar o procurador e 
o advogado de ofício, se o acusado 
não tiver sido assistido por advoga-
do de sua escolha, para, no prazo de 
cinco dias, oferecerem prova docu-
mental ou testemunhal, e, no prazo 
de quarenta e oito horas, interpo-
rem os recursos legais.(revogado 
pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

recurso
art 459. havendo recurso, abrir-

se-á vista, sucessivamente, pelo pra-
zo de cinco dias, às partes, para suas 
alegações. não havendo recurso, o 
auditor, dentro daquele prazo, fará 
comunicação à autoridade militar 
competente de ter a sentença tran-
sitado em julgado. (revogado pela 
lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

 capÍtulo iV 
do processo de deserÇÃo 

de praÇa, coM ou seM 
graduaÇÃo, e de praÇa 
especial, na Marinha e 

na aeronáutica 
 

(revogado pela lei nº 8.2�6, de 
20.9.1991)

Inventário dos bens deixados ou 
extraviados pelo agente

art. 460. Vinte e quatro horas 
após a verificação da ausência de 
praça, graduado, sargento, subofi-
cial ou praça especial, o comandan-
te ou autoridade sob cujas ordens 
servir, mandará proceder ao inven-
tário dos bens deixados ou extravia-

dos pelo ausente, com observância 
das formalidades previstas no art. 
456.  e do disposto no § 2° do mes-
mo artigo.      (revogado pela lei nº 
8.2�6, de 20.9.1991)

decorrência de prazo
§ 1º decorrido o prazo estabeleci-

do para que se consume a deserção, 
será enviado ao comandante, ou 
autoridade competente, uma par-
te acompanhada do inventário, de 
que ficará cópia autêntica.

lavratura do têrmo de deserção
§ 2º recebidos êsses documentos, 

o comandante, ou autoridade cor-
respondente, fará lavrar o têrmo de 
deserção, no qual se mencionarão 
tôdas as circunstâncias do fato. o 
têrmo será escrito ou datilografado 
por um escrevente ou graduado, e 
assinado pelo comandante, ou au-
toridade que determinou a lavra-
tura, e por duas testemunhas, de 
preferência oficiais.

exclusão do serviço ativo
§ �º comprovada, assim, a deser-

ção, será o desertor excluído do ser-
viço ativo, lançando-se, nos respec-
tivos livros, os assentamentos neces-
sários, e publicando-se, em boletim 
ou detalhe de serviço, o têrmo de 
deserção.

remessa do têrmo

Art. 461. a autoridade que 
tiver mandado lavrar o têrmo de 
deserção remetê-lo-á, em seguida, 
à auditoria competente, acompa-
nhado do inventário, boletim ou 
detalhe de serviço.(revogado pela 
lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

autuação e vista
§1º recebidos êsses documentos, 

mandará o auditor autuá-los e abrir 
vista ao representante do Ministério 
público, pelo prazo de cinco dias.

Cumprimento de formalidades e 
citação do acusado

§ 2º o representante do Minis-
tério público verificará se foram 
cumpridas as exigências legais. se 
alguma dessas exigências ou forma-
lidades tiver sido omitida, reque-
rerá ao auditor providências para 
que sejam satisfeitas. nada tendo 
a requerer, pedirá a citação do acu-
sado, se apresentado ou capturado, 
para se ver processar e julgar, trans-
crevendo-se no mandado o têrmo 
de deserção.

Inquirição de testemunhas, inter-
rogatório e julgamento

§ �º citado o acusado, iniciar-se-
á, em dia e hora prèviamente de-
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signados, a inquirição das testemu-
nhas de acusação e de defesa, se as 
houver, procedendo-se, em segui-
da, ao interrogatório e julgamento, 
observadas, no que fôr aplicável, as 
formalidades estabelecidas neste 
código.

aplicação de outras disposições
art. 462. aplicam-se à Marinha e 

à aeronáutica as disposições previs-
tas nos §§ 1°, 2º e �º do art. 457. 
, sendo feitas, porém, ao conselho 
de justiça competente para o julga-
mento, as remessas referidas nos §§ 
2° e �(revogado pela lei nº 8.2�6, 
de 20.9.1991)

capÍtulo V 
do processo de criMe de 

insubMissÃo

lavratura de têrmo de 
insubmissão

art. 46�. consumado o crime de 
insubmissão, o comandante ou au-
toridade correspondente da unida-
de, ou estabelecimento para que 
fôra designado o insubmisso, fará 
lavrar o têrmo de insubmissão, cir-
cunstanciadamente, com indicação 
de nome, filiação, naturalidade e 
classe a que pertencer o insubmisso 
e a data em que êste deveria apre-
sentar-se, sendo o têrmo assinado 
pelo referido comandante, ou au-
toridade correspondente, e duas 
testemunhas, podendo ser impresso 
ou datilografado. Êsse têrmo equi-
valerá à instrução criminal, sujeito o 
insubmisso a captura, para o efeito 
de incorporação.

Art. 463. consumado o crime 
de insubmissão, o comandante, ou 
autoridade correspondente, da uni-
dade para que fora designado o 
insubmisso, fará lavrar o termo de 
insubmissão, circunstanciadamente, 
com indicação, de nome, filiação, 
naturalidade e classe a que perten-
cer o insubmisso e a data em que 
este deveria apresentar-se, sendo 
o termo assinado pelo referido co-
mandante, ou autoridade corres-
pondente, e por duas testemunhas 
idôneas, podendo ser impresso ou 
datilografado.       (redação dada 
pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

arquivamento do têrmo
§ 1º o comandante, ou autorida-

de competente, que tiver lavrado o 
têrmo de insubmissão, fá-lo-á arqui-
var, acompanhado dos demais do-
cumentos, relativos à insubmissão.

§ 1º o termo, juntamente com os 
demais documentos relativos à in-
submissão, tem o caráter de instru-
ção provisória, destina-se a fornecer 
os elementos necessários à proposi-
tura da ação penal e é o instrumen-
to legal autorizador da captura do 
insubmisso, para efeito da incor-
poração. (redação dada pela lei nº 
8.2�6, de 20.9.1991)

Inclusão do insubmisso
§ 2º incluído o insubmisso, o co-

mandante do corpo ou autoridade 
correspondente providenciará, com 
urgência, a remessa ao presidente 
do conselho dos papéis arquivados 
e dos que, a bem de sua defesa, o 
acusado apresentar.

§ 2º o comandante ou autorida-
de competente que tiver lavrado o 
termo de insubmissão remetê-lo-á 
à auditoria, acompanhado de có-
pia autêntica do documento hábil 
que comprove o conhecimento pelo 
insubmisso da data e local de sua 
apresentação, e demais documentos
.      (redação dada pela lei nº 8.2�6, 
de 20.9.1991)

procedimento
§ �º de posse dêsses documentos, 

o presidente do conselho procederá 
como foi estabelecido para os crimes 
de deserção, podendo, entretanto, 
julgar vários processos na mesma 
sessão.

§ �º recebido o termo de insub-
missão e os documentos que o acom-
panham, o juiz-auditor determinará 
sua atuação e dará vista do processo, 
por cinco dias, ao procurador, que re-
quererá o que for de direito, aguar-
dando-se a captura ou apresentação 
voluntária do insubmisso, se nenhu-
ma formalidade tiver sido omitida 
ou após cumprimento das diligên-
cias requeridas.(redação dada pela 
lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

menagem e inspeção de saúde
art. 464. o insubmisso que se 

apresentar ou fôr capturado tem 
direito ao quartel por menagem. 
deve ser submetido a inspeção de 
saúde e, se julgado incapaz defini-
tivamente, fica isento do processo e 
da inclusão.

Art. 464. o insubmisso que se 
apresentar ou for capturado terá o 
direito ao quartel por menagem e 
será submetido à inspeção de saúde. 
se incapaz, ficará isento do proces-
so e da inclusão.       (redação dada 
pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

remessa ao Conselho da unidade

§ 1º a ata de inspeção de saúde 
e os papéis relativos à insubmissão 
são remetidos ao conselho de justi-
ça da unidade, com urgência, para 
que seja determinado o arquiva-
mento do processo e feitas as co-
municações, para os fins de direito.

§ 1º a ata de inspeção de saúde 
será, pelo comandante da unida-
de, ou autoridade competente, re-
metida, com urgência, à auditoria 
a que tiverem sido distribuídos os 
autos, para que, em caso de inca-
pacidade para o serviço militar, 
sejam arquivados, após pronun-
ciar-se o Ministério público Militar. 
(redação dada pela lei nº 8.2�6, 
de 20.9.1991)

liberdade do insubmisso
       § 2° o insubmisso que não 

fôr julgado no prazo máximo de 
sessenta dias, a contar do dia de 
sua apresentação ou captura, sem 
que para isso tenha dado causa, 
será pôsto em liberdade e respon-
derá sôlto ao processo até a sen-
tença final.

§ 2º incluído o insubmisso, o 
comandante da unidade, ou au-
toridade correspondente, provi-
denciará, com urgência, a remessa 
à auditoria de cópia do ato de in-
clusão. o juiz-auditor determinará 
sua juntada aos autos e deles dará 
vista, por cinco dias, ao procura-
dor, que poderá requerer o arqui-
vamento, ou o que for de direito, 
ou oferecer denúncia, se nenhuma 
formalidade tiver sido omitida ou 
após o cumprimento das diligên-
cias requeridas.    (redação dada 
pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

§ �º o insubmisso que não for 
julgado no prazo de sessenta dias, 
a contar do dia de sua apresen-
tação voluntária ou captura, sem 
que para isso tenha dado causa, 
será posto em liberdade.(incluído 
pela lei nº 8.2�6, de 20.9.1991)

equiparação ao processo de 
deserção

Art. 465. autuado o processo, 
observar-se-á, conforme o caso, o 
disposto neste código, com relação 
aos processos por crime de deserção.

remessa à auditoria competente
parágrafo único. na Marinha e 

na aeronáutica, o processo será 
enviado à auditoria competente, 
observando-se o disposto no art. 
461.  e seus parágrafos, podendo o 
conselho de justiça, na mesma ses-
são, julgar mais de um processo.
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Art. 465. aplica-se ao processo 
de insubmissão, para sua instrução 
e julgamento, o disposto para o 
processo de deserção, previsto nos 
§§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 457.  deste 
código.       (redação dada pela lei 
nº 8.2�6, de 20.9.1991)

capÍtulo Vi 
do “habeas corpus”

Cabimento da medida

Art. 466. dar-se-á habeas cor-
pus sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violência 
ou coação em sua liberdade de lo-
comoção, por ilegalidade ou abuso 
de poder.

exceção
parágrafo único. excetuam-se, to-

davia, os casos em que a ameaça ou 
a coação resultar:

a) de punição aplicada de acôrdo 
com os regulamentos disciplinares 
das fôrças armadas;

b) de punição aplicada aos oficiais 
e praças das polícias e dos corpos 
de bombeiros, Militares, de acôrdo 
com os respectivos regulamentos 
disciplinares;

c) da prisão administrativa, nos 
têrmos da legislação em vigor, de 
funcionário civil responsável para 
com a fazenda nacional, perante a 
administração militar;

d) da aplicação de medidas que a 
constituição do brasil autoriza du-
rante o estado de sítio;

e) nos casos especiais previstos em 
disposição de caráter constitucional.

abuso de poder e ilegalidade. 
existência

Art. 467. haverá ilegalidade 
ou abuso de poder:

a) quando o cerceamento da li-
berdade fôr ordenado por quem 
não tinha competência para tal;

b) quando ordenado ou efetuado 
sem as formalidades legais;

c) quando não houver justa causa 
para a coação ou constrangimento;

d) quando a liberdade de ir e vir 
fôr cerceada fora dos casos previstos 
em lei;

e) quando cessado o motivo que 
autorizava o cerceamento;

f) quando alguém estiver prêso 
por mais tempo do que determina 
a lei;

g) quando alguém estiver proces-
sado por fato que não constitua cri-
me em tese;

h) quando estiver extinta a 
punibilidade;

i) quando o processo estiver evi-
dentemente nulo.

Concessão após sentença 
condenatória

Art. 468. poderá ser concedi-
do habeas corpus , não obstante já 
ter havido sentença condenatória:

a) quando o fato imputado, tal 
como estiver narrado na denúncia, 
não constituir infração penal;

b) quando a ação ou condenação 
já estiver prescrita;

c) quando o processo fôr manifes-
tamente nulo;

d) quando fôr incompetente o 
juiz que proferiu a condenação.

Competência para a concessão

Art. 469. compete ao superior 
tribunal Militar o conhecimento do 
pedido de habeas corpus.

pedido. Concessão de ofício

Art. 470. o habeas corpus po-
de ser impetrado por qualquer 
pessoa em seu favor ou de outrem, 
bem como pelo Ministério público. 
o superior tribunal Militar pode 
concedê-lo de ofício, se, no curso 
do processo submetido à sua apre-
ciação, verificar a existência de 
qualquer dos motivos previstos no 
art. 467. .

rejeição do pedido
§ 1º o pedido será rejeitado se o 

paciente a êle se opuser.
Competência ad referendum do 

Superior Tribunal militar
 § 2º durante as férias do superior 

tribunal Militar seu presidente terá 
competência para conhecer e defe-
rir a impetração, ad referendum do 
tribunal, após as mesmas férias, ou-
vido o representante do Ministério 
público.       (revogado pela lei nº 
8.457,4.9.1992)

petição. requisitos

Art. 471. a petição de habeas 
corpus conterá:

a) o nome da pessoa que sofre ou 
está ameaçada de sofrer violência 
ou coação e o de quem é responsá-
vel pelo exercício da violência, coa-
ção ou ameaça;

b) a declaração da espécie de 
constrangimento ou, em caso de 
ameaça de coação, as razões em que 
o impetrante funda o seu temor;

c) a assinatura do impetrante, 
ou de alguém a seu rôgo, quando 

não souber ou não puder escre-
ver, e a designação das respectivas 
residências.

Forma do pedido
parágrafo único. o pedido de ha-

beas corpus pode ser feito por te-
legrama, com as indicações enume-
radas neste artigo e a transcrição 
literal do reconhecimento da firma 
do impetrante, por tabelião.

pedido de informações

art. 472. despachada a peti-
ção e distribuída, serão, pelo rela-
tor, requisitadas imediatamente in-
formações ao detentor ou a quem 
fizer a ameaça, que deverá prestá-
las dentro do prazo de cinco dias, 
contados da data do recebimento 
da requisição.

prisão por ordem de autoridade 
superior

 § 1º se o detentor informar que o 
paciente está prêso por determina-
ção de autoridade superior, deverá 
indicá-la, para que a esta sejam re-
quisitadas as informações, a fim de 
prestá-las na forma mencionada no 
preâmbulo dêste artigo.

Soltura ou remoção do prêso
 § 2º se informar que não é mais 

detentor do paciente, deverá escla-
recer se êste já foi sôlto ou removi-
do para outra prisão. no primeiro 
caso, dirá em que dia e hora; no se-
gundo, qual o local da nova prisão.

Vista ao procurador-geral
 § �º imediatamente após as in-

formações, o relator, se as julgar 
satisfatórias, dará vista do proces-
so, por quarenta e oito horas, ao 
procurador-geral.

Julgamento do pedido

Art. 473. recebido de volta 
o processo, o relator apresentá-
lo-á em mesa, sem demora, para 
o julgamento, que obedecerá ao 
disposto no regimento interno do 
tribunal.

determinação de diligências

Art. 474. o relator ou o tri-
bunal poderá determinar as dili-
gências que entender necessárias, 
inclusive a requisição do processo e 
a apresentação do paciente, em dia 
e hora que designar.

apresentação obrigatória do 
prêso

Art. 475. se o paciente estiver 
prêso, nenhum motivo escusará o 
detentor de apresentá-lo, salvo:
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a) enfermidade que lhe impeça a 
locomoção ou a não aconselhe, por 
perigo de agravamento do seu esta-
do mórbido;

b) não estar sob a guarda da pes-
soa a quem se atribui a detenção.

diligência no local da prisão
parágrafo único. se o pacien-

te não puder ser apresentado por 
motivo de enfermidade, o relator 
poderá ir ao local em que êle se 
encontrar; ou, por proposta sua, o 
tribunal, mediante ordem escrita, 
poderá determinar que ali compa-
reça o seu secretário ou, fora da cir-
cunscrição judiciária de sua sede, o 
auditor que designar, os quais pres-
tarão as informações necessárias, 
que constarão do processo.

prosseguimento do processo

Art. 476. a concessão de ha-
beas corpus não obstará o processo 
nem lhe porá têrmo, desde que não 
conflite com os fundamentos da 
concessão.

renovação do processo

Art. 477. se o habeas corpus 
fôr concedido em virtude de nulida-
de do processo, será êste renovado, 
salvo se do seu exame se tornar evi-
dente a inexistência de crime.

Forma da decisão

Art. 478. as decisões do tri-
bunal sôbre habeas corpus serão 
lançadas em forma de sentença nos 
autos. as ordens necessárias ao seu 
cumprimento serão, pelo secretário 
do tribunal, expedidas em nome do 
seu presidente.

Salvo-conduto

Art. 479. se a ordem de habe-
as corpus fôr concedida para frus-
trar ameaça de violência ou coação 
ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-
conduto, assinado pelo presidente 
do tribunal.

Sujeição a processo

Art. 480. o detentor do prêso 
ou responsável pela sua detenção 
ou quem quer que, sem justa causa, 
embarace ou procrastine a expedi-
ção de ordem de habeas corpus , 
as informações sôbre a causa da 
prisão, a condução, e apresentação 
do paciente, ou desrespeite salvo-
conduto expedido de acôrdo com o 
artigo anterior, ficará sujeito a pro-
cesso pelo crime de desobediência a 
decisão judicial.

promoção da ação penal
parágrafo único. para êsse fim, 

o presidente do tribunal oficiará 
ao procurador-geral para que êste 
promova ou determine a ação pe-
nal, nos têrmos do art. 28, letra c .

capÍtulo Vii 
do processo para 

restauraÇÃo de autos

obrigatoriedade da restauração

Art. 481. os autos originais de 
processo penal militar extraviados 
ou destruídos, em primeira ou se-
gunda instância, serão restaurados.

existência de certidão ou cópia 
autêntica

 § 1º se existir e fôr exibida cópia 
autêntica ou certidão do proces-
so, será uma ou outra considerada 
como original.

falta de cópia autêntica ou 
certidão

 § 2º na falta de cópia autêntica 
ou certidão do processo, o juiz man-
dará, de ofício ou a requerimento 
de qualquer das partes, que:

Certidão do escrivão
a) o escrivão certifique o estado 

do processo, segundo a sua lem-
brança, e reproduza o que houver 
a respeito em seus protocolos e 
registros;

requisições
b) sejam requisitadas cópias do 

que constar a respeito do processo 
no instituto Médico legal, no insti-
tuto de identificação e estatística, 
ou em estabelecimentos congêne-
res, repartições públicas, penitenci-
árias, presídios ou estabelecimentos 
militares;

Citação das partes
c) sejam citadas as partes pes-

soalmente ou, se não forem en-
contradas, por edital, com o prazo 
de dez dias, para o processo de 
restauração.

restauração em primeira instân-
cia. execução

 § �º proceder-se-á à restauração 
em primeira instância, ainda que 
os autos se tenham extraviado na 
segunda, salvo em se tratando de 
processo originário do superior tri-
bunal Militar, ou que nêle transite 
em grau de recurso.

auditoria competente
 § 4º o processo de restauração 

correrá em primeira instância pe-
rante o auditor, na auditoria onde 
se iniciou.

audiência das partes

Art. 482. no dia designado, as 
partes serão ouvidas, mencionan-
do-se em têrmo circunstanciado os 
pontos em que estiverem acordes e 
a exibição e a conferência das certi-
dões e mais reproduções do proces-
so, apresentadas e conferidas.

Instrução

Art. 483. o juiz determina-
rá as diligências necessárias para 
a restauração, observando-se o 
seguinte:

a) caso ainda não tenha sido pro-
ferida a sentença, reinquirir-se-ão 
as testemunhas, podendo ser substi-
tuídas as que tiverem falecido ou se 
encontrarem em lugar não sabido;

b) os exames periciais, quando 
possível, serão repetidos, e de pre-
ferência pelos mesmos peritos;

c) a prova documental será repro-
duzida por meio de cópia autêntica 
ou, quando impossível, por meio de 
testemunhas;

d) poderão também ser inquiri-
das, sôbre os autos do processo em 
restauração, as autoridades, os ser-
ventuários, os peritos e mais pesso-
as que tenham nêle funcionado;

e) o Ministério público e as par-
tes poderão oferecer testemunhas e 
produzir documentos, para provar 
o teor do processo extraviado ou 
destruído.

Conclusão

Art. 484. realizadas as dili-
gências que, salvo motivo de fôrça 
maior, deverão terminar dentro em 
quarenta dias, serão os autos con-
clusos para julgamento.

parágrafo único. no curso do pro-
cesso e depois de subirem os autos 
conclusos para sentença, o juiz po-
derá, dentro em cinco dias, requi-
sitar de autoridades ou repartições 
todos os esclarecimentos necessá-
rios à restauração.

eficácia probatória

Art. 485. julgada a restaura-
ção, os autos respectivos valerão 
pelos originais.

parágrafo único. se no curso da 
restauração aparecerem os autos 
originais, nestes continuará o pro-
cesso, sendo a êles apensos os da 
restauração.

prosseguimento da execução
art 486. até a decisão que julgue 

restaurados os autos, a sentença con-
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denatória em execução continuará 
a produzir efeito, desde que cons-
te da respectiva guia arquivada na 
prisão onde o réu estiver cumprin-
do pena, ou de registro que torne 
inequívoca a sua existência.

restauração no Superior Tribu-
nal militar

art. 487. a restauração pe-
rante o superior tribunal Militar 
caberá ao relator do processo em 
andamento, ou a ministro que fôr 
sorteado para aquêle fim, no caso 
de não haver relator.

responsabilidade criminal

Art. 488. o causador do ex-
travio ou destruição responderá 
criminalmente pelo fato, nos têr-
mos do art. �52.  e seu parágrafo 
único, do código penal Militar.

capÍtulo Viii 
do processo de coMpetÊncia 

originário do superior 
tribunal Militar 

 
seÇÃo i 

da instruÇÃo criMinal

denúncia. oferecimento

Art. 489. no processo e julga-
mento dos crimes da competência 
do superior tribunal Militar, a de-
núncia será oferecida ao tribunal 
e apresentada ao seu presidente 
para a designação de relator.

Juiz instrutor

Art. 490. o relator será um 
ministro togado, escolhido por 
sorteio, cabendo-lhe as atribui-
ções de juiz instrutor do processo.

recurso do despacho do relator

Art. 491. caberá recurso do 
despacho do relator que:

a) rejeitar a denúncia;
b) decretar a prisão preventiva;
c) julgar extinta a ação penal;
d) concluir pela incompetência 

do fôro militar;
e) conceder ou negar 

menagem.
recebimento da denúncia

Art. 492. recebida a de-
núncia, mandará o relator ci-
tar o denunciado e intimar as 
testemunhas.

Função do ministério público, 
do escrivão e do oficial de justiça

Art. 493. as funções do Minis-
tério público serão desempenhadas 
pelo procurador-geral. as de escri-
vão por um funcionário graduado 
da secretaria, designado pelo presi-
dente, e as de oficial de justiça, pelo 
chefe da portaria ou seu substituto 
legal.

rito da instrução criminal

art. 494. a instrução criminal 
seguirá o rito estabelecido para o 
processo dos crimes da competência 
do conselho de justiça, desempe-
nhando o ministro instrutor as atri-
buições conferidas a êsse conselho.

despacho saneador

art. 495. findo o prazo para as 
alegações escritas, o escrivão fará os 
autos conclusos ao relator, o qual, 
se encontrar irregularidades saná-
veis ou falta de diligências que jul-
gar necessárias, mandará saná-las 
ou preenchê-las.

seÇÃo ii 
do julgaMento

Julgamento

Art. 496. concluída a instru-
ção, o tribunal procederá, em ses-
são plenária, ao julgamento do pro-
cesso, observando-se o seguinte:

designação de dia e hora
a) por despacho do relator, os 

autos serão conclusos ao presiden-
te, que designará dia e hora para o 
julgamento, cientificados o réu, seu 
advogado e o Ministério público;

resumo do processo
b) aberta a sessão, com a presen-

ça de todos os ministros em exercí-
cio, será apregoado o réu e, presen-
te êste, o presidente dará a palavra 
ao relator, que fará o resumo das 
principais peças dos autos e da pro-
va produzida;

c) se algum dos ministros solicitar 
a leitura integral dos autos ou de 
parte dêles, poderá o relator orde-
nar seja ela efetuada pelo escrivão;

acusação e defesa
d) findo o relatório, o presidente 

dará, sucessivamente, a palavra ao 
procurador-geral e ao acusado, ou 
a seu defensor, para sustentarem 
oralmente as suas alegações finais;

prazo para as alegações orais
e) o prazo tanto para a acusação 

como para a defesa será de duas 
horas, no máximo;

réplica e tréplica

f) as partes poderão replicar e 
treplicar em prazo não excedente 
de uma hora;

normas a serem observadas para 
o julgamento

g) encerrados os debates, passa-
rá o tribunal a funcionar em sessão 
secreta, para proferir o julgamento, 
cujo resultado será anunciado em 
sessão pública;

h) o julgamento efetuar-se-á em 
uma ou mais sessões, a critério do 
tribunal;

i) se fôr vencido o relator, o acór-
dão será lavrado por um dos minis-
tros vencedores, observada a escala.

revelia
parágrafo único. se o réu sôlto 

deixar de comparecer, sem causa 
legítima ou justificada, será julgado 
à revelia, independentemente de 
publicação de edital.

recurso admissível das deci-
sões definitivas ou com fôrça de 
definitivas

Art. 497. das decisões defini-
tivas ou com fôrça de definitivas, 
unânimes ou não, proferidas pelo 
tribunal, cabem embargos, que de-
verão ser oferecidos dentro em cin-
co dias, contados da intimação do 
acórdão. o réu revel não pode em-
bargar, sem se apresentar à prisão.

capÍtulo iX 
da correiÇÃo parcial

Casos de correição parcial
art 498. o superior tribunal Mi-

litar poderá proceder à correição 
parcial:

a) a requerimento das partes, 
para o fim de ser corrigido êrro ou 
omissão inescusáveis, abuso ou ato 
tumultuário, em processo, come-
tido ou consentido por juiz, desde 
que, para obviar tais fatos, não haja 
recurso previsto neste código;

b) mediante representação do 
auditor corregedor, para corrigir ar-
quivamento irregular em inquérito 
ou processo.

b) mediante representação do 
Ministro corregedor-geral, para 
corrigir arquivamento irregular em 
inquérito ou processo.    (redação 
dada pela lei nº 7.040, de 
11.10.1982)       (Vide resolução se-
nado federal nº 27, de 1996)

 § 1º É de cinco dias o prazo para 
o requerimento ou a representação, 
devidamente fundamentados, conta-
dos da data do ato que os motivar.
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disposição regimental
 § 2º o regimento do superior tri-

bunal Militar disporá a respeito do 
processo e julgamento da correição 
parcial.

liVro iii 
das nulidades e recursos eM 

geral

tÍtulo i

capÍtulo Único 
das nulidades

Sem prejuízo não há nulidade

Art. 499. nenhum ato judicial 
será declarado nulo se da nulidade 
não resultar prejuízo para a acusação 
ou para a defesa.

Casos de nulidade

Art. 500. a nulidade ocorrerá 
nos seguintes casos:

i — por incompetência, impedi-
mento, suspeição ou subôrno do 
juiz;

ii — por ilegitimidade de parte;
iii — por preterição das fórmulas 

ou têrmos seguintes:
a) a denúncia;
b) o exame de corpo de delito nos 

crimes que deixam vestígios, ressal-
vado o disposto no parágrafo único 
do art. �28. ;

c) a citação do acusado para ver-
se processar e o seu interrogatório, 
quando presente;

d) os prazos concedidos à acusação 
e à defesa;

e) a intervenção do Ministério 
público em todos os têrmos da ação 
penal;

f) a nomeação de defensor ao réu 
presente que não o tiver, ou de cura-
dor ao ausente e ao menor de dezoi-
to anos;

g) a intimação das testemunhas ar-
roladas na denúncia;

h) o sorteio dos juízes militares e 
seu compromisso;

i) a acusação e a defesa nos têrmos 
estabelecidos por êste código;

j) a notificação do réu ou seu de-
fensor para a sessão de julgamento;

l) a intimação das partes para a ci-
ência da sentença ou decisão de que 
caiba recurso;

iV — por omissão de formalidade 
que constitua elemento essencial do 
processo.

Impedimento para a argüição da 

nulidade

Art. 501. nenhuma das partes 
poderá argüir a nulidade a que te-
nha dado causa ou para que tenha 
concorrido, ou referente a forma-
lidade cuja observância só à parte 
contrária interessa.

Nulidade não declarada

Art. 502. não será declarada a 
nulidade de ato processual que não 
houver influído na apuração da ver-
dade substancial ou na decisão da 
causa.

Falta ou nulidade da citação, da 
intimação ou da notificação. presen-
ça do interessado. Conseqüência

Art. 503. a falta ou a nulidade 
da citação, da intimação ou notifica-
ção ficará sanada com o compareci-
mento do interessado antes de o ato 
consumar-se, embora declare que o 
faz com o único fim de argüi-la. o 
juiz ordenará, todavia, a suspensão 
ou adiamento do ato, quando reco-
nhecer que a irregularidade poderá 
prejudicar o direito da parte.

oportunidade para a argüição

Art. 504. as nulidades deverão 
ser argüidas:

a) as da instrução do processo, no 
prazo para a apresentação das ale-
gações escritas;

b) as ocorridas depois do prazo 
das alegações escritas, na fase do jul-
gamento ou nas razões de recurso.

parágrafo único. a nulidade pro-
veniente de incompetência do juízo 
pode ser declarada a requerimento 
da parte ou de ofício, em qualquer 
fase do processo.

Silêncio das partes

Art. 505. o silêncio das par-
tes sana os atos nulos, se se tratar 
de formalidade de seu exclusivo 
interêsse.

renovação e retificação

Art. 506. os atos, cuja nulida-
de não houver sido sanada, serão 
renovados ou retificados.

Nulidade de um ato e sua 
conseqüência

 § 1° a nulidade de um ato, uma 
vez declarada, envolverá a dos atos 
subseqüentes.

especificação
 § 2º a decisão que declarar a nu-

lidade indicará os atos a que ela se 
estende.

revalidação de atos

Art. 507. os atos da instrução 
criminal, processados perante juízo 
incompetente, serão revalidados, 
por têrmo, no juízo competente.

anulação dos atos decisórios

Art. 508. a incompetência do 
juízo anula sòmente os atos decisó-
rios, devendo o processo, quando 
fôr declarada a nulidade, ser reme-
tido ao juiz competente.

Juiz irregularmente investido, 
impedido ou suspeito

Art. 509. a sentença proferida 
pelo conselho de justiça com juiz 
irregularmente investido, impedido 
ou suspeito, não anula o processo, 
salvo se a maioria se constituir com 
o seu voto.

tÍtulo ii  
dos recursos

capÍtulo i 
regras gerais

Cabimento dos recursos

Art. 510. das decisões do con-
selho de justiça ou do auditor po-
derão as partes interpor os seguin-
tes recursos:

a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.
os que podem recorrer

Art. 511. o recurso poderá ser 
interposto pelo Ministério público, 
ou pelo réu, seu procurador, ou 
defensor.

Inadmissibilidade por falta de 
interêsse

parágrafo único não se admitirá, 
entretanto, recurso da parte que 
não tiver interêsse na reforma ou 
modificação da decisão.

proibição da desistência

Art. 512. o Ministério público 
não poderá desistir do recurso que 
haja interposto.

Interposição e prazo

Art. 513. o recurso será in-
terposto por petição e esta, com o 
despacho do auditor, será, até o dia 
seguinte ao último do prazo, entre-
gue ao escrivão, que certificará, no 
têrmo da juntada, a data da entre-
ga; e, na mesma data, fará os autos 
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conclusos ao auditor, sob pena de 
sanção disciplinar.

êrro na interposição

Art. 514. salvo a hipótese de 
má fé, não será a parte prejudicada 
pela interposição de um recurso por 
outro.

propriedade do recurso
parágrafo único. se o auditor ou 

o tribunal reconhecer a improprie-
dade do recurso, mandará processá-
lo de acôrdo com o rito do recurso 
cabível.

efeito extensivo

Art. 515. no caso de concur-
so de agentes, a decisão do recur-
so interposto por um dos réus, se 
fundada em motivos que não sejam 
de caráter exclusivamente pessoal, 
aproveitará aos outros.

capÍtulo ii 
dos recursos eM sentido 

estrito

Cabimento

Art. 516. caberá recurso em 
sentido estrito da decisão ou sen-
tença que:

a) reconhecer a inexistência de 
crime militar, em tese;

b) indeferir o pedido de arquiva-
mento, ou a devolução do inquérito 
à autoridade administrativa;

c) absolver o réu no caso do art. 
48 do código penal Militar;

d) não receber a denúncia no todo 
ou em parte, ou seu aditamento;

e) concluir pela incompetência 
da justiça Militar, do auditor ou do 
conselho de justiça;

f) julgar procedente a exceção, 
salvo de suspeição;

g) julgar improcedente o corpo 
de delito ou outros exames;

h) decretar, ou não, a prisão pre-
ventiva, ou revogá-la;

i) conceder ou negar a menagem;
j) decretar a prescrição, ou jul-

gar, por outro modo, extinta a 
punibilidade;

l) indeferir o pedido de reconhe-
cimento da prescrição ou de outra 
causa extintiva da punibilidade;

m) conceder, negar, ou revogar o 
livramento condicional ou a suspen-
são condicional da pena;

n) anular, no todo ou em parte, o 
processo da instrução criminal;

o) decidir sôbre a unificação das 
penas;

p) decretar, ou não, a medida de 
segurança;

q) não receber a apelação ou 
recurso.

recursos sem efeito suspensivo
parágrafo único. Êsses recursos 

não terão efeito suspensivo, salvo 
os interpostos das decisões sôbre 
matéria de competência, das que 
julgarem extinta a ação penal, ou 
decidirem pela concessão do livra-
mento condicional.

recurso nos próprios autos

Art. 517. subirão, sempre, nos 
próprios autos, os recursos a que se 
referem as letras a, b, d, e, i, j, m, 
n e p do artigo anterior.

prazo de interposição

Art. 518. os recursos em sen-
tido estrito serão interpostos no 
prazo de três dias, contados da data 
da intimação da decisão, ou da sua 
publicação ou leitura em pública 
audiência, na presença das partes 
ou seus procuradores, por meio de 
requerimento em que se especifica-
rão, se fôr o caso, as peças dos autos 
de que se pretenda traslado para 
instruir o recurso.

prazo para extração de traslado
parágrafo único. o traslado será 

extraído, conferido e concertado no 
prazo de dez dias, e dêle constarão, 
sempre, a decisão recorrida e a cer-
tidão de sua intimação, se por outra 
forma não fôr possível verificar-se a 
oportunidade do recurso.

prazo para as razões

Art 519. dentro em cinco dias, 
contados da vista dos autos, ou do 
dia em que, extraído o traslado, 
dêle tiver vista o recorrente, ofe-
recerá êste as razões do recurso, 
sendo, em seguida, aberta vista ao 
recorrido, em igual prazo.

parágrafo único. se o recorrido 
fôr o réu, será intimado na pessoa 
de seu defensor.

reforma ou sustentação

Art 520. com a resposta do 
recorrido ou sem ela, o auditor ou 
o conselho de justiça, dentro em 
cinco dias, poderá reformar a deci-
são secorrida ou mandar juntar ao 
recurso o traslado das peças dos au-
tos, que julgar convenientes para a 
sustentação dela.

recurso da parte prejudicada
parágrafo único. se reformada a 

decisão recorrida, poderá a parte 

prejudicada, por simples petição, 
recorrer da nova decisão, quando, 
por sua natureza, dela caiba re-
curso. neste caso, os autos subirão 
imediatamente à instância superior, 
assinado o têrmo de recurso inde-
pendentemente de novas razões.

prorrogação de prazo

Art 521. não sendo possível ao 
escrivão extrair o traslado no prazo 
legal, poderá o auditor prorrogá-lo 
até o dôbro.

prazo para a sustentação

Art 522. o recurso será reme-
tido ao tribunal dentro em cinco 
dias, contados da sustentação da 
decisão.

Julgamento na instância

Art 523. distribuído o recur-
so, irão os autos com vista ao pro-
curador-geral, pelo prazo de oito 
dias, sendo, a seguir, conclusos ao 
relator que, no intervalo de duas 
sessões, o colocará em pauta para o 
julgamento.

decisão

Art 524. anunciado o julga-
mento, será feito o relatório, sendo 
facultado às partes usar da palavra 
pelo prazo de dez minutos. discuti-
da a matéria, proferirá o tribunal a 
decisão final.

devolução para cumprimento do 
acórdão

Art 525. publicada a decisão 
do tribunal, os autos baixarão à ins-
tância inferior para o cumprimento 
do acórdão.

capÍtulo iii 
da apelaÇÃo

admissibilidade da apelação

Art. 526. cabe apelação:
a) da sentença definitiva de con-

denação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com 

fôrça de definitiva, nos casos não 
previstos no capítulo anterior.

parágrafo único. Quando cabível 
a apelação, não poderá ser usado 
o recurso em sentido estrito, ainda 
que sòmente de parte da decisão se 
recorra.

recolhimento à prisão

Art. 527. o réu não poderá 
apelar sem recolher-se à prisão.
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Art. 527 - o réu não poderá 
apelar sem recolher-se à prisão, sal-
vo se primário e de bons anteceden-
tes, reconhecidas tais circunstâncias 
na sentença condenatória.       (r
edação dada pela lei nº 6.544, de 
�0.6.1978)

recurso sobrestado

Art. 528. será sobrestado o re-
curso se, depois de haver apelado, 
fugir o réu da prisão.

Interposição e prazo

Art. 529. a apelação será inter-
posta por petição escrita, dentro do 
prazo de cinco dias, contados da data 
da intimação da sentença ou da sua lei-
tura em pública audiência, na presen-
ça das partes ou seus procuradores.

revelia e intimação
§ 1º o mesmo prazo será observa-

do para a interposição do recurso de 
sentença condenatória de réu sôlto 
ou revel. a intimação da sentença 
só se fará, entretanto, depois de seu 
recolhimento à prisão.

apelação sustada
§ 2º se revel, sôlto ou foragido o 

réu, ficará sustado o seguimento da 
apelação do Ministério público, sem 
prejuízo de sua interposição no pra-
zo legal.

os que podem apelar

Art. 530. só podem apelar o 
Ministério público e o réu, ou seu 
defensor.

razões. prazo

Art. 531. recebida a apelação, 
será aberta vista dos autos, sucessi-
vamente, ao apelante e ao apelado 
pelo prazo de dez dias, a cada um, 
para oferecimento de razões.

§ 1º se houver assistente, poderá 
êste arrazoar, no prazo de três dias, 
após o Ministério público.

§ 2º Quando forem dois ou mais 
os apelantes, ou apelados, os prazos 
serão comuns.

efeitos da sentença absolutória

Art. 532. a apelação da sen-
tença absolutória não obstará que 
o réu seja imediatamente pôsto em 
liberdade, salvo se a acusação versar 
sôbre crime a que a lei comina pena 
de reclusão, no máximo, por tem-
po igual ou superior a vinte anos, e 
não tiver sido unânime a sentença 
absolutória.

Sentença condenatória. efeito 
suspensivo

Art. 533. a apelação da sen-
tença condenatória terá efeito sus-
pensivo, salvo o disposto nos arts. 
272, 527 e 606.

Subida dos autos à instância 
superior

Art. 534. findos os prazos para 
as razões, com ou sem elas, serão os 
autos remetidos ao superior tribu-
nal Militar, no prazo de cinco dias, 
ainda que haja mais de um réu e 
não tenham sido, todos, julgados.

distribuição da apelação

Art. 535. distribuída a apela-
ção, irão os autos imediatamente 
com vista ao procurador-geral e, em 
seguida, passarão ao relator e ao 
revisor.

processo a julgamento
§ 1º o recurso será pôsto em pau-

ta pelo relator, depois de restituídos 
os autos pelo revisor.

§ 2º anunciado o julgamento 
pelo presidente, fará o relator a ex-
posição do feito e, depois de ouvido 
o revisor, concederá o presidente, 
pelo prazo de vinte minutos, a pala-
vra aos advogados ou às partes que a 
solicitarem, e ao procurador-geral.

§ �º discutida a matéria pelo tri-
bunal, se não fôr ordenada alguma 
diligência, proferirá êle sua decisão.

§ 4º a decisão será tomada por 
maioria de votos; no caso de empa-
te, prevalecerá a decisão mais favo-
rável ao réu.

§ 5º se o tribunal anular o proces-
so, mandará submeter o réu a nôvo 
julgamento, reformados os têrmos 
invalidados.

Julgamento secreto
§ 6º será secreto o julgamento 

da apelação, quando o réu estiver 
sôlto.

Comunicação de condenação

Art. 536. se fôr condenatória 
a decisão do tribunal, mandará o 
presidente comunicá-la imediata-
mente ao auditor respectivo, a fim 
de que seja expedido mandado de 
prisão ou tomadas as medidas que, 
no caso, couberem.

parágrafo único. no caso de ab-
solvição, a comunicação será feita 
pela via mais rápida, devendo o au-
ditor providenciar imediatamente a 
soltura do réu.

Intimação

Art 537. o diretor-geral da 
secretaria do tribunal remeterá 

ao auditor cópia do acórdão con-
denatório para que ao réu, seu 
advogado ou curador, conforme 
o caso, sejam feitas as devidas 
intimações.

§ 1º feita a intimação ao réu 
e ao seu advogado ou curador, 
será enviada ao diretor-geral da 
secretaria, para juntada aos au-
tos, a certidão da intimação pas-
sada pelo oficial de justiça ou por 
quem tiver sido encarregado da 
diligência.

§ 2º o procurador-geral terá ci-
ência nos próprios autos.

capÍtulo iV 
dos eMbargos

Cabimento e modalidade

Art. 538. o Ministério públi-
co e o réu poderão opor embar-
gos de nulidade, infringentes do 
julgado e de declaração, às sen-
tenças finais proferidas pelo su-
perior tribunal Militar.

Inadmissibilidade

Art 539. não caberão embar-
gos de acórdão unânime ou quan-
do proferido em grau de embar-
gos, salvo os de declaração, nos 
têrmos do art. 542.

restrições
parágrafo único. se fôr unâ-

nime a condenação, mas houver 
divergência quanto à classificação 
do crime ou à quantidade ou na-
tureza da pena, os embargos só 
serão admissíveis na parte em que 
não houve unanimidade.

prazo

Art 540. os embargos serão 
oferecidos por petição dirigida ao 
presidente, dentro do prazo de 
cinco dias, contados da data da 
intimação do acórdão.

§ 1º para os embargos, será de-
signado nôvo relator.

dispensa de intimação
§ 2º É permitido às partes ofe-

recerem embargos independente-
mente de intimação do acórdão.

Infringentes e de nulidade

Art. 541. os embargos de nu-
lidade ou infringentes do julgado 
serão oferecidos juntamente com 
a petição, quando articulados, 
podendo ser acompanhados de 
documentos.

de declaração
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Art. 542. nos embargos de 
declaração indicará a parte os pon-
tos em que entende ser o acórdão 
ambíguo, obscuro, contraditório ou 
omisso.

parágrafo único. o requerimento 
será apresentado ao tribunal pelo 
relator e julgado na sessão seguinte 
à do seu recebimento.

apresentação dos embargos

Art. 543. os embargos deverão 
ser apresentados na secretaria do 
tribunal ou no cartório da auditoria 
onde foi feita a intimação.

parágrafo único será em cartório 
a vista dos autos para oferecimento 
de embargos.

remessa à Secretaria do Tribunal

Art. 544. o auditor remeterá 
à secretaria do tribunal os embar-
gos oferecidos, com a declaração da 
data do recebimento, e a cópia do 
acórdão com a intimação do réu e 
seu defensor.

medida contra o despacho de não 
recebimento

Art. 545. do despacho do re-
lator que não receber os embargos 
terá ciência a parte, que, dentro em 
três dias, poderá requerer serem os 
autos postos em mesa, para con-
firmação ou reforma do despacho. 
não terá voto o relator.

Juntada aos autos

Art. 546. recebidos os embar-
gos, serão juntos, por têrmo, aos au-
tos, e conclusos ao relator.

prazo para impugnação ou 
sustentação

Art. 547. É de cinco dias o pra-
zo para as partes impugnarem ou 
sustentarem os embargos.

marcha do julgamento

Art. 548. o julgamento dos 
embargos obedecerá ao rito da 
apelação.

recolhimento à prisão
art. 549. o réu condenado a pena 

privativa da liberdade não poderá 
embargar sem se recolher à prisão.

Art. 549 - o réu condenado a 
pena privativa da liberdade não po-
derá opor embargos infringentes ou 
de nulidade, sem se recolher à pri-
são, salvo se atendidos os pressupos-
tos do art. 527.      (redação dada 
pela lei nº 6.544, de �0.6.1978)

capÍtulo V 
da reVisÃo

Cabimento

Art. 550. caberá revisão 
dos processos findos em que te-
nha havido êrro quanto aos fa-
tos, sua apreciação, avaliação e 
enquadramento.

Casos de revisão

Art. 551. a revisão dos pro-
cessos findos será admitida:

a) quando a sentença condena-
tória fôr contrária à evidência dos 
autos;

b) quando a sentença condena-
tória se fundar em depoimentos, 
exames ou documentos comprova-
damente falsos;

c) quando, após a sentença con-
denatória, se descobrirem novas 
provas que invalidem a condena-
ção ou que determinem ou autori-
zem a diminuição da pena.

Não exigência de prazo

Art. 552. a revisão poderá ser 
requerida a qualquer tempo.

reiteração do pedido. 
Condições

parágrafo único. não será ad-
missível a reiteração do pedido, 
salvo se baseado em novas provas 
ou nôvo fundamento.

os que podem requerer revisão

Art. 553. a revisão poderá ser 
requerida pelo próprio condenado 
ou por seu procurador; ou, no caso 
de morte, pelo cônjuge, ascenden-
te, descendente ou irmão.

Competência

Art. 554. a revisão será pro-
cessada e julgada pelo superior 
tribunal Militar, nos processos fin-
dos na justiça Militar.

processo de revisão

Art. 555. o pedido será diri-
gido ao presidente do tribunal e, 
depois de autuado, distribuído a 
um relator e a um revisor, deven-
do funcionar como relator, de pre-
ferência, ministro que não tenha 
funcionado anteriormente como 
relator ou revisor.

§ 1º o requerimento será instruí-
do com certidão de haver transita-
do em julgado a sentença conde-
natória e com as peças necessárias 
à comprovação dos fatos argüídos.

§ 2º o relator poderá determinar 
que se apensem os autos originais, 
se dessa providência não houver 
dificuldade à execução normal da 
sentença.

Vista ao procurador-geral

Art. 556. o procurador-geral 
terá vista do pedido.

Julgamento

Art. 557. no julgamento da 
revisão serão observadas, no que 
fôr aplicável, as normas previstas 
para o julgamento da apelação.

efeitos do julgamento

Art. 558. julgando proceden-
te a revisão, poderá o tribunal ab-
solver o réu, alterar a classificação 
do crime, modificar a pena ou anu-
lar o processo.

proibição de agravamento da 
pena

parágrafo único. em hipótese al-
guma poderá ser agravada a pena 
imposta pela sentença revista.

efeitos da absolvição

Art. 559. a absolvição impli-
cará no restabelecimento de todos 
os direitos perdidos em virtude da 
condenação, devendo o tribunal, 
se fôr o caso, impor a medida de 
segurança cabível.

providência do auditor

Art. 560. À vista da certi-
dão do acórdão que cassar ou 
modificar a decisão revista, o au-
ditor providenciará o seu inteiro 
cumprimento.

Curador nomeado em caso de 
morte

Art. 561. Quando, no curso 
da revisão, falecer a pessoa cuja 
condenação tiver de ser revista, o 
presidente nomeará curador para 
a defesa.

recurso. Inadmissibilidade

Art. 562 não haverá recurso 
contra a decisão proferida em grau 
de revisão.

capÍtulo Vi 
dos recursos da coMpetÊncia 
do supreMo tribunal federal

Cabimento do recurso

Art 563. cabe recurso para o 
supremo tribunal federal:
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a) das sentenças proferidas pelo 
superior tribunal Militar, nos cri-
mes contra a segurança nacional ou 
as instituições militares, praticados 
por civil ou governador de estado e 
seus secretários;

b) das decisões denegatórias 
de habeas corpus ;

c) quando extraordinário.

capÍtulo Vii 
do recurso nos processos 

contra ciVis e goVernadores 
de estado e seus secretários

recurso ordinário

Art. 564. É ordinário o recur-
so a que se refere a letra a do art. 
56�.

prazo para a interposição

Art. 565. o recurso será inter-
posto por petição dirigida ao rela-
tor, no prazo de três dias, conta-
dos da intimação ou publicação do 
acórdão, em pública audiência, na 
presença das partes.

prazo para as razões

Art. 566. recebido o recurso 
pelo relator, o recorrente e, depois 
dêle, o recorrido, terão o prazo de 
cinco dias para oferecer razões.

Subida do recurso
parágrafo único. findo êsse pra-

zo, subirão os autos ao supremo 
tribunal federal.

Normas complementares

Art. 567. o regimento interno 
do superior tribunal Militar esta-
belecerá normas complementares 
para o processo do recurso.

capÍtulo Viii 
do recurso das decisÕes 
denegatórias de habeas 

corpus

recurso em caso de habeas 
corpus

Art. 568. o recurso da decisão 
denegatória de habeas corpus é or-
dinário e deverá ser interposto nos 
próprios autos em que houver sido 
lançada a decisão recorrida.

Subida ao Supremo Tribunal 
Federal

Art. 569. os autos subirão ao 
supremo tribunal federal logo de-
pois de lavrado o têrmo de recurso, 

com os documentos que o recor-
rente juntar à sua petição, dentro 
do prazo de quinze dias, contado 
da intimação do despacho, e com 
os esclarecimentos que ao presi-
dente do superior tribunal Militar 
ou ao procurador-geral parecerem 
convenientes.

capÍtulo iX 
do recurso eXtraordinário

Competência

Art. 570. caberá recurso extra-
ordinário para o supremo tribunal 
federal das decisões proferidas em 
última ou única instância pelo su-
perior tribunal Militar, nos casos 
previstos na constituição.

Interposição

Art. 571. o recurso extraordi-
nário será interposto dentro em dez 
dias, contados da intimação da de-
cisão recorrida ou da publicação das 
suas conclusões no órgão oficial.

a quem deve ser dirigido

Art. 572. o recurso será dirigi-
do ao presidente do superior tribu-
nal Militar.

aviso de seu recebimento e pra-
zo para a impugnação

Art. 573. recebida a petição 
do recurso, publicar-se-á aviso de 
seu recebimento. a petição ficará 
na secretaria do tribunal à disposi-
ção do recorrido, que poderá exa-
miná-la e impugnar o cabimento do 
recurso, dentro em três dias, conta-
dos da publicação do aviso.

decisão sôbre o cabimento do 
recurso

Art. 574. findo o prazo esta-
belecido no artigo anterior, os au-
tos serão conclusos ao presidente 
do tribunal, tenha ou não havido 
impugnação, para que decida, no 
prazo de cinco dias, do cabimento 
do recurso.

motivação
parágrafo único. a decisão que 

admitir, ou não, o recurso, será 
sempre motivada.

prazo para a apresentação de 
razões

Art. 575. admitido o recurso 
e intimado o recorrido, mandará o 
presidente do tribunal abrir vista 
dos autos, sucessivamente, ao recor-

rente e ao recorrido, para que cada 
um, no prazo de dez dias, apresente 
razões, por escrito.

Traslado
parágrafo único. Quando o recur-

so subir em traslado, dêste constará 
cópia da denúncia, do acórdão, ou 
da sentença, assim como das demais 
peças indicadas pelo recorrente, de-
vendo ficar concluído dentro em 
sessenta dias.

deserção

Art. 576. o recurso conside-
rar-se-á deserto se o recorrente não 
apresentar razões dentro do prazo.

Subida do recurso

Art. 577. apresentadas as ra-
zões do recorrente, e findo o prazo 
para as do recorrido, os autos se-
rão remetidos, dentro do prazo de 
quinze dias, à secretaria do supre-
mo tribunal federal.

efeito

Art. 578. o recurso extraordi-
nário não tem efeito suspensivo.

agravo da decisão denegatória

Art. 579. se o recurso extra-
ordinário não fôr admitido, cabe 
agravo de instrumento da decisão 
denegatória.

Cabimento do mesmo recurso

Art. 580. cabe, igualmente, 
agravo de instrumento da decisão 
que, apesar de admitir o recurso ex-
traordinário, obste a sua expedição 
ou seguimento.

requerimento das peças do 
agravo

Art. 581. as peças do agravo, 
que o recorrente indicará, serão re-
queridas ao diretor-geral da secre-
taria do superior tribunal Militar, 
nas quarenta e oito horas seguintes 
à decisão que denegar o recurso 
extraordinário.

prazo para a entrega

Art. 582. o diretor-geral dará 
recibo da petição à parte, e, no pra-
zo máximo de sessenta dias, fará 
a entrega das peças, devidamente 
conferidas e concertadas.

Normas complementares

Art. 583. o regimento interno 
do superior tribunal Militar esta-
belecerá normas complementares 
para o processamento do agravo.
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capÍtulo X 
da reclaMaÇÃo

admissão da reclamação

Art 584. o superior tribunal 
Militar poderá admitir reclamação do 
procurador-geral ou da defesa, a fim 
de preservar a integridade de sua com-
petência ou assegurar a autoridade do 
seu julgado.

avocamento do processo

Art. 585. ao tribunal competirá, 
se necessário:

a) avocar o conhecimento do proces-
so em que se verifique manifesta usur-
pação de sua competência, ou desres-
peito de decisão que haja proferido;

b) determinar lhe sejam enviados os 
autos de recurso para êle interposto 
e cuja remessa esteja sendo indevida-
mente retardada.

Sustentação do pedido

Art. 586. a reclamação, em qual-
quer dos casos previstos no artigo an-
terior, deverá ser instruída com prova 
documental dos requisitos para a sua 
admissão.

distribuição
§ 1º a reclamação, quando haja 

relator do processo principal, será a 
êste distribuída, incumbindo-lhe re-
quisitar informações da autoridade, 
que as prestará dentro em quarenta e 
oito horas. far-se-á a distribuição por 
sorteio, se não estiver em exercício o 
relator do processo principal.

Suspensão ou remessa dos autos
§ 2º em face da prova, poderá ser 

ordenada a suspensão do curso do 
processo, ou a imediata remessa dos 
autos ao tribunal.

Impugnação pelo interessado
§ �º Qualquer dos interessados po-

derá impugnar por escrito o pedido do 
reclamante.

audiência do procurador-geral
§ 4º salvo quando por êle reque-

rida, o procurador-geral será ouvi-
do, no prazo de três dias, sôbre a 
reclamação.

Inclusão em pauta

Art 587. a reclamação será inclu-
ída na pauta da primeira sessão do tri-
bunal que se realizar após a devolução 
dos autos, pelo relator, à secretaria.

Cumprimento imediato
parágrafo único. o presidente do 

tribunal determinará o imediato cum-
primento da decisão, lavrando-se de-
pois o respectivo acórdão.

liVro iV 
da eXecuÇÃo

tÍtulo i 
da eXecuÇÃo da sentenÇa

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Competência

Art 588. a execução da sentença 
compete ao auditor da auditoria por 
onde correu o processo, ou, nos casos 
de competência originária do superior 
tribunal Militar, ao seu presidente.

Tempo de prisão

Art 589. será integralmente le-
vado em conta, no cumprimento da 
pena, o tempo de prisão provisória, 
salvo o disposto no art. 268. .

Incidentes da execução

Art 590. todos os incidentes da 
execução serão decididos pelo auditor, 
ou pelo presidente do superior tribu-
nal Militar, se fôr o caso.

apelação de réu que já sofreu 
prisão

Art. 591. Verificando nos pro-
cessos pendentes de apelação, única-
mente interposta pelo réu, que êste 
já sofreu prisão por tempo igual ao 
da pena a que foi condenado, manda-
rá o relator pô-lo imediatamente em 
liberdade.

Quando se torna exeqüível

Art. 592. sòmente depois de 
passada em julgado, será exeqüível a 
sentença.

Comunicação

Art 593. o presidente, no caso 
de sentença proferida originàriamen-
te pelo tribunal, e o auditor, nos de-
mais casos, comunicarão à autoridade, 
sob cujas ordens estiver o réu, a sen-
tença definitiva, logo que transite em 
julgado.

capÍtulo ii
da eXecuÇÃo das penas eM 

espÉcie
Carta de guia

Art. 594. transitando em julgado 
a sentença que impuser pena privativa 
da liberdade, se o réu já estiver prêso 
ou vier a ser prêso, o auditor ordenará 
a expedição da carta de guia, para o 
cumprimento da pena.

Formalidades

Art. 595. a carta de guia, 
extraída pelo escrivão e assinada 
pelo auditor, que rubricará tôdas 
as fôlhas, será remetida para a 
execução da sentença:

a) ao comandante ou autorida-
de correspondente da unidade ou 
estabelecimento militar em que 
tenha de ser cumprida a pena, se 
esta não ultrapassar de dois anos, 
imposta a militar ou assemelhado;

b) ao diretor da penitenciária 
em que tenha de ser cumprida a 
pena, quando superior a dois anos, 
imposta a militar ou assemelhado 
ou a civil.

Conteúdo

Art. 596. a carta de guia de-
verá conter:

a) o nome do condenado, natu-
ralidade, filiação, idade, estado ci-
vil, profissão, pôsto ou graduação;

b) a data do início e da termina-
ção da pena;

c) o teor da sentença 
condenatória.

Início do cumprimento

Art. 597. expedida a carta de 
guia para o cumprimento da pena, 
se o réu estiver cumprindo outra, 
só depois de terminada a execu-
ção desta será aquela executada. 
retificar-se-á a carta de guia sem-
pre que sobrevenha modificação 
quanto ao início ou ao tempo de 
duração da pena.

Conselho penitenciário

Art. 598. remeter-se-ão ao 
conselho penitenciário cópia da 
carta de guia e de seus aditamen-
tos, quando o réu tiver de cumprir 
pena em estabelecimento civil.

execução quando impostas pe-
nas de reclusão e de detenção

Art. 599. se impostas cumu-
lativamente penas privativas da 
liberdade, será executada primei-
ro a de reclusão e depois a de 
detenção.

Internação por doença mental

Art. 600. o condenado a que 
sobrevier doença mental, verifica-
da por perícia médica, será inter-
nado em manicômio judiciário ou, 
à falta, em outro estabelecimento 
adequado, onde lhe sejam assegu-
rados tratamento e custódia.
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parágrafo único. no caso de ur-
gência, o comandante ou autorida-
de correspondente, ou o diretor do 
presídio, poderá determinar a re-
moção do sentenciado, comunican-
do imediatamente a providência ao 
auditor, que, tendo em vista o lau-
do médico, ratificará ou revogará a 
medida.

Fuga ou óbito do condenado

Art. 601. a autoridade militar 
ou o diretor do presídio comunicará 
imediatamente ao auditor a fuga, a 
soltura ou o óbito do condenado.

parágrafo único. a certidão de 
óbito acompanhará a comunicação.

recaptura

Art. 602. a recaptura do con-
denado evadido não depende de 
ordem judicial, podendo ser efetu-
ada por qualquer pessoa.

Cumprimento da pena

Art. 603. cumprida ou extin-
ta a pena, o condenado será pôsto 
imediatamente em liberdade, me-
diante alvará do auditor, no qual 
se ressalvará a hipótese de dever 
o sentenciado continuar na prisão, 
caso haja outro motivo legal.

medida de segurança
parágrafo único. se houver sido 

imposta medida de segurança de-
tentiva, irá o condenado para esta-
belecimento adequado.

capÍtulo iii 
das penas principais nÃo 

priVatiVas da liberdade e das 
acessórias

Comunicação

Art. 604. o auditor dará à 
autoridade administrativa compe-
tente conhecimento da sentença 
transitada em julgado, que impuser 
a pena de reforma ou suspensão do 
exercício do pôsto, graduação, car-
go ou função, ou de que resultar a 
perda de pôsto, patente ou função, 
ou a exclusão das fôrças armadas.

Inclusão n fôlha de antecedentes 
e rol dos culpados

parágrafo único. as penas aces-
sórias também serão comunicadas 
a autoridade administrativa militar 
ou civil, e figurarão na fôlha de an-
tecedentes do condenado, sendo 
mencionadas, igualmente, no rol 
dos culpados.

Comunicação complementar

Art. 605. iniciada a execução 
das interdições temporárias, o au-
ditor, de ofício, ou a requerimento 
do Ministério público ou do con-
denado, fará as devidas comunica-
ções do seu têrmo final, em com-
plemento às providências determi-
nadas no artigo anterior.

tÍtulo ii  
dos incidentes da eXecuÇÃo

capÍtulo i 
da suspensÃo condicional  

da pena

Competência e condições para a 
concessão do benefício

art. 606. o conselho de justiça, 
o auditor ou o tribunal poderá 
suspender a execução da pena de 
detenção não superior a dois anos, 
ou no caso de reclusão por igual 
prazo, se o réu era, ao tempo do 
crime, menor de vinte e um anos 
ou maior de setenta, desde que:

Art. 606 - o conselho de jus-
tiça, o auditor ou o tribunal po-
derão suspender, por tempo não 
inferior a 2 (dois) anos nem supe-
rior a 6 (seis) anos, a execução da 
pena privativa da liberdade que 
não exceda a 2 (dois) anos, desde 
que:      (redação dada pela lei nº 
6.544, de �0.6.1978)

a) não tenha o réu sofrido con-
denação anterior por crime revela-
dor de má índole;

a) não tenha o sentenciado so-
frido, no país ou no estrangei-
ro, condenação irrecorrível por 
outro crime a pena privativa da 
liberdade, salvo o disposto no 
1º do art. 71 do código penal 
Militar;       (redação dada pela lei 
nº 6.544, de �0.6.1978)

b) os antecedentes e personali-
dade, os motivos e circunstâncias 
do seu crime, bem como sua con-
duta posterior a êste, indicativa 
de arrependimento ou de sincero 
desejo de reparação do dano, au-
torizem a presunção de que não 
tornará a delinqüir.

b) os antecedentes e a persona-
lidade do sentenciado, os motivos 
e as circunstâncias do crime, bem 
como sua conduta posterior, au-
torizem a presunção de que não 
tornará a delinqüir.(redação dada 
pela lei nº 6.544, de �0.6.1978)

restrições

parágrafo único. a suspensão 
não se estende às penas de refor-
ma, suspensão do exercício do pôs-
to, graduação ou função, ou à pena 
acessória, nem exclui a medida de 
segurança não detentiva.

pronunciamento
art. 607. o conselho de justiça 

ou o tribunal, na sentença conde-
natória, deverá pronunciar-se sôbre 
a suspensão condicional da pena, 
concedendo-a ou denegando-a, e 
dando, em qualquer caso, os moti-
vos da decisão.

Art. 607 - o conselho de jus-
tiça, o auditor ou o tribunal, na 
decisão que aplicar pena privativa 
da liberdade não superior a 2 (dois) 
anos, deverão pronunciar-se, moti-
vadamente, sobre a suspensão con-
dicional, quer a concedam, quer a 
deneguem.      (redação dada pela 
lei nº 6.544, de �0.6.1978)

Condições e regras impostas ao 
beneficiário

Art. 608. no caso de conces-
são do benefício, a sentença estabe-
lecerá as condições e regras a que 
ficar sujeito o condenado durante 
o prazo fixado, começando êste 
a correr da audiência em que fôr 
dado conhecimento da sentença ao 
beneficiário.

§ 1º - as condições serão adequa-
das ao delito, ao meio social e à per-
sonalidade do condenado.       (pará
grafo incluído pela lei nº 6.544, de 
�0.6.1978)

§ 2º - poderão ser impostas, como 
normas de conduta e obrigações, 
além das previstas no art. 626 deste 
código, as seguintes condições:     (
parágrafo incluído pela lei nº 6.544, 
de �0.6.1978)

i - freqüentar curso de habilita-
ção profissional ou de instrução 
escolar;       (inciso incluído pela lei 
nº 6.544, de �0.6.1978)

ii - prestar serviços em favor da 
comunidade;     (inciso incluído pela 
lei nº 6.544, de �0.6.1978)

iii - atender aos encargos de 
família;       (inciso incluído pela lei 
nº 6.544, de �0.6.1978)

iV - submeter-se a tratamento 
médico.     (inciso incluído pela lei 
nº 6.544, de �0.6.1978)

§ �º - concedida a suspensão, 
será entregue ao beneficiário um 
documento similar ao descrito no 
art. 641 ou no seu parágrafo único, 
deste código, em que conste, tam-
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bém, o registro da pena acessória 
a que esteja sujeito, e haja espaço 
suficiente para consignar o cumpri-
mento das condições e normas de 
conduta impostas.(parágrafo incluí-
do pela lei nº 6.544, de �0.6.1978)

§ 4º - o conselho de justiça pode-
rá fixar, a qualquer tempo, de ofício 
ou a requerimento do Ministério 
público, outras condições além das 
especificadas na sentença e das re-
feridas no parágrafo anterior, desde 
que as circunstâncias o aconselhem
.    (parágrafo incluído pela lei nº 
6.544, de �0.6.1978)

§ 5º - a fiscalização do cumprimen-
to das condições será feita pela enti-
dade assistencial penal competente 
segundo a lei local, perante a qual o 
beneficiário deverá comparecer, pe-
riodicamente, para comprovar a ob-
servância das condições e normas de 
conduta a que esta sujeito, comuni-
cando, também, a sua ocupação, os 
salários ou proventos de que vive, as 
economias que conseguiu realizar e 
as dificuldades materiais ou sociais 
que enfrenta.      (parágrafo incluí-
do pela lei nº 6.544, de �0.6.1978)

§ 6º - a entidade fiscalizadora 
deverá comunicar imediatamente 
ao auditor ou ao representante do 
Ministério público Militar, qualquer 
fato capaz de acarretar a revogação 
do benefício, a prorrogação do pra-
zo ou a modificação das condições
.     (parágrafo incluído pela lei nº 
6.544, de �0.6.1978)

§ 7º - se for permitido ao benefici-
ário mudar-se, será feita comunica-
ção à autoridade judiciária compe-
tente e à entidade fiscalizadora do 
local da nova residência, aos quais 
deverá apresentar-se imediatament
e.    (parágrafo incluído pela lei nº 
6.544, de �0.6.1978)

Co-autoria

Art. 609. em caso de co-auto-
ria, a suspensão poderá ser concedi-
da a uns e negada a outros.

leitura da sentença

Art. 610. o auditor, em audi-
ência prèviamente marcada, lerá ao 
réu a sentença que concedeu a sus-
pensão da pena, advertindo-o das 
conseqüências de nova infração pe-
nal e da transgressão das obrigações 
impostas.

estabelecimento de condição pelo 
Tribunal

art. 611. Quando a suspensão da 
pena fôr concedida pelo tribunal, 

a êste competirá estabelecer-lhe as 
condições, cabendo ao relator do 
acórdão presidir à audiência.

Art. 611. Quando for concedi-
da a suspensão pela superior instân-
cia, a esta caberá estabelecer-lhe as 
condições, podendo a audiência ser 
presidida por qualquer membro do 
tribunal ou por auditor designado 
no acórdão.      (redação dada pela 
lei nº 6.544, de �0.6.1978)

Suspensão sem efeito por ausên-
cia do réu

Art. 612. se, intimado pesso-
almente ou por edital, com o prazo 
de dez dias, não comparecer o réu 
à audiência, a suspensão ficará sem 
efeito e será executada imediata-
mente a pena, salvo prova de jus-
to impedimento, caso em que será 
marcada nova audiência.

Suspensão sem efeito em virtude 
de recurso

Art. 613. a suspensão também 
ficará sem efeito se, em virtude de 
recurso interposto pelo Ministério 
público, fôr aumentada a pena, de 
modo que exclua a concessão do 
benefício.

revogação
art. 614. a medida será revogada 

se, no curso do prazo, o beneficiário: 
a) fôr condenado, na justiça militar 
ou na comum, em razão de crime, 
ou de contravenção reveladora de 
má índole ou a que tenha sido im-
posta pena privativa da liberdade; 
b) não efetuar, sem motivo jus-
tificado, a reparação do dano; 
c) sendo militar, fôr punido por trans-
gressão disciplinar considerada grave; 
d) se deixar de cumprir qualquer das 
obrigações constantes da sentença. 
§ 1º Quando facultativa a revo-
gação da medida, o juiz pode, 
ao invés de decretá-la, prorro-
gar o período de prova até o má-
ximo, se êste não foi o fixado. 
§ 2º se o beneficiário estiver res-
pondendo a processo, que, no caso 
de condenação, poderá acarretar 
a revogação, o juiz declarará, por 
despacho, a prorrogação do prazo 
da suspensão até o julgamento de-
finitivo, fazendo as comunicações 
necessárias, nesse sentido.

Art. 614. a suspensão será re-
vogada se, no curso do prazo, o ben
eficiário:       (redação dada pela lei 
nº 6.544, de �0.6.1978)

i - for condenado, na justiça mi-
litar ou na comum, por sentença 
irrecorrível, a pena privativa da 
liberdade;    (redação dada pela 
lei nº 6.544, de �0.6.1978)

ii - não efetuar, sem moti-
vo justificado, a reparação do 
dano;     (redação dada pela lei 
nº 6.544, de �0.6.1978)

iii - sendo militar, for punido 
por crime próprio ou por trans-
gressão disciplinar considerada 
grave.     (redação dada pela lei 
nº 6.544, de �0.6.1978)

 revogação facultativa
 § 1º - a suspensão po-

derá ser revogada, se o 
beneficiário:   (redação dada pela 
lei nº 6.544, de �0.6.1978)

a) deixar de cumprir qualquer 
das obrigações constantes da 
sentença;       (redação dada pela 
lei nº 6.544, de �0.6.1978)

b) deixar de observar obriga-
ções inerentes à pena acessória;    
   (redação dada pela lei nº 6.544, 
de �0.6.1978)

c) for irrecorrivelmente conde-
nado a pena que não seja priva-
tiva da liberdade.(redação dada 
pela lei nº 6.544, de �0.6.1978)

declaração de prorrogação
 § 2º - Quando, em caso do pará-

grafo anterior, o juiz não revogar a 
suspensão, deverá:(redação dada 
pela lei nº 6.544, de �0.6.1978)

a) advertir o beneficiário 
ou;(redação dada pela lei nº 
6.544, de �0.6.1978)

b) exacerbar as condições ou, 
ainda;       (redação dada pela lei 
nº 6.544, de �0.6.1978)

c) prorrogar o período de sus-
pensão até o máximo, se esse limi-
te não foi o fixado.       (redação 
dada pela lei nº 6.544, de 
�0.6.1978)

§ �º - se o beneficiário estiver 
respondendo a processo, que, no 
caso de condenação, poderá acar-
retar a revogação, o juiz declara-
rá, por despacho, a prorrogação 
do prazo da suspensão até senten-
ça passada em julgado, fazendo 
as comunicações necessárias nesse 
sentido.       (parágrafo incluído 
pela lei nº 6.544, de �0.6.1978)

extinção da pena

Art. 615. expirado o prazo 
da suspensão, ou da prorrogação, 
sem que tenha havido motivo de 
revogação, a pena privativa da li-
berdade será declarada extinta.
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averbação

Art. 616. a condenação será 
inscrita, com a nota de suspensão, 
em livro especial do instituto de 
identificação e estatística ou repar-
tição congênere, civil ou militar, 
averbando-se, mediante comuni-
cação do auditor ou do tribunal, a 
revogação da suspensão ou a extin-
ção da pena. em caso de revogação, 
será feita averbação definitiva no 
registro geral.

§ 1º o registro será secreto, salvo 
para efeito de informações requisi-
tadas por autoridade judiciária, em 
caso de nôvo processo.

§ 2º não se aplicará o disposto no 
§ 1º quando houver sido imposta, 
ou resultar de condenação, pena 
acessória consistente em interdição 
de direitos.

Crimes que impedem a medida

Art. 617. a suspensão condi-
cional da pena não se aplica:

i — em tempo de guerra;
ii — em tempo de paz:
a) por crime contra a segurança 

nacional, de aliciação e incitamen-
to, de violência contra superior, 
oficial de serviço, sentinela, vigia ou 
plantão, de desrespeito a superior e 
desacato, de insubordinação, insub-
missão ou de deserção;

b) pelos crimes previstos nos arts. 
160, 161, 162, 2�5, 291 e parágrafo 
único, nºs i a iV, do código penal 
Militar.

capÍtulo ii 
do liVraMento condicional

Condições para a obtenção do li-
vramento condicional

Art. 618. o condenado a pena 
de reclusão ou detenção por tempo 
igual ou superior a dois anos pode 
ser liberado condicionalmente, des-
de que:

i — tenha cumprido:
a) a metade da pena, se primário;
b) dois terços, se reincidente;
ii — tenha reparado, salvo impos-

sibilidade de fazê-lo, o dano causa-
do pelo crime;

iii — sua boa conduta durante 
a execução da pena, sua adapta-
ção ao trabalho e às circunstâncias 
atinentes à sua personalidade, ao 
meio social e à sua vida pregressa 
permitam supor que não voltará a 
delinqüir.

atenção à pena unificada
§ 1º no caso de condenação por 

infrações penais em concurso, deve 
ter-se em conta a pena unificada.

redução do tempo
§ 2º se o condenado é primário 

e menor de vinte e um ou maior de 
setenta anos, o tempo de cumpri-
mento da pena pode ser reduzido 
a um terço.

os que podem requerer a 
medida

Art. 619. o livramento con-
dicional poderá ser concedido me-
diante requerimento do senten-
ciado, de seu cônjuge ou parente 
em linha reta, ou por proposta do 
diretor do estabelecimento penal, 
ou por iniciativa do conselho pe-
nitenciário, ou órgão equivalente, 
incumbindo a decisão ao auditor, 
ou ao tribunal se a sentença houver 
sido proferida em única instância.

§ 1º a decisão será 
fundamentada.

§ 2º são indispensáveis a audi-
ência prévia do Ministério público 
e a do conselho penitenciário, ou 
órgão equivalente, se dêste não fôr 
a iniciativa.

Verificação das condições

Art. 620. as condições de ad-
missibilidade, conveniência e opor-
tunidade da concessão da medida 
serão verificadas em cada caso pelo 
conselho penitenciário ou órgão 
equivalente, a cujo parecer não fi-
cará, entretanto, adstrito o juiz ou 
tribunal.

relatório do diretor do presídio

Art. 621. o diretor do estabe-
lecimento penal remeterá ao con-
selho penitenciário minucioso rela-
tório sôbre:

a) o caráter do sentenciado, ten-
do em vista os seus antecedentes e 
a sua conduta na prisão;

b) a sua aplicação ao trabalho, 
trato com os companheiros e grau 
de instrução e aptidão profissional;

c) a sua situação financeira e pro-
pósitos quanto ao futuro.

prazo para a remessa do 
relatório

parágrafo único. o relatório será 
remetido, dentro em vinte dias, 
com o prontuário do sentenciado. 
na falta dêste, o conselho opinará 
livremente, comunicando à autori-
dade competente a omissão do di-
retor da prisão.

medida de segurança detentiva. 
exame para comprovar a cessação 
da periculosidade

Art. 622. se tiver sido imposta 
medida de segurança detentiva, não 
poderá ser concedido o livramento, 
sem que se verifique, mediante exa-
me das condições do sentenciado; a 
cessação da periculosidade.

exame mental no caso de medida 
de segurança detentiva

parágrafo único. se consistir a 
medida de segurança na internação 
em casa de custódia e tratamento, 
proceder-se-á a exame mental do 
sentenciado.

petição ou proposta de 
livramento

Art. 623. a petição ou proposta 
de livramento será remetida ao au-
ditor ou ao tribunal pelo conselho 
penitenciário, com a cópia do respec-
tivo parecer e do relatório do diretor 
da prisão.

remessa ao juiz do processo
§ 1º para emitir parecer, poderá o 

conselho penitenciário requisitar os 
autos do processo.

§ 2º o juiz ou o tribunal mandará 
juntar a petição ou a proposta com 
os documentos que acompanharem 
os autos do processo, e proferirá a 
decisão, depois de ouvido o Ministé-
rio público.

Indeferimento in limine

Art. 624. na ausência de qual-
quer das condições previstas no art. 
618, será liminarmente indeferido o 
pedido.

especificação das condições

Art. 625. sendo deferido o pe-
dido, a decisão especificará as con-
dições a que ficará subordinado o 
livramento.

Normas obrigatórias para obten-
ção do livramento

Art. 626. serão normas obriga-
tórias impostas ao sentenciado que 
obtiver o livramento condicional:

a) tomar ocupação, dentro de 
prazo razoável, se fôr apto para o 
trabalho;

b) não se ausentar do território 
da jurisdição do juiz, sem prévia 
autorização;

c) não portar armas ofensivas ou 
instrumentos capazes de ofender;

d) não freqüentar casas de bebi-
das alcoólicas ou de tavolagem;
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e) não mudar de habitação, 
sem aviso prévio à autoridade 
competente.

residência do liberado fora da ju-
risdição do juiz da execução

Art. 627. se fôr permitido ao 
liberado residir fora da jurisdição 
do juiz da execução, será remetida 
cópia da sentença à autoridade ju-
diciária do local para onde se hou-
ver transferido, ou ao patronato 
oficial, ou órgão equivalente.

Vigilância da autoridade policial
parágrafo único. na falta de pa-

tronato oficial ou órgão equiva-
lente, ou de particular, dirigido ou 
inspecionado pelo conselho peni-
tenciário, ficará o liberado sob ob-
servação cautelar realizada por ser-
viço social penitenciário ou órgão 
similar.

pagamento de custas e taxas

Art. 628. salvo em caso de 
insolvência, o liberado ficará sujei-
to ao pagamento de custas e taxas 
penitenciárias.

Carta de guia

Art. 629. concedido o livra-
mento, será expedida carta de guia 
com a cópia de sentença em duas 
vias, remetendo-se uma ao diretor 
da prisão e a outra ao conselho pe-
nitenciário, ou órgão equivalente.

Finalidade da vigilância

Art. 630. a vigilância dos ór-
gãos dela incumbidos, exercer-se-á 
para o fim de:

a) proibir ao liberado a residên-
cia, estada ou passagem nos locais 
indicados na sentença;

b) permitir visitas e buscas neces-
sárias à verificação do procedimen-
to do liberado;

c) deter o liberado que transgre-
dir as condições estabelecidas na 
sentença, comunicando o fato não 
só ao conselho penitenciário, como 
também ao juiz da execução, que 
manterá, ou não, a detenção.

Transgressão das condições im-
postas ao liberado

parágrafo único. se o liberado 
transgredir as condições que lhe fo-
ram impostas na sentença, poderá o 
conselho penitenciário representar 
ao auditor, ou ao conselho de justi-
ça, ou ao tribunal, para o efeito de 
ser revogado o livramento.

revogação da medida por conde-
nação durante a sua vigência

Art. 631. se por crime ou con-
travenção penal vier o liberado a 
ser condenado a pena privativa da 
liberdade, por sentença irrecorrí-
vel, será revogado o livramento 
condicional.

revogação por outros motivos

Art. 632. poderá também 
ser revogado o livramento se o 
liberado:

a) deixar de cumprir quaisquer das 
obrigações constantes da sentença;

b) fôr irrecorrìvelmente conde-
nado, por motivo de contravenção 
penal, embora a pena não seja pri-
vativa da liberdade;

c) sofrer, se militar, punição por 
transgressão disciplinar considera-
da grave.

Nôvo livramento. Soma do tem-
po de infrações

Art. 633. se o livramento fôr 
revogado por motivo de infração 
penal anterior à sua vigência, com-
putar-se-á no tempo da pena o 
período em que estêve sôlto, sen-
do permitida, para a concessão do 
nôvo livramento, a soma do tempo 
das duas penas.

Tempo em que esteve sôlto o 
liberado

Art. 634. no caso de revoga-
ção por outro motivo, não se com-
putará na pena o tempo em que 
estêve sôlto o liberado, e tampouco 
se concederá, em relação à mesma 
pena, nôvo livramento.

Órgãos e autoridades que podem 
requerer a revogação

Art. 635. a revogação será de-
cretada a requerimento do Ministé-
rio público ou mediante represen-
tação do conselho penitenciário, 
ou dos patronatos oficiais, ou do 
órgão a que incumbir a vigilância, 
ou de ofício, podendo ser ouvido 
antes o liberado e feitas diligências, 
permitida a produção de provas, no 
prazo de cinco dias, sem prejuízo do 
disposto no art. 6�0, letra c .

modificação das condições 
impostas

Art. 636. o auditor ou o tri-
bunal, a requerimento do Ministé-
rio público ou do conselho peni-
tenciário, dos patronatos ou órgão 
de vigilância, poderá modificar as 
normas de conduta impostas na 
sentença, devendo a respectiva de-

cisão ser lida ao liberado por uma 
das autoridades ou um dos funcio-
nários indicados no art. 6�9, letra a , 
com a observância do disposto nas 
letras b e c , e §§ 1º e 2º do mesmo 
artigo.

processo no curso do livramento

art. 637. praticando o liberado 
nova infração, o auditor ou o tribu-
nal poderá ordenar a sua prisão, ou-
vido o conselho penitenciário, fican-
do suspenso o curso do livramento 
condicional, cuja revogação, entre-
tanto, dependerá da decisão final do 
nôvo processo.

extinção de pena

art. 638. o juiz, de ofício ou 
a requerimento do interessado, do 
Ministério público ou do conselho 
penitenciário, julgará extinta a pena 
privativa da liberdade, se expirar o 
prazo do livramento sem revogação 
ou, na hipótese do artigo anterior, 
fôr o liberado absolvido por senten-
ça irrecorrível.

Cerimônia do livramento

Art. 639. a cerimônia do livra-
mento condicional será realizada 
solenemente, em dia marcado pela 
autoridade que deva presidi-la, ob-
servando-se o seguinte:

a) a sentença será lida ao liberan-
do, na presença dos demais presos, 
salvo motivo relevante, pelo presi-
dente do conselho penitenciário, 
ou por quem o represente junto ao 
estabelecimento penal, ou na falta, 
pela autoridade judiciária local;

b) o diretor do estabelecimento 
penal chamará a atenção do liberan-
do para as condições impostas na sen-
tença que concedeu o livramento;

c) o prêso deverá, a seguir, decla-
rar se aceita as condições.

§ 1º de tudo se lavrará têrmo em 
livro próprio, subscrito por quem 
presidir a cerimônia, e pelo liberan-
do, ou alguém a rôgo, se não souber 
ou não puder escrever.

§ 2º dêsse têrmo se enviará cópia à 
auditoria por onde correu o proces-
so, ou ao tribunal.

caderneta e conteúdo para o fim 
de a exibir às autoridades

Art. 640. ao deixar a prisão, re-
ceberá o liberado, além do saldo do 
seu pecúlio e do que lhe pertencer, 
uma caderneta que exibirá à auto-
ridade judiciária ou administrativa, 
sempre que lhe fôr exigido.
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Conteúdo da caderneta

Art. 641. a caderneta conterá:
a) a reprodução da ficha de 

identidade, com o retrato do li-
berado, sua qualificação e sinais 
característicos;

b) o texto impresso ou datilo-
grafado dos artigos do presente 
capítulo;

c) as condições impostas ao 
liberado.

Salvo-conduto
parágrafo único. na falta da ca-

derneta, será entregue ao liberado 
um salvo-conduto, de que cons-
tem as condições do livramento, 
podendo substituir-se a ficha de 
identidade e o retrato do libera-
do pela descrição dos sinais que o 
identifiquem.

Crimes que excluem o livramento 
condicional

Art 642. não se aplica o livra-
mento condicional ao condenado 
por crime cometido em tempo de 
guerra.

Casos especiais
parágrafo único. em tempo de 

paz, pelos crimes referidos no art. 
97 do código penal Militar, o livra-
mento condicional só será conce-
dido após o cumprimento de dois 
terços da pena, observado ainda o 
disposto no art. 618, nºs i, letra c , ii 
e iii, e §§ 1º e 2º.

tÍtulo iii  
do indulto, da coMutaÇÃo 

da pena, da anistia e da 
reabilitaÇÃo

capÍtulo i 
do indulto, da coMutaÇÃo da 

pena e da anistia

requerimento

Art 643. o indulto e a comu-
tação da pena são concedidos pelo 
presidente da república e poderão 
ser requeridos pelo condenado ou, 
se não souber escrever, por procu-
rador ou pessoa a seu rôgo.

Caso de remessa ao ministro da 
Justiça

Art. 644. a petição será re-
metida ao ministro da justiça, por 
intermédio do conselho penitenci-
ário, se o condenado estiver cum-
prindo pena em penitenciária civil.

audiência do Conselho 
penitenciário

Art. 645. o conselho peniten-
ciário, à vista dos autos do processo, 
e depois de ouvir o diretor do esta-
belecimento penal a que estiver re-
colhido o condenado, fará, em rela-
tório, a narração do fato criminoso, 
apreciará as provas, apontará qual-
quer formalidade ou circunstân-
cia omitida na petição e exporá os 
antecedentes do condenado, bem 
como seu procedimento durante a 
prisão, opinando, a final, sôbre o 
mérito do pedido.

Condenado militar. encaminha-
mento do pedido

Art. 646. em se tratando de 
condenado militar ou assemelhado, 
recolhido a presídio militar, a peti-
ção será encaminhada ao Ministério 
a que pertencer o condenado, por 
intermédio do comandante, ou au-
toridade equivalente, sob cuja ad-
ministração estiver o presídio.

relatório da autoridade militar
parágrafo único. a autoridade 

militar que encaminhar o pedido 
fará o relatório de que trata o art. 
645.

Faculdade do presidente da re-
pública de conceder espontânea-
mente o indulto e a comutação

Art. 647. se o presidente da 
república decidir, de iniciativa pró-
pria, conceder o indulto ou comutar 
a pena, ouvirá, antes, o conselho 
penitenciário ou a autoridade mili-
tar a que se refere o art. 646.

modificação da pena ou extinção 
da punibilidade

Art. 648. concedido o indulto 
ou comutada a pena, o juiz de ofí-
cio, ou por iniciativa do interessado 
ou do Ministério público, mandará 
juntar aos autos a cópia do decreto, 
a cujos têrmos ajustará a execução 
da pena, para modificá-la, ou decla-
rar a extinção da punibilidade.

recusa

Art. 649. o condenado poderá 
recusar o indulto ou a comutação 
da pena.

extinção da punibilidade pela 
anistia

Art. 650. concedida a anistia, 
após transitar em julgado a senten-
ça condenatória, o auditor, de ofí-

cio, ou por iniciativa do interessado 
ou do Ministério público, declarará 
extinta a punibilidade.

capÍtulo ii 
da reabilitaÇÃo

requerimentos e requisitos

Art. 651. a reabilitação po-
derá ser requerida ao auditor da 
auditoria por onde correu o pro-
cesso, após cinco anos contados do 
dia em que fôr extinta, de qual-
quer modo, a pena principal ou 
terminar sua execução, ou do dia 
em que findar o prazo de suspen-
são condicional da pena ou do li-
vramento condicional, desde que 
o condenado tenha tido, durante 
aquêle prazo, domicílio no país.

parágrafo único. os prazos para 
o pedido serão contados em dôbro 
no caso de criminoso habitual ou 
por tendência.

Instrução do requerimento

Art. 652. o requerimento 
será instruído com:

a) certidões comprobatórias de 
não ter o requerente respondido, 
nem estar respondendo a processo, 
em qualquer dos lugares em que 
houver residido durante o prazo a 
que se refere o artigo anterior;

b) atestados de autoridades 
policiais ou outros documentos 
que comprovem ter residido nos 
lugares indicados, e mantido, efe-
tivamente, durante êsse tempo, 
bom comportamento público e 
privado;

c) atestados de bom comporta-
mento fornecidos por pessoas a 
cujo serviço tenha estado;

d) prova de haver ressarcido o 
dano causado pelo crime ou da ab-
soluta impossibilidade de o fazer 
até o dia do pedido, ou documen-
to que comprove a renúncia da ví-
tima ou novação da dívida.

ordenação de diligências

Art. 653. o auditor poderá 
ordenar as diligências necessárias 
para a apreciação do pedido, cer-
cando-as do sigilo possível e ouvin-
do, antes da decisão, o Ministério 
público.

recurso de ofício

Art. 654. haverá recurso de 
ofício da decisão que conceder a 
reabilitação.



420

Vade meCum 2021  |  CÓdIgo de proCeSSo peNal mIlITar

Comunicação ao Instituto de 
Identificação e estatística

Art. 655. a reabilitação, de-
pois da sentença irrecorrível, será 
comunicada ao instituto de identi-
ficação e estatística ou repartição 
congênere.

menção proibida de condenação

Art. 656. a condenação ou 
condenações anteriores não serão 
mencionadas na fôlha de antece-
dentes do reabilitado, nem em cer-
tidão extraída dos livros do juízo, 
salvo quando requisitadas por au-
toridade judiciária criminal.

renovação do pedido de 
reabilitação

Art. 657. indeferido o pedido 
de reabilitação, não poderá o con-
denado renová-lo, senão após o de-
curso de dois anos, salvo se o inde-
ferimento houver resultado de falta 
ou insuficiência de documentos.

revogação da reabilitação

Art. 658. a revogação da re-
abilitação será decretada pelo au-
ditor, de ofício ou a requerimento 
do interessado, ou do Ministério 
público, se a pessoa reabilitada fôr 
condenada, por decisão definitiva, 
ao cumprimento de pena privativa 
da liberdade.

tÍtulo iV - 

capÍtulo Único 
da eXecuÇÃo das Medidas de 

seguranÇa

aplicação das medidas de segu-
rança durante a execução da pena

Art. 659. durante a execução 
da pena ou durante o tempo em 
que a ela se furtar o condenado, 
poderá ser imposta medida de se-
gurança, se não a houver decretado 
a sentença, e fatos anteriores, não 
apreciados no julgamento, ou fatos 
subseqüentes, demonstrarem a sua 
periculosidade.

Imposição da medida ao agente 
isento de pena, ou perigoso

Art. 660. ainda depois de 
transitar em julgado a sentença ab-
solutória, poderá ser imposta me-
dida de segurança, enquanto não 
decorrer tempo equivalente ao de 

sua duração mínima, ao agente ab-
solvido no caso do art. 48 do código 
penal Militar, ou a que a lei, por ou-
tro modo, presuma perigoso.

aplicação pelo juiz

Art. 661. a aplicação da medi-
da de segurança, nos casos previstos 
neste capítulo, incumbirá ao juiz da 
execução e poderá ser decretada de 
ofício ou a requerimento do Minis-
tério público.

Fatos indicativos de 
periculosidade

parágrafo único. o diretor do es-
tabelecimento que tiver ciência de 
fatos indicativos de periculosidade 
do condenado a quem não tiver 
sido imposta medida de segurança, 
deverá logo comunicá-los ao juiz da 
execução.

diligências

Art. 662. depois de proceder 
às diligências que julgar necessá-
rias, o juiz ouvirá o Ministério pú-
blico e o condenado, concedendo a 
cada um o prazo de três dias para 
alegações.

§ 1º será dado defensor ao con-
denado que o requerer.

       §  2º se o condenado estiver 
foragido, o juiz ordenará as diligên-
cias que julgar convenientes, ouvi-
do o Ministério público, que poderá 
apresentar provas dentro do prazo 
que lhe fôr concedido.

§ �º findos os prazos concedidos 
ao condenado e ao Ministério pú-
blico, o juiz proferirá a sua decisão.

Tempo da internação

Art. 663. a internação, no 
caso previsto no art. 112 do código 
penal Militar, é por tempo indeter-
minado, perdurando enquanto não 
fôr averiguada, mediante perícia 
médica, a cessação da periculosida-
de do internado.

perícia médica
§ 1º a perícia médica é realizada 

no prazo mínimo fixado à interna-
ção e, não sendo esta revogada, 
deve ser repetida de ano em ano.

§ 2º a desinternação é sempre 
condicional, devendo ser restabele-
cida a situação anterior se o indiví-
duo, dentro do decurso de um ano, 
vier a praticar fato indicativo de 
persistência da periculosidade.

Internação de indivíduos em es-
tabelecimentos adequados

Art. 664. os condenados que 

se enquadrem no parágrafo único 
do art. 48 do código penal Militar, 
bem como os que forem reconheci-
dos como ébrios habituais ou toxi-
cômanos, recolhidos a qualquer dos 
estabelecimentos a que se refere 
o art. 11� do referido código, não 
serão transferidos para a prisão, se 
sobrevier a cura.

Nôvo exame mental

Art. 665. o juiz, no caso do 
art. 661, ouvirá o curador já nomea-
do ou que venha a nomear, poden-
do mandar submeter o paciente a 
nôvo exame mental, internando-o, 
desde logo, em estabelecimento 
adequado.

regime dos internados

Art. 666. o trabalho nos esta-
belecimentos referidos no art. 11� 
do código penal Militar será educa-
tivo e remunerado, de modo a asse-
gurar ao internado meios de subsis-
tência, quando cessar a internação.

exílio local

Art. 667. o exílio local con-
siste na proibição ao condenado 
de residir ou permanecer, durante 
um ano, pelo menos, na comarca, 
município ou localidade em que o 
crime foi praticado.

Comunicação
parágrafo único. para a execução 

dessa medida, o juiz comunicará 
sua decisão à autoridade policial do 
lugar ou dos lugares onde o exila-
do está proibido de permanecer ou 
residir.

proibição de freqüentar determi-
nados lugares

Art. 668. a proibição de fre-
qüentar determinados lugares será 
também comunicada à autoridade 
policial, para a devida vigilância.

Fechamento de estabelecimentos 
e interdição de associações

Art. 669. a medida de fecha-
mento de estabelecimento ou inter-
dição de associação será executada 
pela autoridade policial, mediante 
mandado judicial.

Transgressão das medidas de 
segurança

Art. 670. o transgressor de 
qualquer das medidas de segurança 
a que se referem os arts. 667, 668 
e 669, será responsabilizado por 
crime de desobediência contra a 
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administração da justiça Militar, de-
vendo o juiz, logo que a autoridade 
policial lhe faça a devida comunica-
ção, mandá-la juntar aos autos, e 
dar vista ao Ministério público, para 
os fins de direito.

Cessação da periculosidade. 
Verificação

Art. 671. a cessação, ou não, 
da periculosidade é verificada ao 
fim do prazo mínimo da duração 
da medida de segurança, pelo exa-
me das condições da pessoa a que 
tiver sido imposta, observando-se o 
seguinte:

relatório
a) o diretor do estabelecimento 

de internação ou a autoridade in-
cumbida da vigilância, até um mês 
antes de expirado o prazo da dura-
ção mínima da medida, se não fôr 
inferior a um ano, ou a quinze dias, 
nos outros casos, remeterá ao juiz 
da execução minucioso relatório 
que o habilite a resolver sôbre a ces-
sação ou permanência da medida;

acompanhamento do laudo
b) se o indivíduo estiver inter-

nado em manicômio judiciário ou 
em qualquer dos estabelecimen-
tos a que se refere o art. 11� do 
código penal Militar, o relatório 
será acompanhado do laudo de 
exame pericial, feito por dois mé-
dicos designados pelo diretor do 
estabelecimento;

Conveniência ou revogação da 
medida

c) o diretor do estabelecimento 
de internação, ou a autoridade po-
licial, deverá, no relatório, concluir 
pela conveniência, ou não, da revo-
gação da medida de segurança;

ordenação de diligências
d) se a medida de segurança fôr 

de exílio local, ou proibição de fre-
qüentar determinados lugares, o 
juiz da execução, até um mês ou 
quinze dias antes de expirado o 
prazo mínimo de duração, ordenará 
as diligências necessárias, para veri-
ficar se desapareceram as causas da 
aplicação da medida;

audiência das partes
e) junto aos autos o relatório, ou 

realizadas as diligências, serão ou-
vidos, sucessivamente, o Ministério 
público e o curador ou defensor, no 
prazo de três dias;

ordenação de novas diligências
f) o juiz, de ofício, ou a reque-

rimento de qualquer das partes, 
poderá determinar novas diligên-

cias, ainda que expirado o prazo 
de duração mínima da medida de 
segurança;

decisão e prazo
g) ouvidas as partes ou realizadas 

as diligências a que se refere o pará-
grafo anterior, será proferida a de-
cisão no prazo de cinco dias.

revogação da licença para dire-
ção de veículo

Art 672. a interdição prevista 
no art. 115 do código penal Mili-
tar poderá ser revogada antes de 
expirado o prazo estabelecido, se 
fôr averiguada a cessação do perigo 
condicionante da sua aplicação; se, 
porém, o perigo persiste ao término 
do prazo, será êste prorrogado en-
quanto não cessar aquêle.

Confisco

Art 673. o confisco de instru-
mentos e produtos do crime, no caso 
previsto no art. 119 do código penal 
Militar, será decretado no despacho 
de arquivamento do inquérito.

restrições quanto aos militares

Art 674. aos militares ou asse-
melhados, que não hajam perdido 
essa qualidade, sòmente são aplicá-
veis as medidas de segurança previs-
tas nos casos dos arts. 112 e 115 do 
código penal Militar.

liVro V

tÍtulo Único 
da justiÇa Militar eM teMpo de 

guerra

capÍtulo i 
do processo

remessa do inquérito à Justiça

Art. 675. os autos do inqué-
rito, do flagrante, ou documentos 
relativos ao crime serão remetidos 
à auditoria, pela autoridade militar 
competente.

§ 1º o prazo para a conclusão do 
inquérito é de cinco dias, podendo, 
por motivo excepcional, ser prorro-
gado por mais três dias.

§ 2º nos casos de violência pratica-
da contra inferior para compeli-lo ao 
cumprimento do dever legal ou em 
repulsa a agressão, os autos do in-
quérito serão remetidos diretamente 
ao conselho superior, que determi-
nará o arquivamento, se o fato esti-

ver justificado; ou, em caso contrário, 
a instauração de processo.

oferecimento da denúncia o seu 
conteúdo e regras

Art. 676. recebidos os autos 
do inquérito, do flagrante, ou do-
cumentos, o auditor dará vista ime-
diata ao procurador que, dentro em 
vinte e quatro horas, oferecerá a 
denúncia, contendo:

a) o nome do acusado e sua 
qualificação;

b) a exposição sucinta dos fatos;
c) a classificação do crime;
d) a indicação das circunstâncias 

agravantes expressamente previstas 
na lei penal e a de todos os fatos e 
circunstâncias que devam influir na 
fixação da pena;

e) a indicação de duas a quatro 
testemunhas.

parágrafo único. será dispensado 
o rol de testemunhas, se a denúncia 
se fundar em prova documental.

recebimento da denúncia e citação

Art. 677. recebida a denúncia, 
mandará o auditor citar inconti-
nenti o acusado e intimar as teste-
munhas, nomeando-lhe defensor o 
advogado de ofício, que terá vista 
dos autos em cartório, pelo prazo 
de vinte e quatro horas, podendo, 
dentro dêsse prazo, oferecer defesa 
escrita e juntar documentos.

parágrafo único. o acusado po-
derá dispensar a assistência de ad-
vogado, se estiver em condições de 
fazer sua defesa.

Julgamento à revelia

Art. 678. o réu prêso será re-
quisitado, devendo ser processado 
e julgado à revelia, independen-
temente de citação, se se ausentar 
sem permissão.

Instrução criminal

Art. 679. na audiência de ins-
trução criminal, que será iniciada 
vinte e quatro horas após a citação, 
qualificação e interrogatório do 
acusado, proceder-se-á a inquirição 
das testemunhas de acusação, pela 
forma prescrita neste código.

§ 1º em seguida, serão ouvidas 
até duas testemunhas de defesa, se 
apresentadas no ato.

§ 2º as testemunhas de defesa 
que forem militares poderão ser re-
quisitadas, se o acusado o requerer, 
e fôr possível o seu comparecimen-
to em juízo.
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§ �º será na presença do escrivão 
a vista dos autos às partes, para ale-
gações escritas.

dispensa de comparecimento do 
réu

Art. 680. É dispensado o com-
parecimento do acusado à audiência 
de julgamento, se assim o desejar.

Questões preliminares

Art. 681. as questões prelimi-
nares ou incidentes, que forem sus-
citadas, serão resolvidas, conforme 
o caso, pelo auditor ou pelo conse-
lho de justiça.

rejeição da denúncia

Art. 682. se o procurador não 
oferecer denúncia, ou se esta fôr 
rejeitada, os autos serão remetidos 
ao conselho superior de justiça Mi-
litar, que decidirá de forma definiti-
va a respeito do oferecimento.

Julgamento de praça ou civil

Art. 683. sendo praça ou civil 
o acusado, o auditor procederá ao 
julgamento em outra audiência, 
dentro em quarenta e oito horas. o 
procurador e o defensor terão, cada 
um, vinte minutos, para fazer oral-
mente suas alegações.

parágrafo único. após os debates 
orais, o auditor lavrará a sentença, 
dela mandando intimar o procura-
dor e o réu, ou seu defensor.

Julgamento de oficiais

Art. 684. no processo a que 
responder oficial até o pôsto de te-
nente-coronel, inclusive, proceder-
se-á ao julgamento pelo conselho 
de justiça, no mesmo dia da sua 
instalação.

lavratura da sentença
parágrafo único. prestado o com-

promisso pelos juízes nomeados, 
serão lidas pelo escrivão as peças 
essenciais do processo e, após os 
debates orais, que não excederão 
o prazo fixado pelo artigo anterior, 
passará o conselho a deliberar em 
sessão secreta, devendo a sentença 
ser lavrada dentro do prazo de vin-
te e quatro horas.

Certidão da nomeação dos juízes 
militares

Art. 685. a nomeação dos juí-
zes do conselho constará dos autos 
do processo, por certidão.

parágrafo único. o procurador e 
o acusado, ou seu defensor, serão 

intimados da sentença no mesmo 
dia em que esta fôr assinada.

Suprimento do extrato da fé de 
ofício ou dos assentamentos

Art. 686. a falta do extrato da 
fé de ofício ou dos assentamentos 
do acusado poderá ser suprida por 
outros meios informativos.

Classificação do crime

Art. 687. os órgãos da justiça 
Militar, tanto em primeira como em 
segunda instância, poderão alterar 
a classificação do crime, sem toda-
via inovar a acusação.

parágrafo único. havendo impos-
sibilidade de alterar a classificação 
do crime, o processo será anula-
do, devendo ser oferecida nova 
denúncia.

Julgamento em grupos no mes-
mo processo

Art. 688. Quando, na denún-
cia, figurarem diversos acusados, 
poderão ser processados e julgados 
em grupos, se assim o aconselhar o 
interêsse da justiça.

procurador em processo originá-
rio perante o Conselho Superior

Art. 689. nos processos a que 
responderem oficiais generais, co-
ronéis ou capitães-de-mar-e-guerra, 
as funções do Ministério público 
serão desempenhadas pelo procu-
rador que servir junto ao conselho 
superior de justiça Militar.

§ 1º a instrução criminal será 
presidida pelo auditor que funcio-
nar naquele conselho, cabendo-
lhe ainda relatar os processos para 
julgamento.

§ 2º o oferecimento da denúncia, 
citação do acusado, intimação de 
testemunhas, nomeação de defen-
sor, instrução criminal, julgamento 
e lavratura da sentença, reger-se-
ão, no que lhes fôr aplicável, pelas 
normas estabelecidas para os pro-
cessos da competência do auditor e 
do conselho de justiça.

Crimes de responsabilidade

Art 690. oferecida a denúncia, 
nos crimes de responsabilidade, o 
auditor mandará intimar o denun-
ciado para apresentar defesa den-
tro do prazo de dois dias, findo o 
qual decidirá sôbre o recebimento, 
ou não, da denúncia, submetendo 
o despacho, no caso de rejeição, à 
decisão do conselho.

recursos das decisões do Conse-
lho Superior de Justiça

Art. 691. das decisões proferi-
das pelo conselho superior de jus-
tiça, nos processos de sua compe-
tência originária, sòmente caberá o 
recurso de embargos.

desempenho da função de 
escrivão

Art. 692. as funções de es-
crivão serão desempenhadas pelo 
secretário do conselho, e as de 
oficial de justiça por uma praça 
graduada.

processos e julgamento de 
desertores

Art. 693. no processo de de-
serção observar-se-á o seguinte:

i — após o transcurso do prazo 
de graça, o comandante ou autori-
dade militar equivalente, sob cujas 
ordens servir o oficial ou praça, fará 
lavrar um têrmo com tôdas as cir-
cunstâncias, assinado por duas tes-
temunhas, equivalendo êsse têrmo 
à formação da culpa;

ii — a publicação da ausência em 
boletim substituirá o edital;

iii — os documentos relativos à 
deserção serão remetidos ao audi-
tor, após a apresentação ou captu-
ra do acusado, e permanecerão em 
cartório pelo prazo de vinte e qua-
tro horas, com vista ao advogado 
de ofício, para apresentar defesa 
escrita, seguindo-se o julgamento 
pelo conselho de justiça, conforme 
o caso.

capÍtulo ii 
dos recursos

recurso das decisões do Conse-
lho e do auditor

Art 694. das sentenças de pri-
meira instância caberá recurso de 
apelação para o conselho superior 
de justiça Militar.

parágrafo único. não caberá re-
curso de decisões sôbre questões in-
cidentes, que poderão, entretanto, 
ser renovadas na apelação.

prazo para a apelação

Art. 695. a apelação será in-
terposta dentro em vinte e quatro 
horas, a contar da intimação da sen-
tença ao procurador e ao defensor 
do réu, revel ou não.

recurso de ofício
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Art. 696. haverá recurso de 
ofício:

a) da sentença que impuser pena 
restritiva da liberdade superior a 
oito anos;

b) quando se tratar de crime a 
que a lei comina pena de morte e 
a sentença fôr absolutória, ou não 
aplicar a pena máxima.

razões do recurso

Art. 697. as razões do recurso 
serão apresentadas, com a petição, 
em cartório. conclusos os autos ao 
auditor, êste os remeterá, inconti-
nent i, à instância superior.

processo de recurso e seu 
julgamento

Art. 698. os autos serão logo 
conclusos ao relator, que mandará 
abrir vista ao representante do Mi-
nistério público, a fim de apresentar 
parecer, dentro em vinte e quatro 
horas.

estudo dos autos pelo relator

Art. 699. o relator estudará os 
autos no intervalo de duas sessões.

exposição pelo relator

Art. 700. anunciado o julga-
mento pelo presidente, o relator 
fará a exposição dos fatos.

alegações orais

Art. 701. findo o relatório, 
poderão o defensor e o procurador 
fazer alegações orais por quinze mi-
nutos, cada um.

decisão pelo Conselho

Art. 702. discutida a matéria, 
o conselho superior proferirá sua 
decisão.

§ 1º o relator será o primeiro a 
votar, sendo o presidente o último.

§ 2º o resultado do julgamento 
constará da ata que será junta ao 
processo. a decisão será lavrada 
dentro em dois dias, salvo motivo 
de fôrça maior.

Não cabimento de embargos

Art. 703. as sentenças profe-
ridas pelo conselho superior, como 
tribunal de segunda instância, não 
são suscetíveis de embargos.

efeitos da apelação

Art. 704. a apelação do Mi-
nistério público devolve o pleno 
conhecimento do feito ao conselho 
superior.

Casos de embargos

Art. 705. o recurso de embar-
gos, nos processos originários, se-
guirá as normas estabelecidas para 
a apelação.

Não cabimento de habeas corpus 
ou revisão

Art. 706. não haverá habeas 
corpus , nem revisão.

capÍtulo iii 
disposiÇÕes especiais relatiVas 
À justiÇa Militar eM teMpo de 

guerra

execução da pena de morte

Art. 707. o militar que tiver 
de ser fuzilado sairá da prisão com 
uniforme comum e sem insígnias, e 
terá os olhos vendados, salvo se o 
recusar, no momento em que tiver 
de receber as descargas. as vozes de 
fogo serão substituídas por sinais.

§ 1º o civil ou assemelhado será 
executado nas mesmas condições, 
devendo deixar a prisão decente-
mente vestido.

Socorro espiritual
§ 2º será permitido ao condena-

do receber socorro espiritual.
data para a execução
§ �º a pena de morte só será 

executada sete dias após a comuni-
cação ao presidente da república, 
salvo se imposta em zona de opera-
ções de guerra e o exigir o interêsse 
da ordem e da disciplina.

lavratura de ata

Art. 708. da execução da pena 
de morte lavrar-se-á ata circunstan-
ciada que, assinada pelo executor 
e duas testemunhas, será remetida 
ao comandante-chefe, para ser pu-
blicada em boletim.

Sentido da expressão “fôrças em 
operação de guerra”

Art. 709. a expressão “fôrças 
em operação de guerra” abrange 
qualquer fôrça naval, terrestre ou 
aérea, desde o momento de seu 
deslocamento para o teatro das 
operações até o seu regresso, ainda 
que cessadas as hostilidades.

Comissionamento em postos 
militares

Art. 710. os auditores, procu-
radores, advogados de ofício e es-
crivães da justiça Militar, que acom-

panharem as fôrças em operação 
de guerra, serão comissionados em 
postos militares, de acôrdo com as 
respectivas categorias funcionais.

dISpoSIçÕeS FINaIS e 
TraNSITÓrIaS

Art. 711. nos processos pen-
dentes na data da entrada em vi-
gor dêste código, observar-se-á o 
seguinte:

a) aplicar-se-ão à prisão provisó-
ria as disposições que forem mais 
favoráveis ao indiciado ou acusado;

b) o prazo já iniciado, inclusive o 
estabelecido para a interposição de 
recurso, será regulado pela lei ante-
rior, se esta não estatuir prazo me-
nor do que o fixado neste código;

c) se a produção da prova tes-
temunhal tiver sido iniciada, o in-
terrogatório do acusado far-se-á 
de acôrdo com as normas da lei 
anterior;

d) as perícias já iniciadas, bem 
como os recursos já interpostos, 
continuarão a reger-se pela lei 
anterior.

Art. 712. os processos da jus-
tiça Militar não são sujeitos a cus-
tas, emolumentos, selos ou portes 
de correio, terrestre, marítimo ou 
aéreo.

Art. 713. as certidões, em pro-
cessos findos arquivados no supe-
rior tribunal Militar, serão requeri-
das ao diretor-geral da sua secreta-
ria, com a declaração da respectiva 
finalidade.

Art. 714. os juízes e os mem-
bros do Ministério público poderão 
requisitar certidões ou cópias au-
tênticas de peças de processo ar-
quivado, para instrução de processo 
em andamento, dirigindo-se, para 
aquêle fim, ao serventuário ou fun-
cionário responsável pela sua guar-
da. no superior tribunal Militar, a 
requisição será feita por intermédio 
do diretor-geral da secretaria da-
quele tribunal.

Art 715. as penas pecuniárias 
cominadas neste código serão co-
bradas executivamente e, em se-
guida, recolhidas ao erário federal. 
tratando-se de militares, funcioná-
rios da justiça Militar ou dos res-
pectivos Ministérios, a execução da 
pena pecuniária será feita mediante 
desconto na respectiva fôlha de pa-



424

Vade meCum 2021  |  CÓdIgo de proCeSSo peNal mIlITar

gamento. o desconto não excederá, 
em cada mês, a dez por cento dos 
respectivos vencimentos.

Art. 716. o presidente do tri-
bunal, o procurador-geral e o au-
ditor requisitarão diretamente das 
companhias de transportes terres-
tres, marítimos ou aéreos, nos têr-
mos da lei e para fins exclusivos do 
serviço judiciário, que serão decla-
rados na requisição, passagens para 
si, juízes dos conselhos, procurado-
res e auxiliares da justiça Militar. 
terão, igualmente, bem como os 
procuradores, para os mesmos fins, 
franquia postal e telegráfica.

Art 717. o serviço judicial pre-
tere a qualquer outro, salvo os ca-
sos previstos neste código.

Art. 718. Êste código en-
trará em vigor a 1º de janeiro de 
1970, revogadas as disposições em 
contrário.

brasília, 21 de 
outubro de 1969; 148º da inde-

pendência e 81º da república.

augusto  haMann  radeMaKer  
gruneWald 

Aurélio de Lyra Tavares 
Márcio de Souza e Mello 

Luís Antônio da Gama e Silva

este texto não substitui o publi-
cado no dou de 21.10.1969, retifi-
cado em 21.1.1970, retificado em 
2�.1.1970 e retificado em 28.1.1970
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parte geral

Art. 1.  aplicam-se as contra-
venções às regras gerais do código 
penal, sempre que a presente lei 
não disponha de modo diverso.

Art. 2.  a lei brasileira só é apli-
cável à contravenção praticada no 
território nacional.

Art. 3.  para a existência da con-
travenção, basta a ação ou omissão 
voluntária. deve-se, todavia, ter em 
conta o dolo ou a culpa, se a lei faz 
depender, de um ou de outra, qual-
quer efeito jurídico.

Art. 4.  não é punível a tentati-
va de contravenção.

Art. 5.  as penas principais 
são:

i – prisão simples.
ii – multa.
art. 6.  a pena de prisão simples 

deve ser cumprida, sem rigor peni-
tenciário, em estabelecimento espe-
cial ou em secção especial de prisão 
comum, podendo ser dispensado o 
isolamento noturno.

Art. 6.  a pena de prisão sim-
ples deve ser cumprida, sem rigor 
penitenciário, em estabelecimento 
especial ou seção especial de prisão 
comum, em regime semi-aberto ou 
aberto.(redação dada pela lei nº 
6.416, de 24.5.1977)

§ 1º o condenado a pena de pri-
são simples fica sempre separado 
dos condenados a pena de reclusão 
ou de detenção.

§ 2º o trabalho é facultativo, se a 
pena aplicada, não excede a quinze 
dias.

Art. 7.  Verifica-se a reincidên-
cia quando o agente pratica uma 
contravenção depois de passar em 
julgado a sentença que o tenha 
condenado, no brasil ou no estran-
geiro, por qualquer crime, ou, no 
brasil, por motivo de contravenção.

Art. 8.  no caso de ignorância 
ou de errada compreensão da lei, 
quando escusaveis, a pena pode 
deixar de ser aplicada.

Art. 9.  a multa converte-se em 
prisão simples, de acordo com o que 
dispõe o código penal sobre a con-
versão de multa em detenção.

parágrafo único. se a multa é a 
única pena cominada, a conversão 
em prisão simples se faz entre os li-
mites de quinze dias e três meses.

Art. 10. a duração da pena de 
prisão simples não pode, em caso 
algum, ser superior a cinco anos, 
nem a importância das multas ul-
trapassar cinquenta contos.

art. 11. desde que reunidas as 
condições legais, o juiz pode sus-
pender, por tempo não inferior a 
um ano nem superior a três, a exe-
cução da pena de prisão simples 
que não ultrapasse dois anos.

Art. 11. desde que reunidas as 
condições legais, o juiz pode sus-
pender por tempo não inferior a 
um ano nem superior a três, a exe-
cução da pena de prisão simples, 
bem como conceder livramento 
condicional.      (redação dada pela 
lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 12. as penas acessórias 
são a publicação da sentença e as 
seguintes interdições de direitos:

i – a incapacidade temporária 
para profissão ou atividade, cujo 
exercício dependa de habilitação 
especial, licença ou autorização do 
poder público;

li – a suspensão dos direitos 
políticos.

parágrafo único. incorrem:
a) na interdição sob nº i, por um 

mês a dois anos, o condenado por 
motivo de contravenção cometida 
com abuso de profissão ou ativida-
de ou com infração de dever a ela 
inerente;

b) na interdição sob nº ii, o con-
denado a pena privativa de liberda-
de, enquanto dure a execução do 
pena ou a aplicação da medida de 
segurança detentiva.

Art. 13. aplicam-se, por moti-
vo de contravenção, os medidas de 
segurança estabelecidas no código 
penal, à exceção do exílio local.

art. 14. presumem-se perigosos, 
alem dos indivíduos a que se refe-
rem os ns. i e ii do art. 78 do código 
penal:

i – o condenado por motivo de 
contravenção cometido, em estado 
de embriaguez pelo álcool ou subs-
tância de efeitos análogos, quando 
habitual a embriaguez;

ii – o condenado por vadiagem 
ou mendicância;

iii – o reincidente na contraven-
ção prevista no art. 50;   (revoga-
do pela lei nº 6.416, de 24.5.1977) 
iV – o reincidente na contravenção 
prevista no art. 58.    (revogado 
pela lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 15. são internados em 
colônia agrícola ou em instituto 
de trabalho, de reeducação ou de 
ensino profissional, pelo prazo mí-
nimo de um ano:   (regulamento)

i – o condenado por vadiagem 
(art. 59);

ii – o condenado por mendicân-
cia (art. 60 e seu parágrafo);

iii – o reincidente nas contra-
venções previstas nos arts. 50 e 
58.(revogado pela lei nº 6.416, 
de 24.5.1977)

Art. 16. o prazo mínimo de 
duração da internação em mani-
cômio judiciário ou em casa de 
custódia e tratamento é de seis 
meses.

parágrafo único. o juiz, entre-
tanto, pode, ao invés de decretar 
a internação, submeter o indiví-
duo a liberdade vigiada.

Art. 17. a ação penal é pú-
blica, devendo a autoridade pro-
ceder de ofício.

parte especial

capÍtulo i 
das contraVenÇÕes  
referentes À pessoa

Art. 18. fabricar, importar, 
exportar, ter em depósito ou ven-
der, sem permissão da autoridade, 
arma ou munição:

pena – prisão simples, de três 
meses a um ano, ou multa, de um 
a cinco contos de réis, ou ambas 
cumulativamente, se o fato não 
constitue crime contra a ordem 
política ou social.

Art. 19. trazer consigo arma 
fora de casa ou de dependência 
desta, sem licença da autoridade:

pena – prisão simples, de quin-
ze dias a seis meses, ou multa, de 
duzentos mil réis a três contos de 
réis, ou ambas cumulativamente.

§ 1º a pena é aumentada de um 
terço até metade, se o agente já foi 
condenado, em sentença irrecorri-
vel, por violência contra pessoa.
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§ 2º incorre na pena de prisão 
simples, de quinze dias a três me-
ses, ou multa, de duzentos mil réis 
a um conto de réis, quem, possuin-
do arma ou munição:

a) deixa de fazer comunicação 
ou entrega à autoridade, quando 
a lei o determina;

b) permite que alienado menor 
de 18 anos ou pessoa inexperien-
te no manejo de arma a tenha 
consigo;

c) omite as cautelas necessárias 
para impedir que dela se apodere 
facilmente alienado, menor de 18 
anos ou pessoa inexperiente em 
manejá-la.

art. 20. anunciar processo, subs-
tância ou objeto destinado a pro-
vocar aborto ou evitar a gravidez;

Art. 20. anunciar processo, 
substância ou objeto destinado a 
provocar aborto:   (redação dada 
pela lei nº 6.7�4, de 1979)

pena – multa, de quinhentos mil 
réis a cinco contos de réis.

pena - multa de hum mil cruzei-
ros a dez mil cruzeiros.(redação 
dada pela lei nº 6.7�4, de 1979)

Art. 21. praticar vias de fato 
contra alguem:

pena – prisão simples, de quin-
ze dias a três meses, ou multa, de 
cem mil réis a um conto de réis, se 
o fato não constitue crime.

parágrafo único. aumenta-se a 
pena de 1/� (um terço) até a meta-
de se a vítima é maior de 60 (ses-
senta) anos.       (incluído pela lei 
nº 10.741, de 200�)

Art. 22. receber em estabe-
lecimento psiquiátrico, e nele in-
ternar, sem as formalidades legais, 
pessoa apresentada como doente 
mental:

pena – multa, de trezentos mil 
réis a três contos de réis.

§ 1º aplica-se a mesma pena a 
quem deixa de comunicar a autori-
dade competente, no prazo legal, 
internação que tenha admitido, 
por motivo de urgência, sem as 
formalidades legais.

§ 2º incorre na pena de prisão 
simples, de quinze dias a três me-
ses, ou multa de quinhentos mil 
réis a cinco contos de réis, aquele 
que, sem observar as prescrições 
legais, deixa retirar-se ou despede 
de estabelecimento psiquiátrico 
pessoa nele, internada.

Art. 23. receber e ter sob cus-
tódia doente mental, fora do caso 
previsto no artigo anterior, sem auto-
rização de quem de direito:

pena – prisão simples, de quinze 
dias a três meses, ou multa, de qui-
nhentos mil réis a cinco contos de 
réis.

capÍlulo ii 
das contraVenÇÕes referentes 

ao patriMÔnio

Art. 24.  fabricar, ceder ou ven-
der gazua ou instrumento emprega-
do usualmente na prática de crime de 
furto:

pena – prisão simples, de seis meses 
a dois anos, e multa, de trezentos mil 
réis a três contos de réis.

Art. 25.  ter alguem em seu po-
der, depois de condenado, por crime 
de furto ou roubo, ou enquanto su-
jeito à liberdade vigiada ou quando 
conhecido como vadio ou mendigo, 
gazuas, chaves falsas ou alteradas ou 
instrumentos empregados usualmen-
te na prática de crime de furto, desde 
que não prove destinação legítima:

pena – prisão simples, de dois me-
ses a um ano, e multa de duzentos mil 
réis a dois contos de réis.

Art. 26.  abrir alguem, no exercí-
cio de profissão de serralheiro ou ofi-
cio análogo, a pedido ou por incum-
bência de pessoa de cuja legitimidade 
não se tenha certificado previamente, 
fechadura ou qualquer outro apare-
lho destinado à defesa de lugar nu 
objeto:

pena – prisão simples, de quinze 
dias a três meses, ou multa, de duzen-
tos mil réis a um conto de réis.

Art. 27.  explorar a credulidade 
pública mediante sortilégios, predi-
ção do futuro, explicação de sonho, 
ou práticas congêneres:    (revogado 
pela lei nº 9.521, de 27.11.1997)

pena – prisão simples, de um a seis 
meses, e multa, de quinhentos mil réis 
a cinco contos de réis.    (revogado 
pela lei nº 9.521, de 27.11.1997)

capÍtulo iii 
das contraVenÇÕes referentes 

À incoluMidade pÚblica

Art. 28.  disparar arma de fogo 
em lugar habitado ou em suas adja-
cências, em via pública ou em direção 
a ela:

pena – prisão simples, de um a seis 
meses, ou multa, de trezentos mil réis 
a três contos de réis.

parágrafo único. incorre na pena 
de prisão simples, de quinze dias a 
dois meses, ou multa, de duzentos 
mil réis a dois contos de réis, quem, 
em lugar habitado ou em suas adja-
cências, em via pública ou em dire-
ção a ela, sem licença da autoridade, 
causa deflagração perigosa, quei-
ma fogo de artifício ou solta balão 
aceso.

art. 29. provocar o desabamento 
de construção ou, por erro no projeto 
ou na execução, dar-lhe causa:

pena – multa, de um a dez contos 
de réis, se o fato não constitue crime 
contra a incolumidade pública.

Art. 30.  omitir alguem a provi-
dência reclamada pelo estado ruino-
so de construção que lhe pertence ou 
cuja conservação lhe incumbe:

pena – multa, de um a cinco contos 
de réis.

Art. 31.  deixar em liberdade, 
confiar à guarda de pessoa inexpe-
riente, ou não guardar com a devida 
cautela animal perigoso:

pena – prisão simples, de dez dias a 
dois meses, ou multa, de cem mil réis 
a um conto de réis.

parágrafo único. incorre na mesma 
pena quem:

a) na via pública, abandona animal 
de tiro, carga ou corrida, ou o confia 
à pessoa inexperiente;

b) excita ou irrita animal, expondo 
a perigo a segurança alheia;

c) conduz animal, na via pública, 
pondo em perigo a segurança alheia.

Art. 32.  dirigir, sem a devida 
habilitação, veículo na via pública, 
ou embarcação a motor em aguas 
públicas:

pena – multa, de duzentos mil réis 
a dois contos de réis.

Art. 33.  dirigir aeronave sem es-
tar devidamente licenciado:

pena – prisão simples, de quinze 
dias a três meses, e multa, de duzen-
tos mil réis a dois contos de réis.

Art. 34.  dirigir veículos na via 
pública, ou embarcações em águas 
públicas, pondo em perigo a seguran-
ça alheia:

pena – prisão simples, de quinze 
dias a três meses, ou multa, de trezen-
tos mil réis a dois contos de réis.



le
i d

a
s 

 
c

o
n

tr
a

V
en

Ç
Õ

es
 p

en
a

is

Vade meCum 2021  |  leI daS CoNTraVeNçÕeS peNaIS

427

Art. 35.  entregar-se na prática da 
aviação, a acrobacias ou a vôos baixos, 
fora da zona em que a lei o permite, 
ou fazer descer a aeronave fora dos 
lugares destinados a esse fim:

pena – prisão simples, de quin-
ze dias a três meses, ou multa, de 
quinhentos mil réis a cinco contos 
de réis.

Art. 36.  deixar do colocar 
na via pública, sinal ou obstáculo, 
determinado em lei ou pela auto-
ridade e destinado a evitar perigo 
a transeuntes:

pena – prisão simples, de dez 
dias a dois meses, ou multa, de 
duzentos mil réis a dois contos de 
réis.

parágrafo único. incorre na mes-
ma pena quem:

a) apaga sinal luminoso, destrói 
ou remove sinal de outra nature-
za ou obstáculo destinado a evitar 
perigo a transeuntes;

b) remove qualquer outro sinal 
de serviço público.

Art. 37.  arremessar ou der-
ramar em via pública, ou em lugar 
de uso comum, ou do uso alheio, 
coisa que possa ofender, sujar ou 
molestar alguem:

pena – multa, de duzentos mil 
réis a dois contos de réis.

parágrafo único. na mesma pena 
incorre aquele que, sem as devidas 
cautelas, coloca ou deixa suspensa 
coisa que, caindo em via pública 
ou em lugar de uso comum ou de 
uso alheio, possa ofender, sujar ou 
molestar alguem.

Art. 38.  provocar, abusiva-
mente, emissão de fumaça, vapor 
ou gás, que possa ofender ou mo-
lestar alguem:

pena – multa, de duzentos mil 
réis a dois contos de réis.

capÍtulo iV 
das contraVenÇÕes r 

eferentes À paZ pÚblica

Art. 39.  participar de asso-
ciação de mais de cinco pessoas, 
que se reunam periodicamente, 
sob compromisso de ocultar à au-
toridade a existência, objetivo, 
organização ou administração da 
associação:

pena – prisão simples, de um a 
seis meses, ou multa, de trezentos 
mil réis a três contos de réis.

§ 1º na mesma pena incorre o pro-
prietário ou ocupante de prédio que 
o cede, no todo ou em parte, para 
reunião de associação que saiba ser de 
carater secreto.

§ 2º o juiz pode, tendo em vista as 
circunstâncias, deixar de aplicar a pena, 
quando lícito o objeto da associação.

Art. 40.  provocar tumulto ou 
portar-se de modo inconveniente ou 
desrespeitoso, em solenidade ou ato 
oficial, em assembléia ou espetáculo 
público, se o fato não constitue infra-
ção penal mais grave;

pena – prisão simples, de quinze 
dias a seis meses, ou multa, de duzen-
tos mil réis a dois contos de réis.

Art. 41.  provocar alarma, anun-
ciando desastre ou perigo inexistente, 
ou praticar qualquer ato capaz de pro-
duzir pânico ou tumulto:

pena – prisão simples, de quinze 
dias a seis meses, ou multa, de duzen-
tos mil réis a dois contos de réis.

Art. 42.  perturbar alguem o tra-
balho ou o sossego alheios:

i – com gritaria ou algazarra;
ii – exercendo profissão incômoda 

ou ruidosa, em desacordo com as pres-
crições legais;

iii – abusando de instrumentos so-
noros ou sinais acústicos;

iV – provocando ou não procurando 
impedir barulho produzido por animal 
de que tem a guarda:

pena – prisão simples, de quinze 
dias a três meses, ou multa, de duzen-
tos mil réis a dois contos de réis.

capÍtulo V 
das contraVenÇÕes  

referentes À fÉ pÚblica

Art. 43.  recusar-se a receber, 
pelo seu valor, moeda de curso legal 
no país:

pena – multa, de duzentos mil réis a 
dois contos de réis.

Art. 44.  usar, como propagan-
da, de impresso ou objeto que pessoa 
inexperiente ou rústica possa confun-
dir com moeda:

pena – multa, de duzentos mil réis a 
dois contos de réis.

Art. 45.  fingir-se funcionário 
público:

pena – prisão simples, de um a três 
meses, ou multa, de quinhentos mil 
réis a três contos de réis.

art. 46.  usar, publicamente, de 
uniforme, ou distintivo de função pú-
blica que não exerce:

art 46. usar, publicamente, de uni-
forme, ou distintivo de função pública 
que não exerce; usar, indevidamen-
te, de sinal, distintivo ou denomina-
ção cujo emprêgo seja regulado por 
lei. (redação dada pelo decreto-lei nº 
6.916, de 2.10.1944)

pena – multa, de duzentos mil réis a 
dois contos de réis, se o fato não cons-
titue infração penal mais grave.

pena – multa, de duzentos a dois 
mil cruzeiros, se o fato não constitui 
infração penal mais grave.   (redação 
dada pelo decreto-lei nº 6.916, de 
2.10.1944)

capÍtulo Vi 
das contraVenÇÕes relatiVas À 

organiZaÇÃo do trabalho

Art. 47.  exercer profissão ou ati-
vidade econômica ou anunciar que a 
exerce, sem preencher as condições 
a que por lei está subordinado o seu 
exercício:

pena – prisão simples, de quinze dias 
a três meses, ou multa, de quinhentos 
mil réis a cinco contos de réis.

Art. 48.  exercer, sem observân-
cia das prescrições legais, comércio de 
antiguidades, de obras de arte, ou de 
manuscritos e livros antigos ou raros:

pena – prisão simples de um a seis 
meses, ou multa, de um a dez contos 
de réis.

Art. 49.  infringir determinação 
legal relativa à matrícula ou à escritu-
ração de indústria, de comércio, ou de 
outra atividade:

pena – multa, de duzentos mil réis a 
cinco contos de réis.

capÍtulo Vii 
das contraVenÇÕes relatiVas À 

polÍcia de costuMes

Art. 50.  estabelecer ou explo-
rar jogo de azar em lugar público 
ou acessivel ao público, mediante 
o pagamento de entrada ou sem 
ele:   (Vide decreto-lei nº 4.866, de 
2�.10.1942)      (Vide decreto-lei 
9.215, de �0.4.1946)

pena – prisão simples, de três meses 
a um ano, e multa, de dois a quin-
ze contos de réis, estendendo-se os 
efeitos da condenação à perda dos 
moveis e objetos de decoração do 
local.
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§ 1º a pena é aumentada de um 
terço, se existe entre os empregados 
ou participa do jogo pessoa menor 
de dezoito anos.

§ 2º incorre na pena de multa, 
de duzentos mil réis a dois contos 
de réis, quem é encontrado a par-
ticipar do jogo, como ponteiro ou 
apostador.

§ 2o  incorre na pena de multa, 
de r$ 2.000,00 (dois mil reais) a r$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), 
quem é encontrado a participar 
do jogo, ainda que pela internet 
ou por qualquer outro meio de 
comunicação, como ponteiro ou 
apostador. (redação dada pela lei 
nº 1�.155, de 2015)

§ �º consideram-se, jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a per-

da dependem exclusiva ou principal-
mente da sorte;

b) as apostas sobre corrida de ca-
valos fora de hipódromo ou de local 
onde sejam autorizadas;

c) as apostas sobre qualquer outra 
competição esportiva.

§ 4º equiparam-se, para os efeitos 
penais, a lugar acessivel ao público:

a) a casa particular em que se re-
alizam jogos de azar, quando deles 
habitualmente participam pessoas 
que não sejam da família de quem 
a ocupa;

b) o hotel ou casa de habitação co-
letiva, a cujos hóspedes e moradores 
se proporciona jogo de azar;

c) a sede ou dependência de socie-
dade ou associação, em que se reali-
za jogo de azar;

d) o estabelecimento destinado à 
exploração de jogo de azar, ainda 
que se dissimule esse destino.

Art. 51.  promover ou fazer ex-
trair loteria, sem autorização legal:

pena – prisão simples, de seis me-
ses a dois anos, e multa, de cinco a 
dez contos de réis, estendendo-se os 
efeitos da condenação à perda dos 
moveis existentes no local.

§ 1º incorre na mesma pena quem 
guarda, vende ou expõe à venda, 
tem sob sua guarda para o fim de 
venda, introduz ou tenta introduzir 
na circulação bilhete de loteria não 
autorizada.

§ 2º considera-se loteria toda 
operação que, mediante a distribui-
ção de bilhete, listas, cupões, vales, 
sinais, símbolos ou meios análogos, 
faz depender de sorteio a obtenção 
de prêmio em dinheiro ou bens de 
outra natureza.

§ �º não se compreendem na de-
finição do parágrafo anterior os 
sorteios autorizados na legislação 
especial.

Art. 52.  introduzir, no país, 
para o fim de comércio, bilhe-
te de loteria, rifa ou tômbola 
estrangeiras:

pena – prisão simples, de quatro 
meses a um ano, e multa, de um a 
cinco contos de réis.

parágrafo único. incorre na mes-
ma pena quem vende, expõe à 
venda, tem sob sua guarda. para 
o fim de venda, introduz ou tenta 
introduzir na circulação, bilhete de 
loteria estrangeira.

Art. 53.  introduzir, para o 
fim de comércio, bilhete de loteria 
estadual em território onde não 
possa legalmente circular:

pena – prisão simples, de dois a 
seis meses, e multa, de um a três 
contos de réis.

parágrafo único. incorre na mes-
ma pena quem vende, expõe à 
venda, tem sob sua guarda, para 
o fim de venda, introduz ou tonta 
introduzir na circulação, bilhete de 
loteria estadual, em território onde 
não possa legalmente circular.

Art. 54.  exibir ou ter sob sua 
guarda lista de sorteio de loteria 
estrangeira:

pena – prisão simples, de um a 
três meses, e multa, de duzentos 
mil réis a um conto de réis.

parágrafo único. incorre na 
mesma pena quem exibe ou tem 
sob sua guarda lista de sorteio 
de loteria estadual, em território 
onde esta não possa legalmente 
circular.

Art. 55.  imprimir ou execu-
tar qualquer serviço de feitura de 
bilhetes, lista de sorteio, avisos ou 
cartazes relativos a loteria, em lu-
gar onde ela não possa legalmente 
circular:

pena – prisão simples, de um a 
seis meses, e multa, de duzentos 
mil réis a dois contos de réis.

Art. 56.  distribuir ou trans-
portar cartazes, listas de sorteio 
ou avisos de loteria, onde ela não 
possa legalmente circular:

pena – prisão simples, de um a 
três meses, e multa, de cem a qui-
nhentos mil réis.

Art. 57.  divulgar, por meio de 
jornal ou outro impresso, de rádio, 
cinema, ou qualquer outra forma, 
ainda que disfarçadamente, anún-
cio, aviso ou resultado de extração 
de loteria, onde a circulação dos seus 
bilhetes não seria legal:

pena – multa, de um a dez contos 
de réis.

Art. 58.  explorar ou realizar a 
loteria denominada jogo do bicho, 
ou praticar qualquer ato relativo à 
sua realização ou      exploração:

pena – prisãoa simples, de quatro 
meses a um ano, e multa, de dois a 
vinte contos de réis.

parágrafo único. incorre na pena 
de multa, de duzentos mil réis a dois 
contos de réis, aquele que participa 
da loteria, visando a obtenção de 
prêmio, para si ou para terceiro.

Art. 59.  entregar-se alguem ha-
bitualmente à ociosidade, sendo vá-
lido para o trabalho, sem ter renda 
que lhe assegure meios bastantes de 
subsistência, ou prover à própria sub-
sistência mediante ocupação ilícita:

pena – prisão simples, de quinze 
dias a três meses.

parágrafo único. a aquisição su-
perveniente de renda, que assegure 
ao condenado meios bastantes de 
subsistência, extingue a pena.

Art. 60.  Mendigar, por ociosi-
dade ou cupidez:(revogado pela lei 
nº 11.98�, de 2009)

pena – prisão simples, de quinze 
dias a três meses.   (revogado pela 
lei nº 11.98�, de 2009)

parágrafo único. aumenta-se a 
pena de um sexto a um terço, se a con-
travenção é praticada:  (revogado 
pela lei nº 11.98�, de 2009)

a) de modo vexatório, ameaçador 
ou fraudulento.    (revogado pela 
lei nº 11.98�, de 2009)

b) mediante simulação de moléstia 
ou deformidade;   (revogado pela 
lei nº 11.98�, de 2009)

c) em companhia de alienado ou de 
menor de dezoito anos.    (revogado 
pela lei nº 11.98�, de 2009)

Art. 61.  importunar alguem, 
em lugar público ou acessivel ao 
público, de modo ofensivo ao 
pudor:       (revogado pela lei nº 
1�.718, de 2018)

pena – multa, de duzentos mil réis 
a dois contos de réis.(revogado pela 
lei nº 1�.718, de 2018)
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Art. 62.  apresentar-se publica-
mente em estado de embriaguez, de 
modo que cause escândalo ou ponha 
em perigo a segurança própria ou 
alheia:

pena – prisão simples, de quinze 
dias a três meses, ou multa, de duzen-
tos mil réis a dois contos de réis.

parágrafo único. se habitual a em-
briaguez, o contraventor é internado 
em casa de custódia e tratamento.

Art. 63.  servir bebidas 
alcoólicas:

i – a menor de dezoito 
anos;   (revogado pela lei nº 1�.106, 
de 2015)

ii – a quem se acha em estado de 
embriaguez;

iii – a pessoa que o agente sabe so-
frer das faculdades mentais;

iV – a pessoa que o agente sabe es-
tar judicialmente proibida de frequen-
tar lugares onde se consome bebida 
de tal natureza:

pena – prisão simples, de dois meses 
a um ano, ou multa, de quinhentos mil 
réis a cinco contos de réis.

Art. 64.  tratar animal com 
crueldade ou submetê-lo a trabalho 
excessivo:

pena – prisão simples, de dez dias a 
um mês, ou multa, de cem a quinhen-
tos mil réis.

§ 1º na mesma pena incorre aque-
le que, embora para fins didáticos ou 
científicos, realiza em lugar público ou 
exposto ao publico, experiência dolo-
rosa ou cruel em animal vivo.

§ 2º aplica-se a pena com aumento 
de metade, se o animal é submetido 
a trabalho excessivo ou tratado com 
crueldade, em exibição ou espetáculo 
público.

Art. 65.  Molestar alguem ou per-
turbar-lhe a tranquilidade, por acinte 
ou por motivo reprovavel:

pena – prisão simples, de quinze 
dias a dois meses, ou multa, de duzen-
tos mil réis a dois contos de réis.

capÍtulo Viii 
das contraVenÇÕes referentes À 

adMinistraÇÃo pÚblica

Art. 66.  deixar de comunicar à 
autoridade competente:

i – crime de ação pública, de que 
teve conhecimento no exercício de 
função pública, desde que a ação pe-
nal não dependa de representação;

ii – crime de ação pública, de que 

teve conhecimento no exercício da 
medicina ou de outra profissão sa-
nitária, desde que a ação penal não 
dependa de representação e a comu-
nicação não exponha o cliente a pro-
cedimento criminal:

pena – multa, de trezentos mil réis a 
três contos de réis.

Art. 67.  inumar ou exumar ca-
daver, com infração das disposições 
legais:

pena – prisão simples, de um mês a 
um ano, ou multa, de duzentos mil réis 
a dois contos de réis.

Art. 68.  recusar à autoridade, 
quando por esta, justificadamente 
solicitados ou exigidos, dados ou in-
dicações concernentes à própria iden-
tidade, estado, profissão, domicílio e 
residência:

pena – multa, de duzentos mil réis a 
dois contos de réis.

parágrafo único. incorre na pena 
de prisão simples, de um a seis meses, 
e multa, de duzentos mil réis a dois 
contos de réis, se o fato não consti-
tue infração penal mais grave, quem, 
nas mesmas circunstâncias, f’az decla-
rações inverídicas a respeito de sua 
identidade pessoal, estado, profissão, 
domicílio e residência.

Art. 69.  exercer, no territó-
rio nacional, atividade remunerada 
o estrangeiro que nele se encontre 
como turista, visitante ou viajante em 
trânsito:   (revogado pela lei nº 6.815, 
de 19.8.1980)

pena – prisão simples, de três me-
ses a um ano.    (revogado pela lei nº 
6.815, de 19.8.1980)

Art. 70.  praticar qualquer ato 
que importe violação do monopólio 
postal da união:

pena – prisão simples, de três meses a 
um ano, ou multa, de três a dez contos 
de réis, ou ambas cumulativamente.

disposiÇÕes finais
art. 71. ressalvada a legislação es-

pecial sobre florestas, caça e pesca, re-
vogam-se as disposições em contrário.

Art. 72.  esta lei entrará em vigor 
no dia 1º de janeiro de 1942.

rio de janeiro, � de outubro de 
1941; 120º da independência e 58º da 
república.

getulio Vargas. 
Francisco Campos.

este texto não substitui o publicado 
no dou de �.10.1941
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tÍtulo i 
dos direitos do consuMidor

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

art. 1° o presente código estabe-
lece normas de proteção e defesa 
do consumidor, de ordem pública 
e interesse social, nos termos dos 
arts. 5°, inciso XXXii, 170, inciso V, 
da constituição federal e art. 48 de 
suas disposições transitórias.

art. 2° consumidor é toda pessoa 
física ou jurídica que adquire ou uti-
liza produto ou serviço como desti-
natário final.

parágrafo único. equipara-se a 
consumidor a coletividade de pes-
soas, ainda que indetermináveis, 
que haja intervindo nas relações de 
consumo.

art. �° fornecedor é toda pessoa 
física ou jurídica, pública ou priva-
da, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, 
que desenvolvem atividade de pro-
dução, montagem, criação, cons-
trução, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comer-
cialização de produtos ou prestação 
de serviços.

§ 1° produto é qualquer bem, 
móvel ou imóvel, material ou 
imaterial.

§ 2° serviço é qualquer atividade 
fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive 
as de natureza bancária, financei-
ra, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter 
trabalhista.

capÍtulo ii 
da polÍtica nacional de 

relaÇÕes de consuMo

Art. 4.  a política nacional das 
relações de consumo tem por obje-
tivo o atendimento das necessida-
des dos consumidores, o respeito à 
sua dignidade, saúde e segurança, 
a proteção de seus interesses eco-
nômicos, a melhoria da sua quali-
dade de vida, bem como a transpa-
rência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes 
princípios:     (redação dada pela 
lei nº 9.008, de 21.�.1995)

i - reconhecimento da vulnerabili-
dade do consumidor no mercado de 
consumo;

ii - ação governamental no sen-

tido de proteger efetivamente o 
consumidor:

a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e 

desenvolvimento de associações 
representativas;

c) pela presença do estado no 
mercado de consumo;

d) pela garantia dos produtos e 
serviços com padrões adequados de 
qualidade, segurança, durabilidade 
e desempenho.

iii - harmonização dos interes-
ses dos participantes das relações 
de consumo e compatibilização 
da proteção do consumidor com a 
necessidade de desenvolvimento 
econômico e tecnológico, de modo 
a viabilizar os princípios nos quais 
se funda a ordem econômica (art. 
170, da constituição federal), sem-
pre com base na boa-fé e equilíbrio 
nas relações entre consumidores e 
fornecedores;

iV - educação e informação de 
fornecedores e consumidores, quan-
to aos seus direitos e deveres, com 
vistas à melhoria do mercado de 
consumo;

V - incentivo à criação pelos for-
necedores de meios eficientes de 
controle de qualidade e segurança 
de produtos e serviços, assim como 
de mecanismos alternativos de solu-
ção de conflitos de consumo;

Vi - coibição e repressão eficien-
tes de todos os abusos praticados 
no mercado de consumo, inclusive a 
concorrência desleal e utilização in-
devida de inventos e criações indus-
triais das marcas e nomes comerciais 
e signos distintivos, que possam cau-
sar prejuízos aos consumidores;

Vii - racionalização e melhoria dos 
serviços públicos;

Viii - estudo constante das modifi-
cações do mercado de consumo.

Art. 5. para a execução da po-
lítica nacional das relações de con-
sumo, contará o poder público com 
os seguintes instrumentos, entre 
outros:

i - manutenção de assistência jurí-
dica, integral e gratuita para o con-
sumidor carente;

ii - instituição de promotorias de 
justiça de defesa do consumidor, 
no âmbito do Ministério público;

iii - criação de delegacias de po-
lícia especializadas no atendimento 
de consumidores vítimas de infra-
ções penais de consumo;

iV - criação de juizados especiais 

de pequenas causas e Varas especia-
lizadas para a solução de litígios de 
consumo;

V - concessão de estímulos à cria-
ção e desenvolvimento das associa-
ções de defesa do consumidor.

§ 1° (Vetado).
§ 2º (Vetado).
capÍtulo iii 

dos direitos básicos do consumidor

Art. 6.  são direitos básicos do 
consumidor:

i - a proteção da vida, saúde e 
segurança contra os riscos provoca-
dos por práticas no fornecimento 
de produtos e serviços considerados 
perigosos ou nocivos;

ii - a educação e divulgação sobre 
o consumo adequado dos produ-
tos e serviços, asseguradas a liber-
dade de escolha e a igualdade nas 
contratações;

       iii - a informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta 
de quantidade, características, com-
posição, qualidade, tributos inci-
dentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem;     (redação 
dada pela lei nº 12.741, de 
2012)   Vigência

iV - a proteção contra a publici-
dade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, 
bem como contra práticas e cláusu-
las abusivas ou impostas no forneci-
mento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas con-
tratuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais ou sua revisão em 
razão de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosas;

Vi - a efetiva prevenção e repara-
ção de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos;

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

Viii - a facilitação da defesa de 
seus direitos, inclusive com a inver-
são do ônus da prova, a seu favor, 
no processo civil, quando, a critério 
do juiz, for verossímil a alegação 
ou quando for ele hipossuficien-
te, segundo as regras ordinárias de 
experiências;

iX - (Vetado);
X - a adequada e eficaz prestação 

dos serviços públicos em geral.
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       parágrafo único.  a informa-
ção de que trata o inciso iii do ca-
put deste artigo deve ser acessível 
à pessoa com deficiência, observa-
do o disposto em regulamento.   
   (incluído pela lei nº 1�.146, de 
2015)    (Vigência)

Art. 7. os direitos previstos 
neste código não excluem outros 
decorrentes de tratados ou con-
venções internacionais de que o 
brasil seja signatário, da legisla-
ção interna ordinária, de regula-
mentos expedidos pelas autorida-
des administrativas competentes, 
bem como dos que derivem dos 
princípios gerais do direito, ana-
logia, costumes e eqüidade.

parágrafo único. tendo mais de 
um autor a ofensa, todos respon-
derão solidariamente pela repara-
ção dos danos previstos nas nor-
mas de consumo.

capÍtulo iV 
da Qualidade de 

produtos e serViÇos, 
da preVenÇÃo e da 

reparaÇÃo dos danos

seÇÃo i 
da proteÇÃo À saÚde e 

seguranÇa

Art. 8. os produtos e serviços 
colocados no mercado de consu-
mo não acarretarão riscos à saúde 
ou segurança dos consumidores, 
exceto os considerados normais e 
previsíveis em decorrência de sua 
natureza e fruição, obrigando-
se os fornecedores, em qualquer 
hipótese, a dar as informações 
necessárias e adequadas a seu 
respeito.

§ 1º  em se tratando de produto 
industrial, ao fabricante cabe pres-
tar as informações a que se refere 
este artigo, através de impressos 
apropriados que devam acompa-
nhar o produto.   (redação dada 
pela lei nº 1�.486, de 2017)

§ 2º  o fornecedor deverá higie-
nizar os equipamentos e utensí-
lios utilizados no fornecimento de 
produtos ou serviços, ou coloca-
dos à disposição do consumidor, e 
informar, de maneira ostensiva e 
adequada, quando for o caso, so-
bre o risco de contaminação.   (inc
luído pela lei nº 1�.486, de 2017)

Art. 9. o fornecedor de produ-
tos e serviços potencialmente noci-
vos ou perigosos à saúde ou segu-
rança deverá informar, de maneira 
ostensiva e adequada, a respeito 
da sua nocividade ou periculosida-
de, sem prejuízo da adoção de ou-
tras medidas cabíveis em cada caso 
concreto.

Art. 10. o fornecedor não po-
derá colocar no mercado de consu-
mo produto ou serviço que sabe ou 
deveria saber apresentar alto grau 
de nocividade ou periculosidade à 
saúde ou segurança.

§ 1° o fornecedor de produtos e 
serviços que, posteriormente à sua 
introdução no mercado de consu-
mo, tiver conhecimento da pericu-
losidade que apresentem, deverá 
comunicar o fato imediatamente 
às autoridades competentes e aos 
consumidores, mediante anúncios 
publicitários.

§ 2° os anúncios publicitários a 
que se refere o parágrafo anterior 
serão veiculados na imprensa, rádio 
e televisão, às expensas do fornece-
dor do produto ou serviço.

§ �° sempre que tiverem conheci-
mento de periculosidade de produ-
tos ou serviços à saúde ou segurança 
dos consumidores, a união, os esta-
dos, o distrito federal e os Municí-
pios deverão informá-los a respeito.

Art. 11. (Vetado).

seÇÃo ii 
da responsabilidade pelo 

fato do produto e do 
serViÇo

Art. 12. o fabricante, o pro-
dutor, o construtor, nacional ou 
estrangeiro, e o importador respon-
dem, independentemente da exis-
tência de culpa, pela reparação dos 
danos causados aos consumidores 
por defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, construção, montagem, 
fórmulas, manipulação, apresenta-
ção ou acondicionamento de seus 
produtos, bem como por informa-
ções insuficientes ou inadequadas 
sobre sua utilização e riscos.

§ 1° o produto é defeituoso quan-
do não oferece a segurança que dele 
legitimamente se espera, levando-
se em consideração as circunstâncias 
relevantes, entre as quais:

i - sua apresentação;

ii - o uso e os riscos que razoavel-
mente dele se esperam;

iii - a época em que foi colocado 
em circulação.

§ 2º o produto não é considera-
do defeituoso pelo fato de outro de 
melhor qualidade ter sido colocado 
no mercado.

§ �° o fabricante, o construtor, o 
produtor ou importador só não será 
responsabilizado quando provar:

i - que não colocou o produto no 
mercado;

ii - que, embora haja colocado 
o produto no mercado, o defeito 
inexiste;

iii - a culpa exclusiva do consumi-
dor ou de terceiro.

Art. 13. o comerciante é igual-
mente responsável, nos termos do 
artigo anterior, quando:

i - o fabricante, o construtor, o 
produtor ou o importador não pu-
derem ser identificados;

ii - o produto for fornecido sem 
identificação clara do seu fabri-
cante, produtor, construtor ou 
importador;

iii - não conservar adequadamen-
te os produtos perecíveis.

parágrafo único. aquele que efe-
tivar o pagamento ao prejudicado 
poderá exercer o direito de regresso 
contra os demais responsáveis, se-
gundo sua participação na causação 
do evento danoso.

Art. 14. o fornecedor de servi-
ços responde, independentemente 
da existência de culpa, pela repa-
ração dos danos causados aos con-
sumidores por defeitos relativos à 
prestação dos serviços, bem como 
por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua fruição e 
riscos.

§ 1° o serviço é defeituoso quando 
não fornece a segurança que o con-
sumidor dele pode esperar, levando-
se em consideração as circunstâncias 
relevantes, entre as quais:

i - o modo de seu fornecimento;
ii - o resultado e os riscos que ra-

zoavelmente dele se esperam;
iii - a época em que foi fornecido.
§ 2º o serviço não é considerado 

defeituoso pela adoção de novas 
técnicas.

§ �° o fornecedor de serviços só 
não será responsabilizado quando 
provar:

i - que, tendo prestado o serviço, 
o defeito inexiste;
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ii - a culpa exclusiva do consumi-
dor ou de terceiro.

§ 4° a responsabilidade pessoal 
dos profissionais liberais será apura-
da mediante a verificação de culpa.

Art. 15. (Vetado).

Art. 16. (Vetado).

Art. 17. para os efeitos desta 
seção, equiparam-se aos consumi-
dores todas as vítimas do evento.

seÇÃo iii 
da responsabilidade por 

VÍcio do produto e do 
serViÇo

Art. 18. os fornecedores de 
produtos de consumo duráveis ou 
não duráveis respondem solidaria-
mente pelos vícios de qualidade ou 
quantidade que os tornem impró-
prios ou inadequados ao consumo 
a que se destinam ou lhes diminu-
am o valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade, com a 
indicações constantes do recipiente, 
da embalagem, rotulagem ou men-
sagem publicitária, respeitadas as 
variações decorrentes de sua natu-
reza, podendo o consumidor exigir 
a substituição das partes viciadas.

§ 1° não sendo o vício sanado no 
prazo máximo de trinta dias, pode o 
consumidor exigir, alternativamen-
te e à sua escolha:

i - a substituição do produto por 
outro da mesma espécie, em perfei-
tas condições de uso;

ii - a restituição imediata da quan-
tia paga, monetariamente atualiza-
da, sem prejuízo de eventuais per-
das e danos;

iii - o abatimento proporcional do 
preço.

§ 2° poderão as partes convencio-
nar a redução ou ampliação do pra-
zo previsto no parágrafo anterior, 
não podendo ser inferior a sete nem 
superior a cento e oitenta dias. nos 
contratos de adesão, a cláusula de 
prazo deverá ser convencionada em 
separado, por meio de manifestação 
expressa do consumidor.

§ �° o consumidor poderá fazer 
uso imediato das alternativas do § 1° 
deste artigo sempre que, em razão 
da extensão do vício, a substituição 
das partes viciadas puder compro-
meter a qualidade ou características 
do produto, diminuir-lhe o valor ou 

se tratar de produto essencial.
§ 4° tendo o consumidor optado 

pela alternativa do inciso i do § 1° 
deste artigo, e não sendo possível a 
substituição do bem, poderá haver 
substituição por outro de espécie, 
marca ou modelo diversos, median-
te complementação ou restituição 
de eventual diferença de preço, sem 
prejuízo do disposto nos incisos ii e 
iii do § 1° deste artigo.

§ 5° no caso de fornecimento de 
produtos in natura, será responsável 
perante o consumidor o fornecedor 
imediato, exceto quando identifica-
do claramente seu produtor.

§ 6° são impróprios ao uso e 
consumo:

i - os produtos cujos prazos de va-
lidade estejam vencidos;

ii - os produtos deteriorados, al-
terados, adulterados, avariados, fal-
sificados, corrompidos, fraudados, 
nocivos à vida ou à saúde, perigo-
sos ou, ainda, aqueles em desacor-
do com as normas regulamenta-
res de fabricação, distribuição ou 
apresentação;

iii - os produtos que, por qualquer 
motivo, se revelem inadequados ao 
fim a que se destinam.

Art. 19. os fornecedores res-
pondem solidariamente pelos vícios 
de quantidade do produto sempre 
que, respeitadas as variações decor-
rentes de sua natureza, seu conteú-
do líquido for inferior às indicações 
constantes do recipiente, da emba-
lagem, rotulagem ou de mensagem 
publicitária, podendo o consumidor 
exigir, alternativamente e à sua 
escolha:

i - o abatimento proporcional do 
preço;

ii - complementação do peso ou 
medida;

iii - a substituição do produto por 
outro da mesma espécie, marca ou 
modelo, sem os aludidos vícios;

iV - a restituição imediata da 
quantia paga, monetariamente atu-
alizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos.

§ 1° aplica-se a este artigo o dis-
posto no § 4° do artigo anterior.

§ 2° o fornecedor imediato será 
responsável quando fizer a pesagem 
ou a medição e o instrumento utili-
zado não estiver aferido segundo os 
padrões oficiais.

Art. 20. o fornecedor de serviços 
responde pelos vícios de qualidade 

que os tornem impróprios ao consu-
mo ou lhes diminuam o valor, assim 
como por aqueles decorrentes da 
disparidade com as indicações cons-
tantes da oferta ou mensagem publi-
citária, podendo o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua escolha:

i - a reexecução dos serviços, sem 
custo adicional e quando cabível;

ii - a restituição imediata da quan-
tia paga, monetariamente atualiza-
da, sem prejuízo de eventuais per-
das e danos;

iii - o abatimento proporcional do 
preço.

§ 1° a reexecução dos serviços po-
derá ser confiada a terceiros devida-
mente capacitados, por conta e risco 
do fornecedor.

§ 2° são impróprios os serviços 
que se mostrem inadequados para 
os fins que razoavelmente deles se 
esperam, bem como aqueles que 
não atendam as normas regulamen-
tares de prestabilidade.

Art. 21. no fornecimento de 
serviços que tenham por objetivo 
a reparação de qualquer produto 
considerar-se-á implícita a obriga-
ção do fornecedor de empregar 
componentes de reposição originais 
adequados e novos, ou que mante-
nham as especificações técnicas do 
fabricante, salvo, quanto a estes úl-
timos, autorização em contrário do     
consumidor.

Art. 22. os órgãos públicos, por 
si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer ou-
tra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços ade-
quados, eficientes, seguros e, quan-
to aos essenciais, contínuos.

parágrafo único. nos casos de 
descumprimento, total ou parcial, 
das obrigações referidas neste arti-
go, serão as pessoas jurídicas com-
pelidas a cumpri-las e a reparar os 
danos causados, na forma prevista 
neste código.

Art. 23. a ignorância do for-
necedor sobre os vícios de quali-
dade por inadequação dos pro-
dutos e serviços não o exime de 
responsabilidade.

Art. 24.  a garantia legal de 
adequação do produto ou serviço 
independe de termo expresso, ve-
dada a exoneração contratual do 
fornecedor.
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Art. 25.  É vedada a estipulação 
contratual de cláusula que impossi-
bilite, exonere ou atenue a obriga-
ção de indenizar prevista nesta e 
nas seções anteriores.

§ 1° havendo mais de um respon-
sável pela causação do dano, todos 
responderão solidariamente pela re-
paração prevista nesta e nas seções 
anteriores.

§ 2° sendo o dano causado por 
componente ou peça incorporada 
ao produto ou serviço, são respon-
sáveis solidários seu fabricante, 
construtor ou importador e o que 
realizou a incorporação.

Seção IV 
da decadência e da prescrição

Art. 26.  o direito de reclamar 
pelos vícios aparentes ou de fácil 
constatação caduca em:

i - trinta dias, tratando-se de for-
necimento de serviço e de produtos 
não duráveis;

ii - noventa dias, tratando-se de 
fornecimento de serviço e de produ-
tos duráveis.

§ 1° inicia-se a contagem do prazo 
decadencial a partir da entrega efe-
tiva do produto ou do término da 
execução dos serviços.

§ 2° obstam a decadência:
i - a reclamação comprovada-

mente formulada pelo consumidor 
perante o fornecedor de produtos 
e serviços até a resposta negativa 
correspondente, que deve ser trans-
mitida de forma inequívoca;

ii - (Vetado).
iii - a instauração de inquérito ci-

vil, até seu encerramento.
§ �° tratando-se de vício oculto, 

o prazo decadencial inicia-se no mo-
mento em que ficar evidenciado o 
defeito.

Art. 27.  prescreve em cinco 
anos a pretensão à reparação pelos 
danos causados por fato do produ-
to ou do serviço prevista na seção 
ii deste capítulo, iniciando-se a con-
tagem do prazo a partir do conheci-
mento do dano e de sua autoria.

parágrafo único. (Vetado).
Seção V 

da desconsideração da personalida-
de Jurídica

Art. 28.  o juiz poderá descon-
siderar a personalidade jurídica da 
sociedade quando, em detrimento 
do consumidor, houver abuso de 
direito, excesso de poder, infração 

da lei, fato ou ato ilícito ou violação 
dos estatutos ou contrato social. a 
desconsideração também será efeti-
vada quando houver falência, esta-
do de insolvência, encerramento ou 
inatividade da pessoa jurídica pro-
vocados por má administração.

§ 1° (Vetado).
§ 2° as sociedades integrantes dos 

grupos societários e as sociedades 
controladas, são subsidiariamente 
responsáveis pelas obrigações de-
correntes deste código.

§ �° as sociedades consorciadas 
são solidariamente responsáveis 
pelas obrigações decorrentes deste 
código.

§ 4° as sociedades coligadas só 
responderão por culpa.

§ 5° também poderá ser descon-
siderada a pessoa jurídica sempre 
que sua personalidade for, de al-
guma forma, obstáculo ao ressar-
cimento de prejuízos causados aos 
consumidores.

capÍtulo V 
das práticas coMerciais

seÇÃo i 
das disposiÇÕes gerais

Art. 29. para os fins deste ca-
pítulo e do seguinte, equiparam-se 
aos consumidores todas as pessoas 
determináveis ou não, expostas às 
práticas nele previstas.

seÇÃo ii 
da oferta

Art. 30.  toda informação ou 
publicidade, suficientemente preci-
sa, veiculada por qualquer forma ou 
meio de comunicação com relação 
a produtos e serviços oferecidos ou 
apresentados, obriga o fornecedor 
que a fizer veicular ou dela se uti-
lizar e integra o contrato que vier a 
ser celebrado.

Art. 31.  a oferta e apresenta-
ção de produtos ou serviços devem 
assegurar informações corretas, cla-
ras, precisas, ostensivas e em língua 
portuguesa sobre suas característi-
cas, qualidades, quantidade, com-
posição, preço, garantia, prazos de 
validade e origem, entre outros da-
dos, bem como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança 
dos consumidores.

parágrafo único.  as informações 
de que trata este artigo, nos produ-
tos refrigerados oferecidos ao con-
sumidor, serão gravadas de forma 
indelével.     (incluído pela lei nº 
11.989, de 2009)

Art. 32.  os fabricantes e impor-
tadores deverão assegurar a oferta 
de componentes e peças de reposi-
ção enquanto não cessar a fabrica-
ção ou importação do produto.

parágrafo único. cessadas a pro-
dução ou importação, a oferta de-
verá ser mantida por período razoá-
vel de tempo, na forma da lei.

Art. 33.  em caso de oferta ou 
venda por telefone ou reembolso 
postal, deve constar o nome do fa-
bricante e endereço na embalagem, 
publicidade e em todos os impressos 
utilizados na transação comercial.

parágrafo único.  É proibida a pu-
blicidade de bens e serviços por telefo-
ne, quando a chamada for onerosa ao 
consumidor que a origina.     (incluído 
pela lei nº 11.800, de 2008).

Art. 34.  o fornecedor do pro-
duto ou serviço é solidariamente res-
ponsável pelos atos de seus prepos-
tos ou representantes autônomos.

Art. 35.  se o fornecedor de 
produtos ou serviços recusar cumpri-
mento à oferta, apresentação ou pu-
blicidade, o consumidor poderá, al-
ternativamente e à sua livre escolha:

i - exigir o cumprimento forçado 
da obrigação, nos termos da oferta, 
apresentação ou publicidade;

ii - aceitar outro produto ou pres-
tação de serviço equivalente;

iii - rescindir o contrato, com direi-
to à restituição de quantia eventual-
mente antecipada, monetariamente 
atualizada, e a perdas e danos.

seÇÃo iii 
da publicidade

Art. 36.  a publicidade deve ser 
veiculada de tal forma que o con-
sumidor, fácil e imediatamente, a 
identifique como tal.

parágrafo único. o fornecedor, 
na publicidade de seus produtos ou 
serviços, manterá, em seu poder, 
para informação dos legítimos inte-
ressados, os dados fáticos, técnicos 
e científicos que dão sustentação à 
mensagem.
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Art. 37.  É proibida toda publi-
cidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer moda-
lidade de informação ou comuni-
cação de caráter publicitário, intei-
ra ou parcialmente falsa, ou, por 
qualquer outro modo, mesmo por 
omissão, capaz de induzir em erro o 
consumidor a respeito da natureza, 
características, qualidade, quantida-
de, propriedades, origem, preço e 
quaisquer outros dados sobre pro-
dutos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a 
publicidade discriminatória de qual-
quer natureza, a que incite à violên-
cia, explore o medo ou a supersti-
ção, se aproveite da deficiência de 
julgamento e experiência da crian-
ça, desrespeita valores ambientais, 
ou que seja capaz de induzir o con-
sumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa à sua saúde 
ou segurança.

§ �° para os efeitos deste código, 
a publicidade é enganosa por omis-
são quando deixar de informar so-
bre dado essencial do produto ou 
serviço.

§ 4° (Vetado).

Art. 38.  o ônus da prova da 
veracidade e correção da informa-
ção ou comunicação publicitária 
cabe a quem as patrocina.

seÇÃo iV 
das práticas abusiVas

Art. 39.  É vedado ao fornece-
dor de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas:    (redação 
dada pela lei nº 8.884, de 
11.6.1994)

i - condicionar o fornecimento de 
produto ou de serviço ao forneci-
mento de outro produto ou serviço, 
bem como, sem justa causa, a limites 
quantitativos;

ii - recusar atendimento às de-
mandas dos consumidores, na exata 
medida de suas disponibilidades de 
estoque, e, ainda, de conformidade 
com os usos e costumes;

iii - enviar ou entregar ao consu-
midor, sem solicitação prévia, qual-
quer produto, ou fornecer qualquer 
serviço;

iV - prevalecer-se da fraqueza ou 
ignorância do consumidor, tendo em 
vista sua idade, saúde, conhecimen-
to ou condição social, para impingir-
lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vanta-
gem manifestamente excessiva;

Vi - executar serviços sem a prévia 
elaboração de orçamento e autori-
zação expressa do consumidor, res-
salvadas as decorrentes de práticas 
anteriores entre as partes;

Vii - repassar informação depre-
ciativa, referente a ato praticado 
pelo consumidor no exercício de 
seus direitos;

Viii - colocar, no mercado de con-
sumo, qualquer produto ou serviço 
em desacordo com as normas expe-
didas pelos órgãos oficiais compe-
tentes ou, se normas específicas não 
existirem, pela associação brasileira 
de normas técnicas ou outra enti-
dade credenciada pelo conselho na-
cional de Metrologia, normalização 
e Qualidade industrial (conmetro);

iX - recusar a venda de bens 
ou a prestação de serviços, dire-
tamente a quem se disponha a 
adquiri-los mediante pronto pa-
gamento, ressalvados os casos de 
intermediação regulados em leis 
especiais;     (redação dada pela lei 
nº 8.884, de 11.6.1994)

X - elevar sem justa causa o preço 
de produtos ou serviços.     (incluído 
pela lei nº 8.884, de 11.6.1994)

Xi -  dispositivo  incluído pe-
la MpV  nº 1.890-67, de 22.10.1999, 
transformado em inciso  Xiii, quan-
do da conversão na lei nº 9.870, de 
2�.11.1999

Xii - deixar de estipular prazo para 
o cumprimento de sua obrigação ou 
deixar a fixação de seu termo inicial 
a seu exclusivo critério.    (incluído 
pela lei nº 9.008, de 21.�.1995)

 Xiii - aplicar fórmula ou índice de 
reajuste diverso do legal ou contra-
tualmente estabelecido.     (incluído 
pela lei nº 9.870, de 2�.11.1999)

XiV - permitir o ingresso em es-
tabelecimentos comerciais ou de 
serviços de um número maior de 
consumidores que o fixado pela 
autoridade administrativa como 
máximo.   (incluído pela lei nº 
1�.425, de 2017)

parágrafo único. os serviços pres-
tados e os produtos remetidos ou 
entregues ao consumidor, na hipó-
tese prevista no inciso iii, equipa-
ram-se às amostras grátis, inexistin-
do obrigação de pagamento.

Art. 40.  o fornecedor de servi-
ço será obrigado a entregar ao con-
sumidor orçamento prévio discrimi-
nando o valor da mão-de-obra, dos 

materiais e equipamentos a serem 
empregados, as condições de paga-
mento, bem como as datas de início 
e término dos serviços.

§ 1º salvo estipulação em con-
trário, o valor orçado terá validade 
pelo prazo de dez dias, contado de 
seu recebimento pelo consumidor.

§ 2° uma vez aprovado pelo con-
sumidor, o orçamento obriga os 
contraentes e somente pode ser 
alterado mediante livre negociação 
das partes.

§ �° o consumidor não responde 
por quaisquer ônus ou acréscimos 
decorrentes da contratação de ser-
viços de terceiros não previstos no 
orçamento prévio.

Art. 41.  no caso de forneci-
mento de produtos ou de serviços 
sujeitos ao regime de controle ou 
de tabelamento de preços, os forne-
cedores deverão respeitar os limites 
oficiais sob pena de não o fazendo, 
responderem pela restituição da 
quantia recebida em excesso, mo-
netariamente atualizada, podendo 
o consumidor exigir à sua escolha, o 
desfazimento do negócio, sem pre-
juízo de outras sanções cabíveis.

seÇÃo V 
da cobranÇa de dÍVidas

Art. 42.  na cobrança de débi-
tos, o consumidor inadimplente não 
será exposto a ridículo, nem será 
submetido a qualquer tipo de cons-
trangimento ou ameaça.

parágrafo único. o consumidor 
cobrado em quantia indevida tem 
direito à repetição do indébito, por 
valor igual ao dobro do que pagou 
em excesso, acrescido de correção 
monetária e juros legais, salvo hipó-
tese de engano justificável.

art. 42-a.  em todos os documen-
tos de cobrança de débitos apre-
sentados ao consumidor, deverão 
constar o nome, o endereço e o 
número de inscrição no cadastro de 
pessoas físicas – cpf ou no cadastro 
nacional de pessoa jurídica – cnpj 
do fornecedor do produto ou servi-
ço correspondente.     (incluído pela 
lei nº 12.0�9, de 2009)

seÇÃo Vi 
dos bancos de dados 

e cadastros de 
consuMidores
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Art. 43.  o consumidor, sem 
prejuízo do disposto no art. 86, terá 
acesso às informações existentes em 
cadastros, fichas, registros e dados 
pessoais e de consumo arquivados 
sobre ele, bem como sobre as suas 
respectivas fontes.

§ 1° os cadastros e dados de consu-
midores devem ser objetivos, claros, 
verdadeiros e em linguagem de fácil 
compreensão, não podendo conter 
informações negativas referentes a 
período superior a cinco anos.

§ 2° a abertura de cadastro, ficha, 
registro e dados pessoais e de con-
sumo deverá ser comunicada por 
escrito ao consumidor, quando não 
solicitada por ele.

§ �° o consumidor, sempre que 
encontrar inexatidão nos seus da-
dos e cadastros, poderá exigir sua 
imediata correção, devendo o arqui-
vista, no prazo de cinco dias úteis, 
comunicar a alteração aos eventu-
ais destinatários das informações 
incorretas.

§ 4° os bancos de dados e cadas-
tros relativos a consumidores, os ser-
viços de proteção ao crédito e con-
gêneres são considerados entidades 
de caráter público.

§ 5° consumada a prescrição rela-
tiva à cobrança de débitos do consu-
midor, não serão fornecidas, pelos 
respectivos sistemas de proteção 
ao crédito, quaisquer informações 
que possam impedir ou dificultar 
novo acesso ao crédito junto aos 
fornecedores.

§ 6o  todas as informações de que 
trata o caput deste artigo devem ser 
disponibilizadas em formatos aces-
síveis, inclusive para a pessoa com 
deficiência, mediante solicitação do 
consumidor. (incluído pela lei nº 
1�.146, de 2015)    (Vigência)

Art. 44.  os órgãos públicos de 
defesa do consumidor manterão ca-
dastros atualizados de reclamações 
fundamentadas contra fornecedo-
res de produtos e serviços, devendo 
divulgá-lo pública e anualmente. 
a divulgação indicará se a recla-
mação foi atendida ou não pelo 
fornecedor.

§ 1° É facultado o acesso às in-
formações lá constantes para 
orientação e consulta por qualquer 
interessado.

§ 2° aplicam-se a este artigo, no 
que couber, as mesmas regras enun-
ciadas no artigo anterior e as do pará-
grafo único do art. 22 deste código.

Art. 45.  (Vetado).

capÍtulo Vi 
da proteÇÃo contratual

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 46.  os contratos que re-
gulam as relações de consumo não 
obrigarão os consumidores, se não 
lhes for dada a oportunidade de 
tomar conhecimento prévio de seu 
conteúdo, ou se os respectivos ins-
trumentos forem redigidos de modo 
a dificultar a compreensão de seu 
sentido e alcance.

Art. 47.  as cláusulas contratu-
ais serão interpretadas de maneira 
mais favorável ao consumidor.

Art. 48.  as declarações de von-
tade constantes de escritos particu-
lares, recibos e pré-contratos relati-
vos às relações de consumo vinculam 
o fornecedor, ensejando inclusive 
execução específica, nos termos do 
art. 84 e parágrafos.

Art. 49.  o consumidor pode 
desistir do contrato, no prazo de 7 
dias a contar de sua assinatura ou 
do ato de recebimento do produto 
ou serviço, sempre que a contrata-
ção de fornecimento de produtos e 
serviços ocorrer fora do estabeleci-
mento comercial, especialmente por 
telefone ou a domicílio.

parágrafo único. se o consumidor 
exercitar o direito de arrependimen-
to previsto neste artigo, os valores 
eventualmente pagos, a qualquer 
título, durante o prazo de reflexão, 
serão devolvidos, de imediato, mo-
netariamente atualizados.

Art. 50.  a garantia contratual 
é complementar à legal e será con-
ferida mediante termo escrito.

parágrafo único. o termo de ga-
rantia ou equivalente deve ser pa-
dronizado e esclarecer, de maneira 
adequada em que consiste a mesma 
garantia, bem como a forma, o prazo 
e o lugar em que pode ser exercitada 
e os ônus a cargo do consumidor, de-
vendo ser-lhe entregue, devidamen-
te preenchido pelo fornecedor, no 
ato do fornecimento, acompanhado 
de manual de instrução, de instala-
ção e uso do produto em linguagem 
didática, com ilustrações.

seÇÃo ii 
das cláusulas abusiVas

Art. 51.  são nulas de pleno di-
reito, entre outras, as cláusulas con-
tratuais relativas ao fornecimento 
de produtos e serviços que:

i - impossibilitem, exonerem ou 
atenuem a responsabilidade do 
fornecedor por vícios de qualquer 
natureza dos produtos e serviços ou 
impliquem renúncia ou disposição 
de direitos. nas relações de consu-
mo entre o fornecedor e o consumi-
dor pessoa jurídica, a indenização 
poderá ser limitada, em situações 
justificáveis;

ii - subtraiam ao consumidor a 
opção de reembolso da quantia 
já paga, nos casos previstos neste 
código;

iii - transfiram responsabilidades 
a terceiros;

iV - estabeleçam obrigações con-
sideradas iníquas, abusivas, que co-
loquem o consumidor em desvanta-
gem exagerada, ou sejam incompa-
tíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

V - (Vetado);
Vi - estabeleçam inversão do 

ônus da prova em prejuízo do 
consumidor;

Vii - determinem a utilização com-
pulsória de arbitragem;

Viii - imponham representante 
para concluir ou realizar outro ne-
gócio jurídico pelo consumidor;

iX - deixem ao fornecedor a op-
ção de concluir ou não o contrato, 
embora obrigando o consumidor;

X - permitam ao fornecedor, di-
reta ou indiretamente, variação do 
preço de maneira unilateral;

Xi - autorizem o fornecedor a can-
celar o contrato unilateralmente, 
sem que igual direito seja conferido 
ao consumidor;

Xii - obriguem o consumidor a res-
sarcir os custos de cobrança de sua 
obrigação, sem que igual direito lhe 
seja conferido contra o fornecedor;

Xiii - autorizem o fornecedor a 
modificar unilateralmente o con-
teúdo ou a qualidade do contrato, 
após sua celebração;

XiV - infrinjam ou possibilitem a 
violação de normas ambientais;

XV - estejam em desacordo com o 
sistema de proteção ao consumidor;

XVi - possibilitem a renúncia do 
direito de indenização por benfei-
torias necessárias.

§ 1º presume-se exagerada, entre 
outros casos, a vantagem que:
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i - ofende os princípios funda-
mentais do sistema jurídico a que 
pertence;

ii - restringe direitos ou obriga-
ções fundamentais inerentes à na-
tureza do contrato, de tal modo a 
ameaçar seu objeto ou equilíbrio 
contratual;

iii - se mostra excessivamente 
onerosa para o consumidor, consi-
derando-se a natureza e conteúdo 
do contrato, o interesse das partes 
e outras circunstâncias peculiares ao 
caso.

§ 2° a nulidade de uma cláusu-
la contratual abusiva não invalida 
o contrato, exceto quando de sua 
ausência, apesar dos esforços de in-
tegração, decorrer ônus excessivo a 
qualquer das partes.

§ �° (Vetado).
§ 4° É facultado a qualquer consu-

midor ou entidade que o represente 
requerer ao Ministério público que 
ajuíze a competente ação para ser 
declarada a nulidade de cláusula 
contratual que contrarie o disposto 
neste código ou de qualquer forma 
não assegure o justo equilíbrio en-
tre direitos e obrigações das partes.

Art. 52.  no fornecimento de 
produtos ou serviços que envolva 
outorga de crédito ou concessão 
de financiamento ao consumidor, 
o fornecedor deverá, entre outros 
requisitos, informá-lo prévia e ade-
quadamente sobre:

i - preço do produto ou serviço em 
moeda corrente nacional;

ii - montante dos juros de mora e 
da taxa efetiva anual de juros;

iii - acréscimos legalmente 
previstos;

iV - número e periodicidade das 
prestações;

V - soma total a pagar, com e sem 
financiamento.

§ 1° as multas de mora decorren-
tes do inadimplemento de obriga-
ções no seu termo não poderão ser 
superiores a dois por cento do valor 
da prestação.    (redação dada pela 
lei nº 9.298, de 1º.8.1996)

§ 2º É assegurado ao consumidor 
a liquidação antecipada do débito, 
total ou parcialmente, mediante re-
dução proporcional dos juros e de-
mais acréscimos.

§ �º (Vetado).

Art. 53.  nos contratos de com-
pra e venda de móveis ou imóveis 
mediante pagamento em prestações, 

bem como nas alienações fiduci-
árias em garantia, consideram-se 
nulas de pleno direito as cláusulas 
que estabeleçam a perda total das 
prestações pagas em benefício do 
credor que, em razão do inadim-
plemento, pleitear a resolução do 
contrato e a retomada do produto 
alienado.

§ 1° (Vetado).
§ 2º nos contratos do sistema de 

consórcio de produtos duráveis, a 
compensação ou a restituição das 
parcelas quitadas, na forma des-
te artigo, terá descontada, além 
da vantagem econômica auferida 
com a fruição, os prejuízos que o 
desistente ou inadimplente causar 
ao grupo.

§ �° os contratos de que trata o 
caput deste artigo serão expressos 
em moeda corrente nacional.

seÇÃo iii 
dos contratos de adesÃo

Art. 54.  contrato de adesão é 
aquele cujas cláusulas tenham sido 
aprovadas pela autoridade compe-
tente ou estabelecidas unilateral-
mente pelo fornecedor de produ-
tos ou serviços, sem que o consu-
midor possa discutir ou modificar 
substancialmente seu conteúdo. 

§ 1° a inserção de cláusula no 
formulário não desfigura a nature-
za de adesão do contrato.

§ 2° nos contratos de adesão ad-
mite-se cláusula resolutória, desde 
que a alternativa, cabendo a es-
colha ao consumidor, ressalvan-
do-se o disposto no § 2° do artigo 
anterior.

§ �o  os contratos de adesão es-
critos serão redigidos em termos 
claros e com caracteres ostensivos 
e legíveis, cujo tamanho da fonte 
não será inferior ao corpo doze, de 
modo a facilitar sua compreensão 
pelo consumidor.    (redação dada 
pela nº 11.785, de 2008)

§ 4° as cláusulas que implicarem 
limitação de direito do consumi-
dor deverão ser redigidas com des-
taque, permitindo sua imediata e 
fácil compreensão.

 § 5° (Vetado)

capÍtulo Vii 
das sanÇÕes 

adMinistratiVas 
 

(Vide lei nº 8.656, de 199�)

Art. 55.  a união, os estados 
e o distrito federal, em caráter 
concorrente e nas suas respectivas 
áreas de atuação administrativa, 
baixarão normas relativas à produ-
ção, industrialização, distribuição e 
consumo de produtos e serviços.

§ 1° a união, os estados, o dis-
trito federal e os Municípios fisca-
lizarão e controlarão a produção, 
industrialização, distribuição, a 
publicidade de produtos e serviços 
e o mercado de consumo, no inte-
resse da preservação da vida, da 
saúde, da segurança, da informa-
ção e do bem-estar do consumidor, 
baixando as normas que se fizerem 
necessárias.

§ 2° (Vetado).
§ �° os órgãos federais, estadu-

ais, do distrito federal e municipais 
com atribuições para fiscalizar e 
controlar o mercado de consumo 
manterão comissões permanentes 
para elaboração, revisão e atuali-
zação das normas referidas no § 1°, 
sendo obrigatória a participação 
dos consumidores e fornecedores.

§ 4° os órgãos oficiais poderão 
expedir notificações aos fornece-
dores para que, sob pena de de-
sobediência, prestem informações 
sobre questões de interesse do con-
sumidor, resguardado o segredo 
industrial.

Art. 56.  as infrações das nor-
mas de defesa do consumidor fi-
cam sujeitas, conforme o caso, às 
seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo das de natureza civil, 
penal e das definidas em normas 
específicas:

i - multa;
ii - apreensão do produto;
iii - inutilização do produto;
iV - cassação do registro do pro-

duto junto ao órgão competente;
V - proibição de fabricação do 

produto;
Vi - suspensão de fornecimento 

de produtos ou serviço;
Vii - suspensão temporária de 

atividade;
Viii - revogação de concessão ou 

permissão de uso;
iX - cassação de licença do esta-

belecimento ou de atividade;
X - interdição, total ou parcial, 

de estabelecimento, de obra ou de 
atividade;

Xi - intervenção administrativa;
Xii - imposição de 

contrapropaganda.
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parágrafo único. as sanções pre-
vistas neste artigo serão aplicadas 
pela autoridade administrativa, no 
âmbito de sua atribuição, podendo 
ser aplicadas cumulativamente, in-
clusive por medida cautelar, antece-
dente ou incidente de procedimen-
to administrativo.

Art. 57.  a pena de multa, gra-
duada de acordo com a gravidade 
da infração, a vantagem auferida e 
a condição econômica do fornece-
dor, será aplicada mediante proce-
dimento administrativo, revertendo 
para o fundo de que trata a lei nº 
7.�47, de 24 de julho de 1985, os 
valores cabíveis à união, ou para os 
fundos estaduais ou municipais de 
proteção ao consumidor nos demais 
casos. (redação dada pela lei nº 
8.656, de 21.5.199�)

parágrafo único. a multa será em 
montante não inferior a duzentas e 
não superior a três milhões de vezes 
o valor da unidade fiscal de refe-
rência (ufir), ou índice equivalente 
que venha a substituí-lo. (parágrafo 
acrescentado pela lei nº 8.70�, de 
6.9.199�)

Art. 58.  as penas de apreen-
são, de inutilização de produtos, de 
proibição de fabricação de produ-
tos, de suspensão do fornecimento 
de produto ou serviço, de cassação 
do registro do produto e revogação 
da concessão ou permissão de uso 
serão aplicadas pela administração, 
mediante procedimento adminis-
trativo, assegurada ampla defesa, 
quando forem constatados vícios 
de quantidade ou de qualidade por 
inadequação ou insegurança do 
produto ou serviço.

Art. 59.  as penas de cassação 
de alvará de licença, de interdição e 
de suspensão temporária da ativi-
dade, bem como a de intervenção 
administrativa, serão aplicadas me-
diante procedimento administrati-
vo, assegurada ampla defesa, quan-
do o fornecedor reincidir na prática 
das infrações de maior gravidade 
previstas neste código e na legisla-
ção de consumo.

§ 1° a pena de cassação da con-
cessão será aplicada à concessioná-
ria de serviço público, quando violar 
obrigação legal ou contratual.

§ 2° a pena de intervenção admi-
nistrativa será aplicada sempre que 
as circunstâncias de fato desaconse-

lharem a cassação de licença, a in-
terdição ou suspensão da atividade.

§ �° pendendo ação judicial na 
qual se discuta a imposição de pe-
nalidade administrativa, não haverá 
reincidência até o trânsito em julga-
do da sentença.

Art. 60.  a imposição de con-
trapropaganda será cominada 
quando o fornecedor incorrer na 
prática de publicidade enganosa ou 
abusiva, nos termos do art. �6 e seus 
parágrafos, sempre às expensas do 
infrator.

§ 1º a contrapropaganda será di-
vulgada pelo responsável da mesma 
forma, freqüência e dimensão e, 
preferencialmente no mesmo veícu-
lo, local, espaço e horário, de forma 
capaz de desfazer o malefício da pu-
blicidade enganosa ou abusiva.

§ 2° (Vetado)
§ �° (Vetado).
tÍtulo ii  

das infrações penais

Art. 61.  constituem crimes 
contra as relações de consumo pre-
vistas neste código, sem prejuízo do 
disposto no código penal e leis es-
peciais, as condutas tipificadas nos 
artigos seguintes.

Art. 62.  (Vetado).

Art. 63.  omitir dizeres ou si-
nais ostensivos sobre a nocividade 
ou periculosidade de produtos, nas 
embalagens, nos invólucros, reci-
pientes ou publicidade:

pena - detenção de seis meses a 
dois anos e multa.

§ 1° incorrerá nas mesmas penas 
quem deixar de alertar, mediante 
recomendações escritas ostensivas, 
sobre a periculosidade do serviço a 
ser prestado.

§ 2° se o crime é culposo:
pena detenção de um a seis meses 

ou multa.

Art. 64.  deixar de comunicar à 
autoridade competente e aos consu-
midores a nocividade ou periculosi-
dade de produtos cujo conhecimen-
to seja posterior à sua colocação no 
mercado:

pena - detenção de seis meses a 
dois anos e multa.

parágrafo único. incorrerá nas 
mesmas penas quem deixar de re-
tirar do mercado, imediatamente 
quando determinado pela autori-

dade competente, os produtos noci-
vos ou perigosos, na forma deste 
artigo.

Art. 65.  executar serviço de 
alto grau de periculosidade, con-
trariando determinação de auto-
ridade competente:

pena detenção de seis meses a 
dois anos e multa.

§ 1º as penas deste artigo são 
aplicáveis sem prejuízo das cor-
respondentes à lesão corporal e 
à morte. (redação dada pela lei 
nº 1�.425, de 2017)

§ 2º a prática do disposto no in-
ciso XiV do art. �9 desta lei tam-
bém caracteriza o crime previsto 
no caput deste artigo. (incluído 
pela lei nº 1�.425, de 2017)

Art. 66.  fazer afirmação 
falsa ou enganosa, ou omitir 
informação relevante sobre a 
natureza, característica, quali-
dade, quantidade, segurança, 
desempenho, durabilidade, pre-
ço ou garantia de produtos ou 
serviços:

pena - detenção de três meses 
a um ano e multa.

§ 1º incorrerá nas mesmas pe-
nas quem patrocinar a oferta.

§ 2º se o crime é culposo;
pena detenção de um a seis 

meses ou multa.

Art. 67.  fazer ou promover 
publicidade que sabe ou deveria 
saber ser enganosa ou abusiva:

pena detenção de três meses a 
um ano e multa.

parágrafo único. (Vetado).

Art. 68.  fazer ou promover 
publicidade que sabe ou deveria 
saber ser capaz de induzir o con-
sumidor a se comportar de for-
ma prejudicial ou perigosa a sua 
saúde ou segurança:

pena - detenção de seis meses 
a dois anos e multa:

parágrafo único. (Vetado).

Art. 69.  deixar de organizar 
dados fáticos, técnicos e científi-
cos que dão base à publicidade:

pena detenção de um a seis 
meses ou multa.

Art. 70.  empregar na repa-
ração de produtos, peça ou com-
ponentes de reposição usados, 
sem autorização do consumidor:
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pena detenção de três meses a 
um ano e multa.

art. 71. utilizar, na cobrança de dí-
vidas, de ameaça, coação, constran-
gimento físico ou moral, afirmações 
falsas incorretas ou enganosas ou de 
qualquer outro procedimento que 
exponha o consumidor, injustifica-
damente, a ridículo ou interfira com 
seu trabalho, descanso ou lazer:

pena detenção de três meses a 
um ano e multa.

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

pena detenção de seis meses a um 
ano ou multa.

Art. 73.  deixar de corrigir ime-
diatamente informação sobre con-
sumidor constante de cadastro, ban-
co de dados, fichas ou registros que 
sabe ou deveria saber ser inexata:

pena detenção de um a seis meses 
ou multa.

Art. 74.  deixar de entregar 
ao consumidor o termo de garan-
tia adequadamente preenchido 
e com especificação clara de seu 
conteúdo;

pena detenção de um a seis meses 
ou multa.

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

Art. 76.  são circunstâncias 
agravantes dos crimes tipificados 
neste código:

i - serem cometidos em época de 
grave crise econômica ou por oca-
sião de calamidade;

ii - ocasionarem grave dano indi-
vidual ou coletivo;

iii - dissimular-se a natureza ilícita 
do procedimento;

iV - quando cometidos:
a) por servidor público, ou por 

pessoa cuja condição econômico-so-

cial seja manifestamente superior à 
da vítima;

b) em detrimento de operário ou 
rurícola; de menor de dezoito ou 
maior de sessenta anos ou de pesso-
as portadoras de deficiência mental 
interditadas ou não;

V - serem praticados em opera-
ções que envolvam alimentos, medi-
camentos ou quaisquer outros pro-
dutos ou serviços essenciais .

Art. 77.  a pena pecuniária 
prevista nesta seção será fixada em 
dias-multa, correspondente ao míni-
mo e ao máximo de dias de duração 
da pena privativa da liberdade co-
minada ao crime. na individualiza-
ção desta multa, o juiz observará o 
disposto no art. 60, §1° do código 
penal.

Art. 78.  além das penas pri-
vativas de liberdade e de multa, po-
dem ser impostas, cumulativa ou al-
ternadamente, observado odisposto 
nos arts. 44 a 47, do código penal:

i - a interdição temporária de 
direitos;

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

iii - a prestação de serviços à 
comunidade.

Art. 79.  o valor da fiança, nas 
infrações de que trata este código, 
será fixado pelo juiz, ou pela autori-
dade que presidir o inquérito, entre 
cem e duzentas mil vezes o valor do 
bônus do tesouro nacional (btn), 
ou índice equivalente que venha a 
substituí-lo.

parágrafo único. se assim reco-
mendar a situação econômica do in-
diciado ou réu, a fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade do seu 
valor mínimo;

b) aumentada pelo juiz até vinte 
vezes.

Art. 80. no processo penal 
atinente aos crimes previstos neste 
código, bem como a outros crimes 
e contravenções que envolvam rela-
ções de consumo, poderão intervir, 
como assistentes do Ministério pú-
blico, os legitimados indicados no 
art. 82, inciso iii e iV, aos quais tam-
bém é facultado propor ação penal 
subsidiária, se a denúncia não for 
oferecida no prazo legal.

tÍtulo iii  
da defesa do consuMidor 

eM juÍZo

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 81. a defesa dos interes-
ses e direitos dos consumidores e 
das vítimas poderá ser exercida em 
juízo individualmente, ou a título 
coletivo.

parágrafo único. a defesa coletiva 
será exercida quando se tratar de:

i - interesses ou direitos difusos, 
assim entendidos, para efeitos des-
te código, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato;

ii - interesses ou direitos coleti-
vos, assim entendidos, para efeitos 
deste código, os transindividuais, 
de natureza indivisível de que seja 
titular grupo, categoria ou classe 
de pessoas ligadas entre si ou com 
a parte contrária por uma relação 
jurídica base;

iii - interesses ou direitos individu-
ais homogêneos, assim entendidos 
os decorrentes de origem comum.

Art. 82. para os fins do art. 81, 
parágrafo único, são legitimados co
ncorrentemente:     (redação dada 
pela lei nº 9.008, de 21.�.1995)

i - o Ministério público,
ii - a união, os estados, os Municí-

pios e o distrito federal;
iii - as entidades e órgãos da ad-

ministração pública, direta ou indi-
reta, ainda que sem personalidade 
jurídica,      especificamente destina-
dos à defesa dos interesses e direitos 
protegidos por este código;

iV - as associações legalmente 
constituídas há pelo menos um 
ano e que incluam entre seus fins 
institucionais a defesa dos interes-
ses e direitos protegidos por este 
código, dispensada a autorização 
assemblear.

§ 1° o requisito da pré-constitui-
ção pode ser dispensado pelo juiz, 
nas ações previstas nos arts. 91 e 
seguintes, quando haja manifesto 
interesse social evidenciado pela di-
mensão ou característica do dano, 
ou pela relevância do bem jurídico 
a ser protegido.

§ 2° (Vetado).
§ �° (Vetado).
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Art. 83. para a defesa dos direi-
tos e interesses protegidos por este 
código são admissíveis todas as es-
pécies de ações capazes de propiciar 
sua adequada e efetiva tutela.

parágrafo único. (Vetado).

Art. 84. na ação que tenha por 
objeto o cumprimento da obrigação 
de fazer ou não fazer, o juiz con-
cederá a tutela específica da obri-
gação ou determinará providências 
que assegurem o resultado prático 
equivalente ao do adimplemento.

§ 1° a conversão da obrigação 
em perdas e danos somente será 
admissível se por elas optar o autor 
ou se impossível a tutela específica 
ou a obtenção do resultado prático 
correspondente.

§ 2° a indenização por perdas e 
danos se fará sem prejuízo da multa 
(art. 287. , do código de processo 
civil).

§ �° sendo relevante o fundamen-
to da demanda e havendo justifica-
do receio de ineficácia do provimen-
to final, é lícito ao juiz conceder a 
tutela liminarmente ou após justifi-
cação prévia, citado o réu.

§ 4° o juiz poderá, na hipótese 
do § �° ou na sentença, impor multa 
diária ao réu, independentemente 
de pedido do autor, se for suficien-
te ou compatível com a obrigação, 
fixando prazo razoável para o cum-
primento do preceito.

§ 5° para a tutela específica ou 
para a obtenção do resultado práti-
co equivalente, poderá o juiz deter-
minar as medidas necessárias, tais 
como busca e apreensão, remoção 
de coisas e pessoas, desfazimento 
de obra, impedimento de atividade 
nociva, além de requisição de força 
policial.

Art. 85. (Vetado).

Art. 86. (Vetado).

Art. 87. nas ações coletivas 
de que trata este código não ha-
verá adiantamento de custas, emo-
lumentos, honorários periciais e 
quaisquer outras despesas, nem 
condenação da associação autora, 
salvo comprovada má-fé, em hono-
rários de advogados, custas e despe-
sas processuais.

parágrafo único. em caso de liti-
gância de má-fé, a associação auto-
ra e os diretores responsáveis pela 
propositura da ação serão solidaria-

mente condenados em honorários 
advocatícios e ao décuplo das cus-
tas, sem prejuízo da responsabilida-
de por perdas e danos.

Art. 88. na hipótese do art. 
1�, parágrafo único deste código, a 
ação de regresso poderá ser ajuiza-
da em processo autônomo, faculta-
da a possibilidade de prosseguir-se 
nos mesmos autos, vedada a denun-
ciação da lide.

Art. 89. (Vetado)

Art. 90. aplicam-se às ações pre-
vistas neste título as normas do código 
de processo civil e da lei n° 7.�47, de 
24 de julho de 1985, inclusive no que 
respeita ao inquérito civil, naquilo que 
não contrariar suas disposições.

capÍtulo ii 
das aÇÕes coletiVas para 

a defesa de interesses 
indiViduais hoMogÊneos

Art. 91. os legitimados de que 
trata o art. 82 poderão propor, em 
nome próprio e no interesse das ví-
timas ou seus sucessores, ação civil 
coletiva de responsabilidade pelos 
danos individualmente sofridos, de 
acordo com o disposto nos artigos 
seguintes.     (redação dada pela lei 
nº 9.008, de 21.�.1995)

Art. 92. o Ministério público, 
se não ajuizar a ação, atuará sempre 
como fiscal da lei.

parágrafo único. (Vetado).

Art. 93. ressalvada a compe-
tência da justiça federal, é compe-
tente para a causa a justiça local:

i - no foro do lugar onde ocorreu 
ou deva ocorrer o dano, quando de 
âmbito local;

ii - no foro da capital do estado 
ou no do distrito federal, para os 
danos de âmbito nacional ou regio-
nal, aplicando-se as regras do có-
digo de processo civil aos casos de 
competência concorrente.

Art. 94. proposta a ação, será 
publicado edital no órgão oficial, a 
fim de que os interessados possam 
intervir no processo como litiscon-
sortes, sem prejuízo de ampla divul-
gação pelos meios de comunicação 
social por parte dos órgãos de defe-
sa do consumidor.

Art. 95. em caso de procedên-
cia do pedido, a condenação será 
genérica, fixando a responsabilida-
de do réu pelos danos causados.

Art. 96. (Vetado).

Art. 97. a liquidação e a execu-
ção de sentença poderão ser promo-
vidas pela vítima e seus sucessores, 
assim como pelos legitimados de 

que trata o Art. 82.
parágrafo único. (Vetado).

Art. 98. a execução poderá 
ser coletiva, sendo promovida pe-
los legitimados de que trata o art. 
82, abrangendo as vítimas cujas in-
denizações já tiveram sido fixadas 
em sentença de liquidação, sem 
prejuízo do ajuizamento de outras 
execuções.     (redação dada pela 
lei nº 9.008, de 21.�.1995)

§ 1° a execução coletiva far-se-á 
com base em certidão das sentenças 
de liquidação, da qual deverá cons-
tar a ocorrência ou não do trânsito 
em julgado.

§ 2° É competente para a execu-
ção o juízo:

i - da liquidação da sentença ou 
da ação condenatória, no caso de 
execução individual;

ii - da ação condenatória, quando 
coletiva a execução.

Art. 99. em caso de concurso de 
créditos decorrentes de condenação 
prevista na lei n.° 7.�47, de 24 de ju-
lho de 1985 e de indenizações pelos 
prejuízos individuais resultantes do 
mesmo evento danoso, estas terão 
preferência no pagamento.

parágrafo único. para efeito do 
disposto neste artigo, a destinação 
da importância recolhida ao fundo 
criado pela lei n°7.�47 de 24 de ju-
lho de 1985, ficará sustada enquan-
to pendentes de decisão de segun-
do grau as ações de indenização 
pelos danos individuais, salvo na 
hipótese de o patrimônio do deve-
dor ser manifestamente suficiente 
para responder pela integralidade 
das dívidas.

Art. 100. decorrido o prazo de 
um ano sem habilitação de interes-
sados em número compatível com 
a gravidade do dano, poderão os 
legitimados do art. 82 promover a 
liquidação e execução da indeniza-
ção devida.
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parágrafo único. o produto da 
indenização devida reverterá para o 
fundo criado pela lei n.° 7.�47, de 
24 de julho de 1985.

capÍtulo iii 
das aÇÕes de 

responsabilidade do 
fornecedor de produtos e 

serViÇos

Art. 101. na ação de respon-
sabilidade civil do fornecedor de 
produtos e serviços, sem prejuízo do 
disposto nos capítulos i e ii deste tí-
tulo, serão observadas as seguintes 
normas:

i - a ação pode ser proposta no 
domicílio do autor;

ii - o réu que houver contratado 
seguro de responsabilidade poderá 
chamar ao processo o segurador, 
vedada a integração do contradi-
tório pelo instituto de resseguros 
do brasil. nesta hipótese, a senten-
ça que julgar procedente o pedido 
condenará o réu nos termos do art. 
80 do código de processo civil. se 
o réu houver sido declarado falido, 
o síndico será intimado a informar 
a existência de seguro de respon-
sabilidade, facultando-se, em caso 
afirmativo, o ajuizamento de ação 
de indenização diretamente contra 
o segurador, vedada a denunciação 
da lide ao instituto de resseguros 
do brasil e dispensado o litisconsór-
cio obrigatório com este.

Art. 102. os legitimados a agir 
na forma deste código poderão pro-
por ação visando compelir o poder 
público competente a proibir, em 
todo o território nacional, a produ-
ção, divulgação distribuição ou ven-
da, ou a determinar a alteração na 
composição, estrutura, fórmula ou 
acondicionamento de produto, cujo 
uso ou consumo regular se revele 
nocivo ou perigoso à saúde pública 
e à incolumidade pessoal.

§ 1° (Vetado).
§ 2° (Vetado)

capÍtulo iV 
da coisa julgada

Art. 103. nas ações coletivas 
de que trata este código, a sentença 
fará coisa julgada:

i - erga omnes, exceto se o pedido 
for julgado improcedente por insu-

ficiência de provas, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá inten-
tar outra ação, com idêntico funda-
mento valendo-se de nova prova, 
na hipótese do inciso i do parágrafo 
único do art. 81;

ii - ultra partes, mas limitadamen-
te ao grupo, categoria ou classe, 
salvo improcedência por insuficiên-
cia de provas, nos termos do inciso 
anterior, quando se tratar da hipó-
tese prevista no inciso ii do parágra-
fo único do art. 81;

iii - erga omnes, apenas no caso 
de procedência do pedido, para be-
neficiar todas as vítimas e seus su-
cessores, na hipótese do inciso iii do 

parágrafo único do Art. 81.
§ 1° os efeitos da coisa julgada 

previstos nos incisos i e ii não preju-
dicarão interesses e direitos indivi-
duais dos integrantes da coletivida-
de, do grupo, categoria ou classe.

§ 2° na hipótese prevista no inci-
so iii, em caso de improcedência do 
pedido, os interessados que não ti-
verem intervindo no processo como 
litisconsortes poderão propor ação 
de indenização a título individual.

§ �° os efeitos da coisa julgada 
de que cuida o art. 16, combinado 
com o art. 1� da lei n° 7.�47, de 24 
de julho de 1985, não prejudicarão 
as ações de indenização por danos 
pessoalmente sofridos, propostas 
individualmente ou na forma pre-
vista neste código, mas, se proce-
dente o pedido, beneficiarão as víti-
mas e seus sucessores, que poderão 
proceder à liquidação e à execução, 
nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4º aplica-se o disposto no pa-
rágrafo anterior à sentença penal 
condenatória.

Art. 104. as ações coletivas, 
previstas nos incisos i e ii e do pará-
grafo único do art. 81, não induzem 
litispendência para as ações indivi-
duais, mas os efeitos da coisa julga-
da erga omnes ou ultra partes a que 
aludem os incisos ii e iii do artigo 
anterior não beneficiarão os auto-
res das ações individuais, se não for 
requerida sua suspensão no prazo 
de trinta dias, a contar da ciência 
nos autos do ajuizamento da ação 
coletiva.

tÍtulo iV  
do sisteMa nacional de 
defesa do consuMidor

Art. 105. integram o sistema na-
cional de defesa do consumidor (sndc), 
os órgãos federais, estaduais, do distrito 
federal e municipais e as entidades pri-
vadas de defesa do consumidor.

Art. 106. o departamento na-
cional de defesa do consumidor, da 
secretaria nacional de direito econô-
mico (Mj), ou órgão federal que venha 
substituí-lo, é organismo de coordena-
ção da política do sistema nacional de 
defesa do consumidor, cabendo-lhe:

i - planejar, elaborar, propor, coor-
denar e executar a política nacional de 
proteção ao consumidor;

ii - receber, analisar, avaliar e en-
caminhar consultas, denúncias ou su-
gestões apresentadas por entidades 
representativas ou pessoas jurídicas de 
direito público ou privado;

iii - prestar aos consumidores orien-
tação permanente sobre seus direitos 
e garantias;

iV - informar, conscientizar e moti-
var o consumidor através dos diferen-
tes meios de comunicação;

V - solicitar à polícia judiciária a 
instauração de inquérito policial para 
a apreciação de delito contra os con-
sumidores, nos termos da legislação 
vigente;

Vi - representar ao Ministério pú-
blico competente para fins de adoção 
de medidas processuais no âmbito de 
suas atribuições;

Vii - levar ao conhecimento dos ór-
gãos competentes as infrações de or-
dem administrativa que violarem os 
interesses difusos, coletivos, ou indivi-
duais dos consumidores;

Viii - solicitar o concurso de órgãos 
e entidades da união, estados, do dis-
trito federal e Municípios, bem como 
auxiliar a fiscalização de preços, abas-
tecimento, quantidade e segurança de 
bens e serviços;

iX - incentivar, inclusive com recur-
sos financeiros e outros programas 
especiais, a formação de entidades de 
defesa do consumidor pela população 
e pelos órgãos públicos estaduais e 
municipais;

X - (Vetado).
Xi - (Vetado).
Xii - (Vetado)
Xiii - desenvolver outras atividades 

compatíveis com suas finalidades.
parágrafo único. para a consecução 

de seus objetivos, o departamento 
nacional de defesa do consumidor 
poderá solicitar o concurso de órgãos 
e entidades de notória especialização 
técnico-científica.
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tÍtulo V  
da conVenÇÃo coletiVa de 

consuMo

Art. 107. as entidades civis de 
consumidores e as associações de 
fornecedores ou sindicatos de ca-
tegoria econômica podem regular, 
por convenção escrita, relações de 
consumo que tenham por objeto 
estabelecer condições relativas ao 
preço, à qualidade, à quantida-
de, à garantia e características de 
produtos e serviços, bem como à 
reclamação e composição do con-
flito de consumo.

§ 1° a convenção tornar-se-á 
obrigatória a partir do registro do 
instrumento no cartório de títulos 
e documentos.

§ 2° a convenção somente 
obrigará os filiados às entidades 
signatárias.

§ �° não se exime de cumprir 
a convenção o fornecedor que se 
desligar da entidade em data pos-
terior ao registro do instrumento.

Art. 108. (Vetado).

tÍtulo Vi 
disposiÇÕes finais

Art. 109. (Vetado).

Art. 110. acrescente-se o se-
guinte inciso iV ao art. 1° da lei n° 
7.�47, de 24 de julho de 1985:

“iV - a qualquer outro interesse 
difuso ou coletivo”.

Art. 111. o inciso ii do art. 
5° da lei n° 7.�47, de 24 de julho 
de 1985, passa a ter a seguinte 
redação:

“ii - inclua, entre suas finalida-
des institucionais, a proteção ao 
meio ambiente, ao consumidor, 
ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico, 
ou a qualquer outro interesse di-
fuso ou coletivo”.

Art. 112. o § �° do art. 5° 
da lei n° 7.�47, de 24 de julho 
de 1985, passa a ter a seguinte 
redação:

“§ �° em caso de desistência in-
fundada ou abandono da ação por 
associação legitimada, o Ministé-
rio público ou outro legitimado 
assumirá a titularidade ativa”.

Art. 113. acrescente-se os 
seguintes §§ 4°, 5° e 6° ao art. 5. 
da lei n.° 7.�47, de 24 de julho de 
1985:

“§ 4.° o requisito da pré-consti-
tuição poderá ser dispensado pelo 
juiz, quando haja manifesto interes-
se social evidenciado pela dimensão 
ou característica do dano, ou pela 
relevância do bem jurídico a ser 
protegido.

§ 5.° admitir-se-á o litisconsórcio 
facultativo entre os Ministérios pú-
blicos da união, do distrito federal e 
dos estados na defesa dos interesses 
e direitos de que cuida esta lei.  

§ 6° os órgãos públicos legitima-
dos poderão tomar dos interessados 
compromisso de ajustamento de sua 
conduta às exigências legais, median-
te combinações, que terá eficácia de 
título executivo extrajudicial”.  

Art. 114. o art. 15 da lei n° 
7.�47, de 24 de julho de 1985, passa 
a ter a seguinte redação:

“art. 15. decorridos sessenta dias 
do trânsito em julgado da sentença 
condenatória, sem que a associação 
autora lhe promova a execução, 
deverá fazê-lo o Ministério público, 
facultada igual iniciativa aos demais 
legitimados”.

Art. 115. suprima-se o caput do 
art. 17 da lei n° 7.�47, de 24 de julho 
de 1985, passando o parágrafo único 
a constituir o caput, com a seguinte 
redação:

“art. 17. “art. 17. em caso de li-
tigância de má-fé, a associação au-
tora e os diretores responsáveis pela 
propositura da ação serão solidaria-
mente condenados em honorários 
advocatícios e ao décuplo das cus-
tas, sem prejuízo da responsabilida-
de por perdas e danos”.

Art. 116. dê-se a seguinte re-
dação ao art. 18 da lei n° 7.�47, de 
24 de julho de 1985:

“art. 18. nas ações de que trata 
esta lei, não haverá adiantamento 
de custas, emolumentos, honorários 
periciais e quaisquer outras despe-
sas, nem condenação da associaçãuo 
autora, salvo comprovada má-fé, 
em honorários de advogado, custas 
e despesas processuais”.

Art. 117. acrescente-se à lei n° 
7.�47, de 24 de julho de 1985, o se-
guinte dispositivo, renumerando-se 
os seguintes:

“art. 21. aplicam-se à defesa dos 
direitos e interesses difusos, coleti-
vos e individuais, no que for cabível, 
os dispositivos do tÍtulo ii - i -  da 
lei que instituiu o código de defesa 
do consumidor”.

Art. 118. este código entrará 
em vigor dentro de cento e oitenta 
dias a contar de sua publicação.

Art. 119. revogam-se as dispo-
sições em contrário.

brasília, 11 de setembro de 1990; 
169° da independência e 102° da 
república.

fernando collor 
Bernardo Cabral 

Zélia M. Cardoso de Mello 
Ozires Silva

este texto não substitui o publica-
do no dou de 12.9.1990 - retificado 
em 10.1.2007
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capÍtulo i 
disposiÇÕes preliMinares

Art. 1.  o trânsito de qualquer 
natureza nas vias terrestres do terri-
tório nacional, abertas à circulação, 
rege-se por este código.

§ 1º considera-se trânsito a utili-
zação das vias por pessoas, veículos 
e animais, isolados ou em grupos, 
conduzidos ou não, para fins de cir-
culação, parada, estacionamento e 
operação de carga ou descarga.

§ 2º o trânsito, em condições segu-
ras, é um direito de todos e dever dos 
órgãos e entidades componentes do 
sistema nacional de trânsito, a estes 
cabendo, no âmbito das respectivas 
competências, adotar as medidas 
destinadas a assegurar esse direito.

§ �º os órgãos e entidades com-
ponentes do sistema nacional de 
trânsito respondem, no âmbito das 
respectivas competências, objetiva-
mente, por danos causados aos cida-
dãos em virtude de ação, omissão ou 
erro na execução e manutenção de 
programas, projetos e serviços que 
garantam o exercício do direito do 
trânsito seguro.

§ 4º (Vetado)
§ 5º os órgãos e entidades de trân-

sito pertencentes ao sistema nacio-
nal de trânsito darão prioridade em 
suas ações à defesa da vida, nela in-
cluída a preservação da saúde e do 
meio-ambiente.

Art. 2.  são vias terrestres urba-
nas e rurais as ruas, as avenidas, os lo-
gradouros, os caminhos, as passagens, 
as estradas e as rodovias, que terão 
seu uso regulamentado pelo órgão 
ou entidade com circunscrição sobre 
elas, de acordo com as peculiaridades 
locais e as circunstâncias especiais.

parágrafo único.  para os efei-
tos deste código, são consideradas 
vias terrestres as praias abertas à 
circulação pública, as vias internas 
pertencentes aos condomínios cons-
tituídos por unidades autônomas e 
as vias e áreas de estacionamento 
de estabelecimentos privados de uso 
coletivo.     (redação dada pela lei 
nº 1�.146, de 2015) (Vigência)

Art. 3.  as disposições deste có-
digo são aplicáveis a qualquer veí-
culo, bem como aos proprietários, 
condutores dos veículos nacionais 
ou estrangeiros e às pessoas nele ex-
pressamente mencionadas.

Art. 4.  os conceitos e defini-
ções estabelecidos para os efeitos 
deste código são os constantes do 
anexo i.

capÍtulo ii 
do sisteMa nacional de 

trÂnsito

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 5.  o sistema nacional de 
trânsito é o conjunto de órgãos e 
entidades da união, dos estados, 
do distrito federal e dos Municípios 
que tem por finalidade o exercício 
das atividades de planejamento, 
administração, normatização, pes-
quisa, registro e licenciamento de 
veículos, formação, habilitação e re-
ciclagem de condutores, educação, 
engenharia, operação do sistema vi-
ário, policiamento, fiscalização, jul-
gamento de infrações e de recursos 
e aplicação de penalidades.

Art. 6.  são objetivos básicos do 
sistema nacional de trânsito:

i - estabelecer diretrizes da políti-
ca nacional de trânsito, com vistas 
à segurança, à fluidez, ao confor-
to, à defesa ambiental e à educa-
ção para o trânsito, e fiscalizar seu 
cumprimento;

ii - fixar, mediante normas e pro-
cedimentos, a padronização de 
critérios técnicos, financeiros e ad-
ministrativos para a execução das 
atividades de trânsito;

iii - estabelecer a sistemática de 
fluxos permanentes de informações 
entre os seus diversos órgãos e enti-
dades, a fim de facilitar o processo 
decisório e a integração do sistema.

seÇÃo ii 
da coMposiÇÃo e da 

coMpetÊncia do sisteMa 
nacional de trÂnsito

Art. 7.  compõem o sistema 
nacional de trânsito os seguintes 
órgãos e entidades:

i - o conselho nacional de trân-
sito - contran, coordenador do 
sistema e órgão máximo normativo 
e consultivo;

ii - os conselhos estaduais de 
trânsito - cetran e o conselho de 
trânsito do distrito federal - con-
trandife, órgãos normativos, con-
sultivos e coordenadores;

iii - os órgãos e entidades exe-
cutivos de trânsito da união, dos 
estados, do distrito federal e dos 
Municípios;

iV - os órgãos e entidades exe-
cutivos rodoviários da união, dos 
estados, do distrito federal e dos 
Municípios;

V - a polícia rodoviária federal;
Vi - as polícias Militares dos esta-

dos e do distrito federal; e
Vii - as juntas administrativas de 

recursos de infrações - jari.
art. 7o-a.  a autoridade portuá-

ria ou a entidade concessionária de 
porto organizado poderá celebrar 
convênios com os órgãos previstos 
no art. 7o, com a interveniência dos 
Municípios e estados, juridicamente 
interessados, para o fim específico 
de facilitar a autuação por descum-
primento da legislação de trânsi-
to. (incluído pela lei nº 12.058, de 
2009)

§ 1o  o convênio valerá para toda 
a área física do porto organizado, 
inclusive, nas áreas dos terminais al-
fandegados, nas estações de trans-
bordo, nas instalações portuárias 
públicas de pequeno porte e nos 
respectivos estacionamentos ou vias 
de trânsito internas.      (incluído 
pela lei nº 12.058, de 2009)

§ 2o  (Vetado)(incluído pela lei 
nº 12.058, de 2009)

§ �o   (Vetado)(incluído pela lei 
nº 12.058, de 2009)

Art. 8.  os estados, o distrito 
federal e os Municípios organiza-
rão os respectivos órgãos e entida-
des executivos de trânsito e exe-
cutivos rodoviários, estabelecendo 
os limites circunscricionais de suas 
atuações.

Art. 9.  o presidente da repú-
blica designará o ministério ou ór-
gão da presidência responsável pela 
coordenação máxima do sistema 
nacional de trânsito, ao qual estará 
vinculado o contran e subordina-
do o órgão máximo executivo de 
trânsito da união.

Art. 10.  o conselho nacional 
de trânsito (contran), com sede no 
distrito federal e presidido pelo di-
rigente do órgão máximo executivo 
de trânsito da união, tem a seguin-
te composição:     (redação dada 
pela lei nº 12.865, de 201�)

i - (Vetado)
ii - (Vetado)
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iii - um representante do Ministé-
rio da ciência e tecnologia;

iV - um representante do Ministé-
rio da educação e do desporto;

V - um representante do Ministé-
rio do exército;

Vi - um representante do Ministé-
rio do Meio ambiente e da amazô-
nia legal;

Vii - um representante do Minis-
tério dos transportes;

Viii - (Vetado)
iX - (Vetado)
X - (Vetado)
Xi - (Vetado)
Xii - (Vetado)
Xiii - (Vetado)
XiV - (Vetado)
XV - (Vetado)
XVi - (Vetado)
XVii - (Vetado)
XViii - (Vetado)
XiX - (Vetado)
XX - um representante do minis-

tério ou órgão coordenador máximo 
do sistema nacional de trânsito;

XXi - (Vetado)
XXii - um representante do Minis-

tério da saúde.   (incluído pela lei 
nº 9.602, de 1998)

XXiii - 1 (um) representante do 
Ministério da justiça.   (incluído pela 
lei nº 11.705, de 2008)

XXiV - 1 (um) representante do Mi-
nistério do desenvolvimento, indús-
tria e comércio exterior;   (incluído 
pela lei nº 12.865, de 201�)

XXV - 1 (um) representante da 
agência nacional de transportes 
terrestres (antt).   (incluído pela 
lei nº 12.865, de 201�)

§ 1º (Vetado)
§ 2º (Vetado)
§ �º (Vetado)

Art. 11. (Vetado)

Art. 12. compete ao 
contran:

i - estabelecer as normas regula-
mentares referidas neste código e 
as diretrizes da política nacional de 
trânsito;

ii - coordenar os órgãos do siste-
ma nacional de trânsito, objetivan-
do a integração de suas atividades;

iii -  (Vetado)
iV - criar câmaras temáticas;
V - estabelecer seu regimen-

to interno e as diretrizes para o 
funcionamento dos cetran e 
contrandife;

Vi - estabelecer as diretrizes do 
regimento das jari;

Vii - zelar pela uniformidade e 
cumprimento das normas conti-
das neste código e nas resoluções 
complementares;

Viii - estabelecer e normatizar 
os procedimentos para a aplica-
ção das multas por infrações, a ar-
recadação e o repasse dos valores 
arrecadados;  (redação dada pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

iX - responder às consultas que lhe 
forem formuladas, relativas à aplica-
ção da legislação de trânsito;

X - normatizar os procedimentos 
sobre a aprendizagem, habilitação, 
expedição de documentos de condu-
tores, e registro e licenciamento de 
veículos;

Xi - aprovar, complementar ou al-
terar os dispositivos de sinalização e 
os dispositivos e equipamentos de 
trânsito;

Xii - apreciar os recursos interpos-
tos contra as decisões das instâncias 
inferiores, na forma deste código;

Xiii - avocar, para análise e soluções, 
processos sobre conflitos de compe-
tência ou circunscrição, ou, quando 
necessário, unificar as decisões admi-
nistrativas; e

XiV - dirimir conflitos sobre circuns-
crição e competência de trânsito no 
âmbito da união, dos estados e do 
distrito federal.

XV - normatizar o processo de 
formação do candidato à obtenção 
da carteira nacional de habilita-
ção, estabelecendo seu conteúdo 
didático-pedagógico, carga horá-
ria, avaliações, exames, execução 
e fiscalização.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

Art. 13. as câmaras temáticas, 
órgãos técnicos vinculados ao con-
tran, são integradas por especialistas 
e têm como objetivo estudar e ofere-
cer sugestões e embasamento técnico 
sobre assuntos específicos para deci-
sões daquele colegiado.

§ 1º cada câmara é constituída por 
especialistas representantes de órgãos 
e entidades executivos da união, dos 
estados, ou do distrito federal e dos 
Municípios, em igual número, perten-
centes ao sistema nacional de trân-
sito, além de especialistas represen-
tantes dos diversos segmentos da so-
ciedade relacionados com o trânsito, 
todos indicados segundo regimento 
específico definido pelo contran e 
designados pelo ministro ou dirigen-
te coordenador máximo do sistema 
nacional de trânsito.

§ 2º os segmentos da sociedade, 
relacionados no parágrafo anterior, 
serão representados por pessoa jurí-
dica e devem atender aos requisitos 
estabelecidos pelo contran.

§ �º os coordenadores das câma-
ras temáticas serão eleitos pelos res-
pectivos membros.

§ 4º  (Vetado)
i -  (Vetado)
ii -  (Vetado)
iii -  (Vetado)
iV - (Vetado)

Art. 14. compete aos conse-
lhos estaduais de trânsito - cetran 
e ao conselho de trânsito do distri-
to federal - contrandife:

i - cumprir e fazer cumprir a le-
gislação e as normas de trânsito, no 
âmbito das respectivas atribuições;

ii - elaborar normas no âmbito 
das respectivas competências;

iii - responder a consultas relativas 
à aplicação da legislação e dos pro-
cedimentos normativos de trânsito;

iV - estimular e orientar a exe-
cução de campanhas educativas de 
trânsito;

V - julgar os recursos interpostos 
contra decisões:

a) das jari;
b) dos órgãos e entidades execu-

tivos estaduais, nos casos de inap-
tidão permanente constatados nos 
exames de aptidão física, mental ou 
psicológica;

Vi - indicar um representante para 
compor a comissão examinadora de 
candidatos portadores de deficiên-
cia física à habilitação para conduzir 
veículos automotores;

Vii - (Vetado)
Viii - acompanhar e coordenar as 

atividades de administração, edu-
cação, engenharia, fiscalização, 
policiamento ostensivo de trânsito, 
formação de condutores, registro e 
licenciamento de veículos, articulan-
do os órgãos do sistema no estado, 
reportando-se ao contran;

iX - dirimir conflitos sobre circuns-
crição e competência de trânsito no 
âmbito dos Municípios; e

X - informar o contran sobre o 
cumprimento das exigências defini-
das nos §§ 1º e 2º do art. ���. .

Xi - designar, em caso de recursos 
deferidos e na hipótese de reavalia-
ção dos exames, junta especial de 
saúde para examinar os candidatos 
à habilitação para conduzir veículos 
automotores.  (incluído pela lei nº 
9.602, de 1998)
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parágrafo único. dos casos pre-
vistos no inciso V, julgados pelo 
órgão, não cabe recurso na esfera 
administrativa.

Art. 15. os presidentes dos ce-
tran e do contrandife são no-
meados pelos governadores dos es-
tados e do distrito federal, respecti-
vamente, e deverão ter reconhecida 
experiência em matéria de trânsito.

§ 1º os membros dos cetran e do 
contrandife são nomeados pelos 
governadores dos estados e do dis-
trito federal, respectivamente.

§ 2º os membros do cetran e 
do contrandife deverão ser pes-
soas de reconhecida experiência em 
trânsito.

§ �º o mandato dos membros do 
cetran e do contrandife é de 
dois anos, admitida a recondução.

Art. 16. junto a cada órgão 
ou entidade executivos de trânsito 
ou rodoviário funcionarão juntas 
administrativas de recursos de in-
frações - jari, órgãos colegiados 
responsáveis pelo julgamento dos 
recursos interpostos contra penali-
dades por eles impostas.

parágrafo único. as jari têm 
regimento próprio, observado o 
disposto no inciso Vi do art. 12, e 
apoio administrativo e financeiro 
do órgão ou entidade junto ao qual 
funcionem.

Art. 17. compete às jari:
i - julgar os recursos interpostos 

pelos infratores;
ii - solicitar aos órgãos e entida-

des executivos de trânsito e execu-
tivos rodoviários informações com-
plementares relativas aos recursos, 
objetivando uma melhor análise da 
situação recorrida;

iii - encaminhar aos órgãos e en-
tidades executivos de trânsito e 
executivos rodoviários informações 
sobre problemas observados nas au-
tuações e apontados em recursos, e 
que se repitam sistematicamente.

Art. 18. (Vetado)

Art. 19. compete ao órgão 
máximo executivo de trânsito da 
união:

i - cumprir e fazer cumprir a legis-
lação de trânsito e a execução das 
normas e diretrizes estabelecidas 
pelo contran, no âmbito de suas 
atribuições;

ii - proceder à supervisão, à coor-
denação, à correição dos órgãos de-
legados, ao controle e à fiscalização 
da execução da política nacional de 
trânsito e do programa nacional de 
trânsito;

iii - articular-se com os órgãos 
dos sistemas nacionais de trânsi-
to, de transporte e de segurança 
pública, objetivando o combate à 
violência no trânsito, promovendo, 
coordenando e executando o con-
trole de ações para a preservação 
do ordenamento e da segurança do 
trânsito;

iV - apurar, prevenir e reprimir a 
prática de atos de improbidade con-
tra a fé pública, o patrimônio, ou a 
administração pública ou privada, 
referentes à segurança do trânsito;

V - supervisionar a implantação 
de projetos e programas relaciona-
dos com a engenharia, educação, 
administração, policiamento e fisca-
lização do trânsito e outros, visando 
à uniformidade de procedimento;

Vi - estabelecer procedimentos 
sobre a aprendizagem e habilitação 
de condutores de veículos, a expe-
dição de documentos de conduto-
res, de registro e licenciamento de 
veículos;

Vii - expedir a permissão para di-
rigir, a carteira nacional de habili-
tação, os certificados de registro e 
o de licenciamento anual median-
te delegação aos órgãos executivos 
dos estados e do distrito federal;

Viii - organizar e manter o regis-
tro nacional de carteiras de habili-
tação - renach;

iX - organizar e manter o registro 
nacional de Veículos automotores 
- renaVaM;

X - organizar a estatística geral 
de trânsito no território nacional, 
definindo os dados a serem forne-
cidos pelos demais órgãos e promo-
ver sua divulgação;

Xi - estabelecer modelo padrão 
de coleta de informações sobre as 
ocorrências de acidentes de trânsito 
e as estatísticas do trânsito;

Xii - administrar fundo de âmbito 
nacional destinado à segurança e à 
educação de trânsito;

Xiii - coordenar a administração 
do registro das infrações de trânsi-
to, da pontuação e das penalidades 
aplicadas no prontuário do infra-
tor, da arrecadação de multas e do 
repasse de que trata o § 1º do art. 
�20. ;  (redação dada pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

XiV - fornecer aos órgãos e enti-
dades do sistema nacional de trân-
sito informações sobre registros de 
veículos e de condutores, mantendo 
o fluxo permanente de informações 
com os demais órgãos do sistema;

XV - promover, em conjunto com 
os órgãos competentes do Ministé-
rio da educação e do desporto, de 
acordo com as diretrizes do con-
tran, a elaboração e a implemen-
tação de programas de educação 
de trânsito nos estabelecimentos de 
ensino;

XVi - elaborar e distribuir conteú-
dos programáticos para a educação 
de trânsito;

XVii - promover a divulgação de 
trabalhos técnicos sobre o trânsito;

XViii - elaborar, juntamente com 
os demais órgãos e entidades do 
sistema nacional de trânsito, e sub-
meter à aprovação do contran, 
a complementação ou alteração 
da sinalização e dos dispositivos e 
equipamentos de trânsito;

XiX - organizar, elaborar, com-
plementar e alterar os manuais e 
normas de projetos de implementa-
ção da sinalização, dos dispositivos 
e equipamentos de trânsito aprova-
dos pelo contran;

XX – expedir a permissão interna-
cional para conduzir veículo e o cer-
tificado de passagem nas alfânde-
gas mediante delegação aos órgãos 
executivos dos estados e do distrito 
federal ou a entidade habilitada 
para esse fim pelo poder público 
federal; (redação dada pela lei nº 
1�.258, de 2016)

XXi - promover a realização peri-
ódica de reuniões regionais e con-
gressos nacionais de trânsito, bem 
como propor a representação do 
brasil em congressos ou reuniões 
internacionais;

XXii - propor acordos de coopera-
ção com organismos internacionais, 
com vistas ao aperfeiçoamento das 
ações inerentes à segurança e edu-
cação de trânsito;

XXiii - elaborar projetos e pro-
gramas de formação, treinamento 
e especialização do pessoal encar-
regado da execução das atividades 
de engenharia, educação, policia-
mento ostensivo, fiscalização, ope-
ração e administração de trânsito, 
propondo medidas que estimulem 
a pesquisa científica e o ensino 
técnico-profissional de interesse 
do trânsito, e promovendo a sua 
realização;
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XXiV - opinar sobre assuntos re-
lacionados ao trânsito interesta-
dual e internacional;

XXV - elaborar e submeter à 
aprovação do contran as nor-
mas e requisitos de segurança 
veicular para fabricação e mon-
tagem de veículos, consoante sua 
destinação;

XXVi - estabelecer procedimen-
tos para a concessão do código 
marca-modelo dos veículos para 
efeito de registro, emplacamento 
e licenciamento;

XXVii - instruir os recursos inter-
postos das decisões do contran, 
ao ministro ou dirigente coorde-
nador máximo do sistema nacio-
nal de trânsito;

XXViii - estudar os casos omissos 
na legislação de trânsito e subme-
tê-los, com proposta de solução, 
ao Ministério ou órgão coordena-
dor máximo do sistema nacional 
de trânsito;

XXiX - prestar suporte técnico, 
jurídico, administrativo e finan-
ceiro ao contran.

XXX - organizar e manter o re-
gistro nacional de infrações de 
trânsito (renainf).  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 1º comprovada, por meio de 
sindicância, a deficiência técni-
ca ou administrativa ou a prática 
constante de atos de improbidade 
contra a fé pública, contra o pa-
trimônio ou contra a administra-
ção pública, o órgão executivo 
de trânsito da união, mediante 
aprovação do contran, assumi-
rá diretamente ou por delegação, 
a execução total ou parcial das 
atividades do órgão executivo de 
trânsito estadual que tenha mo-
tivado a investigação, até que as 
irregularidades sejam sanadas.

§ 2º o regimento interno do ór-
gão executivo de trânsito da união 
disporá sobre sua estrutura orga-
nizacional e seu funcionamento.

§ �º os órgãos e entidades exe-
cutivos de trânsito e executivos 
rodoviários da união, dos estados, 
do distrito federal e dos Municí-
pios fornecerão, obrigatoriamen-
te, mês a mês, os dados estatísticos 
para os fins previstos no inciso X.

§ 4º  (Vetado).  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

Art. 20. compete à polícia 
rodoviária federal, no âmbito das 
rodovias e estradas federais:

i - cumprir e fazer cumprir a le-
gislação e as normas de trânsito, no 
âmbito de suas atribuições;

ii - realizar o patrulhamento os-
tensivo, executando operações 
relacionadas com a segurança pú-
blica, com o objetivo de preservar 
a ordem, incolumidade das pesso-
as, o patrimônio da união e o de 
terceiros;

iii - aplicar e arrecadar as multas 
impostas por infrações de trânsito, as 
medidas administrativas decorrentes 
e os valores provenientes de estada 
e remoção de veículos, objetos, ani-
mais e escolta de veículos de cargas 
superdimensionadas ou perigosas;

iV - efetuar levantamento dos lo-
cais de acidentes de trânsito e dos 
serviços de atendimento, socorro e 
salvamento de vítimas;

V - credenciar os serviços de es-
colta, fiscalizar e adotar medidas de 
segurança relativas aos serviços de 
remoção de veículos, escolta e trans-
porte de carga indivisível;

Vi - assegurar a livre circulação nas 
rodovias federais, podendo solicitar 
ao órgão rodoviário a adoção de 
medidas emergenciais, e zelar pelo 
cumprimento das normas legais re-
lativas ao direito de vizinhança, pro-
movendo a interdição de constru-
ções e instalações não autorizadas;

Vii - coletar dados estatísticos e 
elaborar estudos sobre acidentes 
de trânsito e suas causas, adotando 
ou indicando medidas operacionais 
preventivas e encaminhando-os ao 
órgão rodoviário federal;

Viii - implementar as medidas da 
política nacional de segurança e 
educação de trânsito;

iX - promover e participar de pro-
jetos e programas de educação e se-
gurança, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo contran;

X - integrar-se a outros órgãos e 
entidades do sistema nacional de 
trânsito para fins de arrecadação 
e compensação de multas impostas 
na área de sua competência, com 
vistas à unificação do licenciamen-
to, à simplificação e à celeridade das 
transferências de veículos e de pron-
tuários de condutores de uma para 
outra unidade da federação;

Xi - fiscalizar o nível de emissão 
de poluentes e ruído produzidos 
pelos veículos automotores ou pela 
sua carga, de acordo com o estabe-
lecido no art. 66, além de dar apoio, 
quando solicitado, às ações específi-
cas dos órgãos ambientais.

Art. 21. compete aos órgãos e 
entidades executivos rodoviários da 
união, dos estados, do distrito fe-
deral e dos Municípios, no âmbito 
de sua circunscrição:

i - cumprir e fazer cumprir a le-
gislação e as normas de trânsito, no 
âmbito de suas atribuições;

ii - planejar, projetar, regulamen-
tar e operar o trânsito de veículos, 
de pedestres e de animais, e promo-
ver o desenvolvimento da circulação 
e da segurança de ciclistas;

iii - implantar, manter e operar o sis-
tema de sinalização, os dispositivos e 
os equipamentos de controle viário;

iV - coletar dados e elaborar estu-
dos sobre os acidentes de trânsito e 
suas causas;

V - estabelecer, em conjunto com 
os órgãos de policiamento ostensi-
vo de trânsito, as respectivas diretri-
zes para o policiamento ostensivo 
de trânsito;

Vi - executar a fiscalização de 
trânsito, autuar, aplicar as penali-
dades de advertência, por escrito, 
e ainda as multas e medidas admi-
nistrativas cabíveis, notificando os 
infratores e arrecadando as multas 
que aplicar;

Vii - arrecadar valores provenien-
tes de estada e remoção de veícu-
los e objetos, e escolta de veículos 
de cargas superdimensionadas ou 
perigosas;

      Viii - fiscalizar, autuar, aplicar 
as penalidades e medidas adminis-
trativas cabíveis, relativas a infra-
ções por excesso de peso, dimensões 
e lotação dos veículos, bem como 
notificar e arrecadar as multas que 
aplicar;

iX - fiscalizar o cumprimento da 
norma contida no art. 95, aplican-
do as penalidades e arrecadando as 
multas nele previstas;

X - implementar as medidas da 
política nacional de trânsito e do 
programa nacional de trânsito;

Xi - promover e participar de pro-
jetos e programas de educação e 
segurança, de acordo com as dire-
trizes estabelecidas pelo contran;

Xii - integrar-se a outros órgãos 
e entidades do sistema nacional de 
trânsito para fins de arrecadação e 
compensação de multas impostas 
na área de sua competência, com 
vistas à unificação do licenciamen-
to, à simplificação e à celeridade 
das transferências de veículos e de 
prontuários de condutores de uma 
para outra unidade da federação;
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Xiii - fiscalizar o nível de emissão 
de poluentes e ruído produzidos 
pelos veículos automotores ou pela 
sua carga, de acordo com o estabe-
lecido no art. 66, além de dar apoio 
às ações específicas dos órgãos am-
bientais locais, quando solicitado;

XiV - vistoriar veículos que neces-
sitem de autorização especial para 
transitar e estabelecer os requisitos 
técnicos a serem observados para a 
circulação desses veículos.

parágrafo único.  (Vetado)

Art. 22. compete aos órgãos 
ou entidades executivos de trânsito 
dos estados e do distrito federal, no 
âmbito de sua circunscrição:

i - cumprir e fazer cumprir a le-
gislação e as normas de trânsito, no 
âmbito das respectivas atribuições;

ii - realizar, fiscalizar e controlar 
o processo de formação, aperfei-
çoamento, reciclagem e suspensão 
de condutores, expedir e cassar li-
cença de aprendizagem, permissão 
para dirigir e carteira nacional de 
habilitação, mediante delegação do 
órgão federal competente;

iii - vistoriar, inspecionar quanto 
às condições de segurança veicular, 
registrar, emplacar, selar a placa, e 
licenciar veículos, expedindo o cer-
tificado de registro e o licencia-
mento anual, mediante delegação 
do órgão federal competente;

iV - estabelecer, em conjunto com 
as polícias Militares, as diretrizes 
para o policiamento ostensivo de 
trânsito;

V - executar a fiscalização de trân-
sito, autuar e aplicar as medidas ad-
ministrativas cabíveis pelas infrações 
previstas neste código, excetuadas 
aquelas relacionadas nos incisos Vi e 
Viii do art. 24, no exercício regular 
do poder de polícia de trânsito;

Vi - aplicar as penalidades por in-
frações previstas neste código, com 
exceção daquelas relacionadas nos 
incisos Vii e Viii do art. 24, notifican-
do os infratores e arrecadando as 
multas que aplicar;

Vii - arrecadar valores provenien-
tes de estada e remoção de veículos 
e objetos;

Viii - comunicar ao órgão executi-
vo de trânsito da união a suspensão 
e a cassação do direito de dirigir e 
o recolhimento da carteira nacional 
de habilitação;

iX - coletar dados estatísticos e 
elaborar estudos sobre acidentes de 
trânsito e suas causas;

X - credenciar órgãos ou enti-
dades para a execução de atividades 
previstas na legislação de trânsito, 
na forma estabelecida em norma do 
contran;

Xi - implementar as medidas da po-
lítica nacional de trânsito e do progra-
ma nacional de trânsito;

Xii - promover e participar de proje-
tos e programas de educação e segu-
rança de trânsito de acordo com as di-
retrizes estabelecidas pelo contran;

Xiii - integrar-se a outros órgãos 
e entidades do sistema nacional de 
trânsito para fins de arrecadação e 
compensação de multas impostas na 
área de sua competência, com vistas à 
unificação do licenciamento, à simplifi-
cação e à celeridade das transferências 
de veículos e de prontuários de condu-
tores de uma para outra unidade da 
federação;

XiV - fornecer, aos órgãos e enti-
dades executivos de trânsito e execu-
tivos rodoviários municipais, os dados 
cadastrais dos veículos registrados e 
dos condutores habilitados, para fins 
de imposição e notificação de penali-
dades e de arrecadação de multas nas 
áreas de suas competências;

XV - fiscalizar o nível de emissão de 
poluentes e ruído produzidos pelos ve-
ículos automotores ou pela sua carga, 
de acordo com o estabelecido no art. 
66, além de dar apoio, quando solici-
tado, às ações específicas dos órgãos 
ambientais locais;

XVi - articular-se com os demais ór-
gãos do sistema nacional de trânsito 
no estado, sob coordenação do res-
pectivo cetran.

Art. 23. compete às polícias 
Militares dos estados e do distrito 
federal:

i -  (Vetado)
ii - (Vetado)
iii - executar a fiscalização de trân-

sito, quando e conforme convênio fir-
mado, como agente do órgão ou enti-
dade executivos de trânsito ou execu-
tivos rodoviários, concomitantemente 
com os demais agentes credenciados;

iV - (Vetado)
V - (Vetado)
Vi - (Vetado)
Vii -  (Vetado)
parágrafo único.  (Vetado)

Art. 24.  compete aos órgãos e 
entidades executivos de trânsito dos 
Municípios, no âmbito de sua circun
scrição:   (redação dada pela lei nº 
1�.154, de 2015)

i - cumprir e fazer cumprir a le-
gislação e as normas de trânsito, 
no âmbito de suas atribuições;

ii - planejar, projetar, regulamen-
tar e operar o trânsito de veículos, 
de pedestres e de animais, e promo-
ver o desenvolvimento da circulação 
e da segurança de ciclistas;

iii - implantar, manter e operar o 
sistema de sinalização, os dispositi-
vos e os equipamentos de controle 
viário;

iV - coletar dados estatísticos e 
elaborar estudos sobre os aciden-
tes de trânsito e suas causas;

V - estabelecer, em conjunto 
com os órgãos de polícia ostensiva 
de trânsito, as diretrizes para o po-
liciamento ostensivo de trânsito;

Vi - executar a fiscalização de 
trânsito em vias terrestres, edifica-
ções de uso público e edificações 
privadas de uso coletivo, autuar e 
aplicar as medidas administrativas 
cabíveis e as penalidades de ad-
vertência por escrito e multa, por 
infrações de circulação, estacio-
namento e parada previstas neste 
código, no exercício regular do 
poder de polícia de trânsito, notifi-
cando os infratores e arrecadando 
as multas que aplicar, exercendo 
iguais atribuições no âmbito de 
edificações privadas de uso coleti-
vo, somente para infrações de uso 
de vagas reservadas em estaciona
mentos;  (redação dada pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

Vii - aplicar as penalidades de 
advertência por escrito e multa, 
por infrações de circulação, es-
tacionamento e parada previstas 
neste código, notificando os infra-
tores e arrecadando as multas que 
aplicar;

Viii - fiscalizar, autuar e aplicar as 
penalidades e medidas administra-
tivas cabíveis relativas a infrações 
por excesso de peso, dimensões e 
lotação dos veículos, bem como 
notificar e arrecadar as multas que 
aplicar;

iX - fiscalizar o cumprimento da 
norma contida no art. 95, aplican-
do as penalidades e arrecadando 
as multas nele previstas;

X - implantar, manter e operar 
sistema de estacionamento rotati-
vo pago nas vias;

Xi - arrecadar valores provenien-
tes de estada e remoção de veícu-
los e objetos, e escolta de veículos 
de cargas superdimensionadas ou 
perigosas;
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Xii - credenciar os serviços de es-
colta, fiscalizar e adotar medidas de 
segurança relativas aos serviços de 
remoção de veículos, escolta e trans-
porte de carga indivisível;

Xiii - integrar-se a outros órgãos 
e entidades do sistema nacional de 
trânsito para fins de arrecadação e 
compensação de multas impostas na 
área de sua competência, com vistas 
à unificação do licenciamento, à sim-
plificação e à celeridade das transfe-
rências de veículos e de prontuários 
dos condutores de uma para outra 
unidade da federação;

XiV - implantar as medidas da po-
lítica nacional de trânsito e do pro-
grama nacional de trânsito;

XV - promover e participar de 
projetos e programas de educação 
e segurança de trânsito de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pelo 
contran;

XVi - planejar e implantar medidas 
para redução da circulação de veícu-
los e reorientação do tráfego, com o 
objetivo de diminuir a emissão glo-
bal de poluentes;

XVii - registrar e licenciar, na for-
ma da legislação, veículos de tração 
e propulsão humana e de tração ani-
mal, fiscalizando, autuando, aplican-
do penalidades e arrecadando multas 
decorrentes de infrações;   (redação 
dada pela lei nº 1�.154, de 2015)

XViii - conceder autorização para 
conduzir veículos de propulsão hu-
mana e de tração animal;

XiX - articular-se com os demais 
órgãos do sistema nacional de trân-
sito no estado, sob coordenação do 
respectivo cetran;

XX - fiscalizar o nível de emissão 
de poluentes e ruído produzidos pe-
los veículos automotores ou pela sua 
carga, de acordo com o estabeleci-
do no art. 66, além de dar apoio às 
ações específicas de órgão ambiental 
local, quando solicitado;

XXi - vistoriar veículos que neces-
sitem de autorização especial para 
transitar e estabelecer os requisitos 
técnicos a serem observados para a 
circulação desses veículos.

§ 1º as competências relativas a 
órgão ou entidade municipal serão 
exercidas no distrito federal por seu 
órgão ou entidade executivos de 
trânsito.

§ 2º para exercer as competências 
estabelecidas neste artigo, os Muni-
cípios deverão integrar-se ao sistema 
nacional de trânsito, conforme pre-
visto no art. ���.  deste código.

Art. 25.  os órgãos e entidades 
executivos do sistema nacional de 
trânsito poderão celebrar convênio 
delegando as atividades previstas 
neste código, com vistas à maior 
eficiência e à segurança para os 
usuários da via.

parágrafo único. os órgãos e en-
tidades de trânsito poderão prestar 
serviços de capacitação técnica, as-
sessoria e monitoramento das ativi-
dades relativas ao trânsito durante 
prazo a ser estabelecido entre as 
partes, com ressarcimento dos cus-
tos apropriados.

capÍtulo iii 
das norMas gerais de 
circulaÇÃo e conduta

Art. 26.  os usuários das vias 
terrestres devem:

i - abster-se de todo ato que possa 
constituir perigo ou obstáculo para 
o trânsito de veículos, de pessoas ou 
de animais, ou ainda causar danos a 
propriedades públicas ou privadas;

ii - abster-se de obstruir o trânsi-
to ou torná-lo perigoso, atirando, 
depositando ou abandonando na 
via objetos ou substâncias, ou nela 
criando qualquer outro obstáculo.

Art. 27.  antes de colocar o 
veículo em circulação nas vias pú-
blicas, o condutor deverá verificar 
a existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos 
de uso obrigatório, bem como asse-
gurar-se da existência de combustí-
vel suficiente para chegar ao local 
de destino.

Art. 28.  o condutor deverá, a 
todo momento, ter domínio de seu 
veículo, dirigindo-o com atenção e 
cuidados indispensáveis à seguran-
ça do trânsito.

Art. 29. o trânsito de veícu-
los nas vias terrestres abertas à 
circulação obedecerá às seguintes 
normas:

i - a circulação far-se-á pelo lado 
direito da via, admitindo-se as exce-
ções devidamente sinalizadas;

ii - o condutor deverá guardar dis-
tância de segurança lateral e fron-
tal entre o seu e os demais veículos, 
bem como em relação ao bordo da 
pista, considerando-se, no momen-
to, a velocidade e as condições do 
local, da circulação, do veículo e as 
condições climáticas;

iii - quando veículos, transitando 
por fluxos que se cruzem, se aproxi-
marem de local não sinalizado, terá 
preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser 
proveniente de rodovia, aquele que 
estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele 
que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier 
pela direita do condutor;

iV - quando uma pista de rola-
mento comportar várias faixas de 
circulação no mesmo sentido, são 
as da direita destinadas ao deslo-
camento dos veículos mais lentos e 
de maior porte, quando não houver 
faixa especial a eles destinada, e as 
da esquerda, destinadas à ultrapas-
sagem e ao deslocamento dos veí-
culos de maior velocidade;

V - o trânsito de veículos sobre 
passeios, calçadas e nos acostamen-
tos, só poderá ocorrer para que se 
adentre ou se saia dos imóveis ou 
áreas especiais de estacionamento;

Vi - os veículos precedidos de ba-
tedores terão prioridade de passa-
gem, respeitadas as demais normas 
de circulação;

Vii - os veículos destinados a so-
corro de incêndio e salvamento, os 
de polícia, os de fiscalização e ope-
ração de trânsito e as ambulâncias, 
além de prioridade de trânsito, go-
zam de livre circulação, estaciona-
mento e parada, quando em serviço 
de urgência e devidamente identifi-
cados por dispositivos regulamenta-
res de alarme sonoro e iluminação 
vermelha intermitente, observadas 
as seguintes disposições:

a) quando os dispositivos estive-
rem acionados, indicando a proxi-
midade dos veículos, todos os con-
dutores deverão deixar livre a pas-
sagem pela faixa da esquerda, indo 
para a direita da via e parando, se 
necessário;

b) os pedestres, ao ouvir o alarme 
sonoro, deverão aguardar no pas-
seio, só atravessando a via quando o 
veículo já tiver passado pelo local;

c) o uso de dispositivos de alar-
me sonoro e de iluminação verme-
lha intermitente só poderá ocorrer 
quando da efetiva prestação de ser-
viço de urgência;

d) a prioridade de passagem na 
via e no cruzamento deverá se dar 
com velocidade reduzida e com os 
devidos cuidados de segurança, 
obedecidas as demais normas deste 
código;
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Viii - os veículos prestadores de 
serviços de utilidade pública, quan-
do em atendimento na via, gozam 
de livre parada e estacionamento no 
local da prestação de serviço, desde 
que devidamente sinalizados, deven-
do estar identificados na forma esta-
belecida pelo contran;

iX - a ultrapassagem de outro 
veículo em movimento deverá ser 
feita pela esquerda, obedecida a 
sinalização regulamentar e as de-
mais normas estabelecidas neste 
código, exceto quando o veículo 
a ser ultrapassado estiver sina-
lizando o propósito de entrar à 
esquerda;

X - todo condutor deverá, antes 
de efetuar uma ultrapassagem, 
certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha 
atrás haja começado uma manobra 
para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma 
faixa de trânsito não haja indica-
do o propósito de ultrapassar um 
terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar 
esteja livre numa extensão suficien-
te para que sua manobra não ponha 
em perigo ou obstrua o trânsito que 
venha em sentido contrário;

Xi - todo condutor ao efetuar a 
ultrapassagem deverá:

a) indicar com antecedência a 
manobra pretendida, acionando a 
luz indicadora de direção do veícu-
lo ou por meio de gesto convencio-
nal de braço;

b) afastar-se do usuário ou usu-
ários aos quais ultrapassa, de tal 
forma que deixe livre uma distân-
cia lateral de segurança;

c) retomar, após a efetivação da 
manobra, a faixa de trânsito de 
origem, acionando a luz indicado-
ra de direção do veículo ou fazen-
do gesto convencional de braço, 
adotando os cuidados necessários 
para não pôr em perigo ou obs-
truir o trânsito dos veículos que 
ultrapassou;

Xii - os veículos que se deslocam 
sobre trilhos terão preferência de 
passagem sobre os demais, respei-
tadas as normas de circulação.

Xiii - (Vetado).  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 1º as normas de ultrapassagem 
previstas nas alíneas a e b do inci-
so X e a e b do inciso Xi aplicam-se 
à transposição de faixas, que pode 
ser realizada tanto pela faixa da 
esquerda como pela da direita.

§ 2º respeitadas as normas de 
circulação e conduta estabelecidas 
neste artigo, em ordem decrescen-
te, os veículos de maior porte serão 
sempre responsáveis pela segurança 
dos menores, os motorizados pelos 
não motorizados e, juntos, pela in-
columidade dos pedestres.

Art. 30.  todo condutor, ao 
perceber que outro que o segue 
tem o propósito de ultrapassá-lo, 
deverá:

i - se estiver circulando pela fai-
xa da esquerda, deslocar-se para 
a faixa da direita, sem acelerar a 
marcha;

ii - se estiver circulando pelas de-
mais faixas, manter-se naquela na 
qual está circulando, sem acelerar 
a marcha.

parágrafo único. os veículos mais 
lentos, quando em fila, deverão 
manter distância suficiente entre si 
para permitir que veículos que os 
ultrapassem possam se intercalar na 
fila com segurança.

Art. 31.  o condutor que tenha 
o propósito de ultrapassar um veícu-
lo de transporte coletivo que esteja 
parado, efetuando embarque ou 
desembarque de passageiros, de-
verá reduzir a velocidade, dirigindo 
com atenção redobrada ou parar o 
veículo com vistas à segurança dos 
pedestres.

Art. 32.  o condutor não pode-
rá ultrapassar veículos em vias com 
duplo sentido de direção e pista 
única, nos trechos em curvas e em 
aclives sem visibilidade suficiente, 
nas passagens de nível, nas pontes e 
viadutos e nas travessias de pedes-
tres, exceto quando houver sinali-
zação permitindo a ultrapassagem.

Art. 33.  nas interseções e suas 
proximidades, o condutor não po-
derá efetuar ultrapassagem.

Art. 34.  o condutor que quei-
ra executar uma manobra deverá 
certificar-se de que pode executá-la 
sem perigo para os demais usuários 
da via que o seguem, precedem 
ou vão cruzar com ele, consideran-
do sua posição, sua direção e sua 
velocidade.

Art. 35.  antes de iniciar qual-
quer manobra que implique um 
deslocamento lateral, o condutor 

deverá indicar seu propósito de for-
ma clara e com a devida antecedên-
cia, por meio da luz indicadora de 
direção de seu veículo, ou fazendo 
gesto convencional de braço.

parágrafo único. entende-se por 
deslocamento lateral a transposição 
de faixas, movimentos de conversão 
à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36.  o condutor que for in-
gressar numa via, procedente de um 
lote lindeiro a essa via, deverá dar 
preferência aos veículos e pedestres 
que por ela estejam transitando.

Art. 37.  nas vias providas de 
acostamento, a conversão à esquer-
da e a operação de retorno deverão 
ser feitas nos locais apropriados e, 
onde estes não existirem, o condu-
tor deverá aguardar no acostamen-
to, à direita, para cruzar a pista com 
segurança.

Art. 38.  antes de entrar à direi-
ta ou à esquerda, em outra via ou em 
lotes lindeiros, o condutor deverá:

i - ao sair da via pelo lado direito, 
aproximar-se o máximo possível do 
bordo direito da pista e executar sua 
manobra no menor espaço possível;

ii - ao sair da via pelo lado esquer-
do, aproximar-se o máximo possível 
de seu eixo ou da linha divisória da 
pista, quando houver, caso se tra-
te de uma pista com circulação nos 
dois sentidos, ou do bordo esquerdo, 
tratando-se de uma pista de um só 
sentido.

parágrafo único. durante a mano-
bra de mudança de direção, o con-
dutor deverá ceder passagem aos 
pedestres e ciclistas, aos veículos que 
transitem em sentido contrário pela 
pista da via da qual vai sair, respei-
tadas as normas de preferência de 
passagem.

Art. 39.  nas vias urbanas, a 
operação de retorno deverá ser fei-
ta nos locais para isto determinados, 
quer por meio de sinalização, quer 
pela existência de locais apropria-
dos, ou, ainda, em outros locais que 
ofereçam condições de segurança e 
fluidez, observadas as características 
da via, do veículo, das condições me-
teorológicas e da movimentação de 
pedestres e ciclistas.

Art. 40.  o uso de luzes em 
veículo obedecerá às seguintes 
determinações:



c
ó

d
ig

o
 d

e 
 

tr
Â

n
si

to
 b

r
a

si
le

ir
oVade meCum 2021  |  CÓdIgo de TrÂNSITo BraSIleIro

449

i - o condutor manterá acesos 
os faróis do veículo, utilizan-
do luz baixa, durante a noite e 
durante o dia nos túneis provi-
dos de iluminação pública e nas 
rodovias;  (redação dada pela lei  
nº 1�.290, de 2016)     (Vigência)

ii - nas vias não iluminadas o 
condutor deve usar luz alta, exce-
to ao cruzar com outro veículo ou 
ao segui-lo;

iii - a troca de luz baixa e alta, 
de forma intermitente e por curto 
período de tempo, com o objetivo 
de advertir outros motoristas, só 
poderá ser utilizada para indicar a 
intenção de ultrapassar o veículo 
que segue à frente ou para indicar 
a existência de risco à segurança 
para os veículos que circulam no 
sentido contrário;

iV - o condutor manterá acesas 
pelo menos as luzes de posição do 
veículo quando sob chuva forte, 
neblina ou cerração;

V - o condutor utilizará o pisca-
alerta nas seguintes situações:

a) em imobilizações ou situa-
ções de emergência;

b) quando a regulamentação da 
via assim o determinar;

Vi - durante a noite, em circula-
ção, o condutor manterá acesa a 
luz de placa;

Vii - o condutor manterá ace-
sas, à noite, as luzes de posição 
quando o veículo estiver parado 
para fins de embarque ou desem-
barque de passageiros e carga ou 
descarga de mercadorias.

parágrafo único. os veículos 
de transporte coletivo regular de 
passageiros, quando circularem 
em faixas próprias a eles destina-
das, e os ciclos motorizados deve-
rão utilizar-se de farol de luz bai-
xa durante o dia e a noite.

Art. 41.  o condutor de ve-
ículo só poderá fazer uso de bu-
zina, desde que em toque breve, 
nas seguintes situações:

i - para fazer as advertên-
cias necessárias a fim de evitar 
acidentes;

ii - fora das áreas urbanas, quan-
do for conveniente advertir a um 
condutor que se tem o propósito 
de ultrapassá-lo.

Art. 42.  nenhum condu-
tor deverá frear bruscamente 
seu veículo, salvo por razões de 
segurança.

Art. 43.  ao regular a veloci-
dade, o condutor deverá observar 
constantemente as condições físi-
cas da via, do veículo e da carga, as 
condições meteorológicas e a inten-
sidade do trânsito, obedecendo aos 
limites máximos de velocidade esta-
belecidos para a via, além de:

i - não obstruir a marcha normal 
dos demais veículos em circulação 
sem causa justificada, transitando 
a uma velocidade anormalmente 
reduzida;

ii - sempre que quiser diminuir a 
velocidade de seu veículo deverá an-
tes certificar-se de que pode fazê-lo 
sem risco nem inconvenientes para 
os outros condutores, a não ser que 
haja perigo iminente;

iii - indicar, de forma clara, com 
a antecedência necessária e a sina-
lização devida, a manobra de redu-
ção de velocidade.

Art. 44.  ao aproximar-se de 
qualquer tipo de cruzamento, o 
condutor do veículo deve demons-
trar prudência especial, transitan-
do em velocidade moderada, de 
forma que possa deter seu veículo 
com segurança para dar passagem 
a pedestre e a veículos que tenham 
o direito de preferência.

Art. 45.  Mesmo que a indica-
ção luminosa do semáforo lhe seja 
favorável, nenhum condutor pode 
entrar em uma interseção se hou-
ver possibilidade de ser obrigado a 
imobilizar o veículo na área do cru-
zamento, obstruindo ou impedindo 
a passagem do trânsito transversal.

Art. 46.  sempre que for ne-
cessária a imobilização temporária 
de um veículo no leito viário, em 
situação de emergência, deverá ser 
providenciada a imediata sinaliza-
ção de advertência, na forma esta-
belecida pelo contran.

Art. 47.  Quando proibido o 
estacionamento na via, a parada 
deverá restringir-se ao tempo in-
dispensável para embarque ou de-
sembarque de passageiros, desde 
que não interrompa ou perturbe o 
fluxo de veículos ou a locomoção de 
pedestres.

parágrafo único. a operação de 
carga ou descarga será regulamen-
tada pelo órgão ou entidade com 
circunscrição sobre a via e é consi-
derada estacionamento.

Art. 48.  nas paradas, operações 
de carga ou descarga e nos estacio-
namentos, o veículo deverá ser po-
sicionado no sentido do fluxo, para-
lelo ao bordo da pista de rolamento 
e junto à guia da calçada (meio-fio), 
admitidas as exceções devidamente 
sinalizadas.

§ 1º nas vias providas de acosta-
mento, os veículos parados, estacio-
nados ou em operação de carga ou 
descarga deverão estar situados fora 
da pista de rolamento.

§ 2º o estacionamento dos veícu-
los motorizados de duas rodas será 
feito em posição perpendicular à 
guia da calçada (meio-fio) e junto a 
ela, salvo quando houver sinalização 
que determine outra condição.

§ �º o estacionamento dos veí-
culos sem abandono do condutor 
poderá ser feito somente nos locais 
previstos neste código ou naque-
les regulamentados por sinalização 
específica.

Art. 49.  o condutor e os pas-
sageiros não deverão abrir a porta 
do veículo, deixá-la aberta ou descer 
do veículo sem antes se certificarem 
de que isso não constitui perigo para 
eles e para outros usuários da via.

parágrafo único. o embarque e o 
desembarque devem ocorrer sempre 
do lado da calçada, exceto para o 
condutor.

Art. 50.  o uso de faixas laterais 
de domínio e das áreas adjacentes 
às estradas e rodovias obedecerá às 
condições de segurança do trânsito 
estabelecidas pelo órgão ou entida-
de com circunscrição sobre a via.

Art. 51.  nas vias internas per-
tencentes a condomínios constituí-
dos por unidades autônomas, a si-
nalização de regulamentação da via 
será implantada e mantida às expen-
sas do condomínio, após aprovação 
dos projetos pelo órgão ou entidade 
com circunscrição sobre a via.

Art. 52.  os veículos de tração 
animal serão conduzidos pela direi-
ta da pista, junto à guia da calçada 
(meio-fio) ou acostamento, sempre 
que não houver faixa especial a eles 
destinada, devendo seus condutores 
obedecer, no que couber, às normas 
de circulação previstas neste código 
e às que vierem a ser fixadas pelo ór-
gão ou entidade com circunscrição 
sobre a via.
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Art. 53.  os animais isolados 
ou em grupos só podem circular 
nas vias quando conduzidos por um 
guia, observado o seguinte:

i - para facilitar os deslocamentos, 
os rebanhos deverão ser divididos 
em grupos de tamanho moderado 
e separados uns dos outros por es-
paços suficientes para não obstruir 
o trânsito;

ii - os animais que circularem 
pela pista de rolamento deverão ser 
mantidos junto ao bordo da pista.

Art. 54.  os condutores de mo-
tocicletas, motonetas e ciclomoto-
res só poderão circular nas vias:

i - utilizando capacete de se-
gurança, com viseira ou óculos 
protetores;

ii - segurando o guidom com as 
duas mãos;

iii - usando vestuário de proteção, 
de acordo com as especificações do 
contran.

Art. 55.  os passageiros de mo-
tocicletas, motonetas e ciclomoto-
res só poderão ser transportados:

i - utilizando capacete de 
segurança;

ii - em carro lateral acoplado aos 
veículos ou em assento suplementar 
atrás do condutor;

iii - usando vestuário de proteção, 
de acordo com as especificações do 
contran.

Art. 56.   (Vetado)

Art. 57.  os ciclomotores de-
vem ser conduzidos pela direita da 
pista de rolamento, preferencial-
mente no centro da faixa mais à 
direita ou no bordo direito da pista 
sempre que não houver acostamen-
to ou faixa própria a eles destinada, 
proibida a sua circulação nas vias de 
trânsito rápido e sobre as calçadas 
das vias urbanas.

parágrafo único. Quando uma 
via comportar duas ou mais faixas 
de trânsito e a da direita for desti-
nada ao uso exclusivo de outro tipo 
de veículo, os ciclomotores deverão 
circular pela faixa adjacente à da 
direita.

Art. 58.  nas vias urbanas e nas 
rurais de pista dupla, a circulação 
de bicicletas deverá ocorrer, quan-
do não houver ciclovia, ciclofaixa, 
ou acostamento, ou quando não 
for possível a utilização destes, nos 

bordos da pista de rolamento, no 
mesmo sentido de circulação regula-
mentado para a via, com preferência 
sobre os veículos automotores.

parágrafo único. a autoridade de 
trânsito com circunscrição sobre a via 
poderá autorizar a circulação de bici-
cletas no sentido contrário ao fluxo 
dos veículos automotores, desde que 
dotado o trecho com ciclofaixa.

Art. 59.  desde que autorizado 
e devidamente sinalizado pelo órgão 
ou entidade com circunscrição sobre 
a via, será permitida a circulação de 
bicicletas nos passeios.

Art. 60.  as vias abertas à circu-
lação, de acordo com sua utilização, 
classificam-se em:

i - vias urbanas:
a) via de trânsito rápido;
b) via arterial;
c) via coletora;
d) via local;
ii - vias rurais:
a) rodovias;
b) estradas.

Art. 61.  a velocidade máxima 
permitida para a via será indicada 
por meio de sinalização, obedecidas 
suas características técnicas e as con-
dições de trânsito.

§ 1º onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade má-
xima será de:

i - nas vias urbanas:
a) oitenta quilômetros por hora, 

nas vias de trânsito rápido:
b) sessenta quilômetros por hora, 

nas vias arteriais;
c) quarenta quilômetros por hora, 

nas vias coletoras;
d) trinta quilômetros por hora, nas 

vias locais;
ii - nas vias rurais:
a) nas rodovias de pista 

dupla:  (redação dada pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

1. 110 km/h (cento e dez quilôme-
tros por hora) para automóveis, ca-
mionetas e motocicletas;  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

2. 90 km/h (noventa quilôme-
tros por hora) para os demais 
veículos;  (redação dada pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

�. (revogado);  (redação dada pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

b) nas rodovias de pista 
simples:  (redação dada pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

1. 100 km/h (cem quilômetros por 
hora) para automóveis, camionetas 
e motocicletas;  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

2. 90 km/h (noventa quilôme-
tros por hora) para os demais 
veículos;  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

c) nas estradas: 60 km/h (sessen-
ta quilômetros por hora).  (incluído 
pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

§ 2º o órgão ou entidade de trân-
sito ou rodoviário com circunscrição 
sobre a via poderá regulamentar, 
por meio de sinalização, velocidades 
superiores ou inferiores àquelas es-
tabelecidas no parágrafo anterior.

Art. 62.  a velocidade mínima 
não poderá ser inferior à metade 
da velocidade máxima estabelecida, 
respeitadas as condições operacio-
nais de trânsito e da via.

Art. 63.   (Vetado)

Art. 64.  as crianças com idade 
inferior a dez anos devem ser trans-
portadas nos bancos traseiros, sal-
vo exceções regulamentadas pelo 
contran.

Art. 65.  É obrigatório o uso do 
cinto de segurança para condutor e 
passageiros em todas as vias do ter-
ritório nacional, salvo em situações 
regulamentadas pelo contran.

Art. 66.   (Vetado)

Art. 67.  as provas ou com-
petições desportivas, inclusive seus 
ensaios, em via aberta à circulação, 
só poderão ser realizadas mediante 
prévia permissão da autoridade de 
trânsito com circunscrição sobre a 
via e dependerão de:

i - autorização expressa da respec-
tiva confederação desportiva ou de 
entidades estaduais a ela filiadas;

ii - caução ou fiança para cobrir 
possíveis danos materiais à via;

iii - contrato de seguro con-
tra riscos e acidentes em favor de 
terceiros;

iV - prévio recolhimento do valor 
correspondente aos custos opera-
cionais em que o órgão ou entidade 
permissionária incorrerá.

parágrafo único. a autoridade 
com circunscrição sobre a via arbi-
trará os valores mínimos da caução 
ou fiança e do contrato de seguro. 
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capÍtulo iii-a 
 (incluÍdo lei nº 12.619, de 

2012) (VigÊncia)

da conduÇÃo de VeÍculos por 
Motoristas profissionais

  Art. 67-A.  o disposto nes-
te capítulo aplica-se aos moto-
ristas profissionais:  (redação 
dada pela lei nº 1�.10�, de 
2015)     (Vigência)

  i - de transporte rodoviário coleti-
vo de passageiros; (incluído pela lei 
nº 1�.10�, de 2015)     (Vigência)

     ii - de transporte rodoviário 
de cargas.   (incluído pela lei nº 
1�.10�, de 2015)     (Vigência)

§ 1o  (revogado).   (redaçã
o dada pela lei nº 1�.10�, de 
2015)     (Vigência)

§ 2o  (revogado).    (redaçã
o dada pela lei nº 1�.10�, de 
2015)     (Vigência)

§ �o  (revogado).    (redaçã
o dada pela lei nº 1�.10�, de 
2015)     (Vigência)

 § 4o  (revogado).   (redaçã
o dada pela lei nº 1�.10�, de 
2015)     (Vigência)

§ 5o  (revogado).    (redaçã
o dada pela lei nº 1�.10�, de 
2015)     (Vigência)

§ 6o  (revogado).    (redaçã
o dada pela lei nº 1�.10�, de 
2015)     (Vigência)

§ 7o  (revogado).   (redaçã
o dada pela lei nº 1�.10�, de 
2015)     (Vigência)

 § 8o  (Vetado).  (incluído lei nº 
12.619, de 2012) (Vigência)

 Art 67-B.  Vetado). (incluído 
lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

Art. 67-C.  É vedado ao mo-
torista profissional dirigir por mais 
de 5 (cinco) horas e meia ininter-
ruptas veículos de transporte ro-
doviário coletivo de passageiros 
ou de transporte rodoviário de 
cargas.(redação dada pela lei nº 
1�.10�, de 2015)     (Vigência)

§ 1o serão observados �0 (trinta) 
minutos para descanso dentro de 
cada 6 (seis) horas na condução de 
veículo de transporte de carga, sen-
do facultado o seu fracionamento 
e o do tempo de direção desde 
que não ultrapassadas 5 (cinco) ho-
ras e meia contínuas no exercício 
da condução.(incluído pela lei nº 
1�.10�, de 2015)     (Vigência)

§ 1o-a.  serão observados �0 
(trinta) minutos para descanso 
a cada 4 (quatro) horas na con-
dução de veículo rodoviário de 
passageiros, sendo facultado o 
seu fracionamento e o do tempo 
de direção. (incluído pela lei nº 
1�.10�, de 2015)     (Vigência)

§ 2o em situações excepcionais de 
inobservância justificada do tempo 
de direção, devidamente registra-
das, o tempo de direção poderá 
ser elevado pelo período necessá-
rio para que o condutor, o veícu-
lo e a carga cheguem a um lugar 
que ofereça a segurança e o aten-
dimento demandados, desde que 
não haja comprometimento da se-
gurança rodoviária. (incluído pela 
lei nº 1�.10�, de 2015) Vigência)

§ �o o condutor é obrigado, 
dentro do período de 24 (vinte e 
quatro) horas, a observar o míni-
mo de 11 (onze) horas de descan-
so, que podem ser fracionadas, 
usufruídas no veículo e coincidir 
com os intervalos mencionados no 
§ 1o, observadas no primeiro pe-
ríodo 8 (oito) horas ininterruptas 
de descanso. (incluído pela lei nº 
1�.10�, de 2015)     (Vigência)

§ 4o entende-se como tempo 
de direção ou de condução ape-
nas o período em que o condu-
tor estiver efetivamente ao vo-
lante, em curso entre a origem 
e o destino. (incluído pela lei nº 
1�.10�, de 2015)     (Vigência)

§ 5o entende-se como início de 
viagem a partida do veículo na ida 
ou no retorno, com ou sem carga, 
considerando-se como sua continu-
ação as partidas nos dias subsequen-
tes até o destino. (incluído pela lei 
nº 1�.10�, de 2015) (Vigência)

§ 6o o condutor somente ini-
ciará uma viagem após o cum-
primento integral do intervalo 
de descanso previsto no § �o des-
te artigo. (incluído pela lei nº 
1�.10�, de 2015)     (Vigência)

§ 7o nenhum transportador de 
cargas ou coletivo de passagei-
ros, embarcador, consignatário 
de cargas, operador de terminais 
de carga, operador de transporte 
multimodal de cargas ou agente 
de cargas ordenará a qualquer 
motorista a seu serviço, ainda 
que subcontratado, que condu-
za veículo referido no caput sem 
a observância do disposto no § 
6o.(incluído pela lei nº 1�.10�, de 
2015)     (Vigência)

 Art. 67-D.  (Vetado).  (incluído 
lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

art. 67-e.  o motorista profissio-
nal é responsável por controlar e 
registrar o tempo de condução esti-
pulado no art. 67-c, com vistas à sua 
estrita observância. (incluído pela 
lei nº 1�.10�, de 2015)     (Vigência)

§ 1o a não observância dos pe-
ríodos de descanso estabelecidos 
no art. 67-c sujeitará o motoris-
ta profissional às penalidades 
daí decorrentes, previstas neste 
código. (incluído pela lei nº 1�.10�, 
de 2015) (Vigência)

§ 2o o tempo de direção será con-
trolado mediante registrador ins-
tantâneo inalterável de velocidade 
e tempo e, ou por meio de anota-
ção em diário de bordo, ou pape-
leta ou ficha de trabalho externo, 
ou por meios eletrônicos instala-
dos no veículo, conforme norma 
do contran. (incluído pela lei nº 
1�.10�, de 2015)     (Vigência)

§ �o o equipamento eletrônico 
ou registrador deverá funcionar de 
forma independente de qualquer 
interferência do condutor, quanto 
aos dados registrados. (incluído pela 
lei nº 1�.10�, de 2015)     (Vigência)

§ 4o a guarda, a preservação e a 
exatidão das informações contidas 
no equipamento registrador instan-
tâneo inalterável de velocidade e 
de tempo são de responsabilidade 
do condutor.(incluído pela lei nº 
1�.10�, de 2015) (Vigência)

capÍtulo iV 
dos pedestres e condutores de 

VeÍculos nÃo MotoriZados

Art. 68.  É assegurada ao pe-
destre a utilização dos passeios ou 
passagens apropriadas das vias ur-
banas e dos acostamentos das vias 
rurais para circulação, podendo a 
autoridade competente permitir a 
utilização de parte da calçada para 
outros fins, desde que não seja pre-
judicial ao fluxo de pedestres.

§ 1º o ciclista desmontado em-
purrando a bicicleta equipara-se ao 
pedestre em direitos e deveres.

§ 2º nas áreas urbanas, quando não 
houver passeios ou quando não for 
possível a utilização destes, a circula-
ção de pedestres na pista de rolamen-
to será feita com prioridade sobre os 
veículos, pelos bordos da pista, em fila 
única, exceto em locais proibidos pela 
sinalização e nas situações em que a 
segurança ficar comprometida.
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§ �º nas vias rurais, quando não 
houver acostamento ou quando 
não for possível a utilização dele, a 
circulação de pedestres, na pista de 
rolamento, será feita com priorida-
de sobre os veículos, pelos bordos 
da pista, em fila única, em sentido 
contrário ao deslocamento de veícu-
los, exceto em locais proibidos pela 
sinalização e nas situações em que a 
segurança ficar comprometida.

§ 4º (Vetado)
§ 5º nos trechos urbanos de vias 

rurais e nas obras de arte a serem 
construídas, deverá ser previsto 
passeio destinado à circulação dos 
pedestres, que não deverão, nessas 
condições, usar o acostamento.

§ 6º onde houver obstrução da 
calçada ou da passagem para pe-
destres, o órgão ou entidade com 
circunscrição sobre a via deverá as-
segurar a devida sinalização e pro-
teção para circulação de pedestres.

Art. 69.  para cruzar a pista de 
rolamento o pedestre tomará pre-
cauções de segurança, levando em 
conta, principalmente, a visibilida-
de, a distância e a velocidade dos 
veículos, utilizando sempre as fai-
xas ou passagens a ele destinadas 
sempre que estas existirem numa 
distância de até cinqüenta me-
tros dele, observadas as seguintes 
disposições:

i - onde não houver faixa ou pas-
sagem, o cruzamento da via deverá 
ser feito em sentido perpendicular 
ao de seu eixo;

ii - para atravessar uma passagem 
sinalizada para pedestres ou delimi-
tada por marcas sobre a pista:

a) onde houver foco de pedestres, 
obedecer às indicações das luzes;

b) onde não houver foco de pe-
destres, aguardar que o semáforo 
ou o agente de trânsito interrompa 
o fluxo de veículos;

iii - nas interseções e em suas pro-
ximidades, onde não existam faixas 
de travessia, os pedestres devem 
atravessar a via na continuação da 
calçada, observadas as seguintes 
normas:

a) não deverão adentrar na pista 
sem antes se certificar de que po-
dem fazê-lo sem obstruir o trânsito 
de veículos;

b) uma vez iniciada a travessia 
de uma pista, os pedestres não 
deverão aumentar o seu percurso, 
demorar-se ou parar sobre ela sem 
necessidade.

Art. 70.  os pedestres que es-
tiverem atravessando a via sobre as 
faixas delimitadas para esse fim te-
rão prioridade de passagem, exceto 
nos locais com sinalização semafóri-
ca, onde deverão ser respeitadas as 
disposições deste código.

parágrafo único. nos locais em 
que houver sinalização semafóri-
ca de controle de passagem será 
dada preferência aos pedestres que 
não tenham concluído a travessia, 
mesmo em caso de mudança do se-
máforo liberando a passagem dos 
veículos.

Art. 71. o órgão ou entidade 
com circunscrição sobre a via man-
terá, obrigatoriamente, as faixas e 
passagens de pedestres em boas con-
dições de visibilidade, higiene, segu-
rança e sinalização.

capÍtulo V 
do cidadÃo

Art. 72.  todo cidadão ou enti-
dade civil tem o direito de solicitar, 
por escrito, aos órgãos ou entidades 
do sistema nacional de trânsito, si-
nalização, fiscalização e implantação 
de equipamentos de segurança, bem 
como sugerir alterações em normas, 
legislação e outros assuntos perti-
nentes a este código.

Art. 73.  os órgãos ou entidades 
pertencentes ao sistema nacional de 
trânsito têm o dever de analisar as 
solicitações e responder, por escrito, 
dentro de prazos mínimos, sobre a 
possibilidade ou não de atendimen-
to, esclarecendo ou justificando a 
análise efetuada, e, se pertinente, in-
formando ao solicitante quando tal 
evento ocorrerá.

parágrafo único. as campanhas de 
trânsito devem esclarecer quais as 
atribuições dos órgãos e entidades 
pertencentes ao sistema nacional 
de trânsito e como proceder a tais 
solicitações.

capÍtulo Vi 
da educaÇÃo para o trÂnsito

Art. 74.  a educação para o 
trânsito é direito de todos e constitui 
dever prioritário para os componen-
tes do sistema nacional de trânsito.

§ 1º É obrigatória a existência de 
coordenação educacional em cada 
órgão ou entidade componente do 
sistema nacional de trânsito.

§ 2º os órgãos ou entidades exe-
cutivos de trânsito deverão promo-
ver, dentro de sua estrutura orga-
nizacional ou mediante convênio, o 
funcionamento de escolas públicas 
de trânsito, nos moldes e padrões 
estabelecidos pelo contran.

Art. 75.  o contran estabe-
lecerá, anualmente, os temas e os 
cronogramas das campanhas de 
âmbito nacional que deverão ser 
promovidas por todos os órgãos ou 
entidades do sistema nacional de 
trânsito, em especial nos períodos 
referentes às férias escolares, feria-
dos prolongados e à semana nacio-
nal de trânsito.

§ 1º os órgãos ou entidades do 
sistema nacional de trânsito de-
verão promover outras campanhas 
no âmbito de sua circunscrição e 
de acordo com as peculiaridades 
locais.

§ 2º as campanhas de que trata 
este artigo são de caráter perma-
nente, e os serviços de rádio e di-
fusão sonora de sons e imagens 
explorados pelo poder público são 
obrigados a difundi-las gratuita-
mente, com a freqüência recomen-
dada pelos órgãos competentes do 
sistema nacional de trânsito.

Art. 76.  a educação para o 
trânsito será promovida na pré-
escola e nas escolas de 1º, 2º e �º 
graus, por meio de planejamento e 
ações coordenadas entre os órgãos 
e entidades do sistema nacional de 
trânsito e de educação, da união, 
dos estados, do distrito federal e 
dos Municípios, nas respectivas áre-
as de atuação.

parágrafo único. para a finalida-
de prevista neste artigo, o Minis-
tério da educação e do desporto, 
mediante proposta do contran e 
do conselho de reitores das univer-
sidades brasileiras, diretamente ou 
mediante convênio, promoverá:

i - a adoção, em todos os níveis de 
ensino, de um currículo interdisci-
plinar com conteúdo programático 
sobre segurança de trânsito;

ii - a adoção de conteúdos relati-
vos à educação para o trânsito nas 
escolas de formação para o magis-
tério e o treinamento de professo-
res e multiplicadores;

iii - a criação de corpos técnicos 
interprofissionais para levantamen-
to e análise de dados estatísticos re-
lativos ao trânsito;
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iV - a elaboração de planos de re-
dução de acidentes de trânsito junto 
aos núcleos interdisciplinares univer-
sitários de trânsito, com vistas à in-
tegração universidades-sociedade na 
área de trânsito.

Art. 77.  no âmbito da educa-
ção para o trânsito caberá ao Minis-
tério da saúde, mediante proposta 
do contran, estabelecer campanha 
nacional esclarecendo condutas a se-
rem seguidas nos primeiros socorros 
em caso de acidente de trânsito.

parágrafo único. as campanhas te-
rão caráter permanente por intermé-
dio do sistema Único de saúde - sus, 
sendo intensificadas nos períodos e 
na forma estabelecidos no art. 76. 

Art. 77-A.  são assegurados aos 
órgãos ou entidades componentes 
do sistema nacional de trânsito os 
mecanismos instituídos nos arts. 77-b 
a 77-e para a veiculação de mensa-
gens educativas de trânsito em todo 
o território nacional, em caráter su-
plementar às campanhas previstas 
nos arts. 75 e 77.  (incluído pela lei 
nº 12.006, de 2009).

Art. 77-B.  toda peça publici-
tária destinada à divulgação ou pro-
moção, nos meios de comunicação 
social, de produto oriundo da indús-
tria automobilística ou afim, incluirá, 
obrigatoriamente, mensagem edu-
cativa de trânsito a ser conjuntamen-
te veiculada.  (incluído pela lei nº 
12.006, de 2009).

§ 1o  para os efeitos dos arts. 77-a a 
77-e, consideram-se produtos oriun-
dos da indústria automobilística ou 
afins:(incluído pela lei nº 12.006, de 
2009).

i – os veículos rodoviários automo-
tores de qualquer espécie, incluídos 
os de passageiros e os de carga;  (in-
cluído pela lei nº 12.006, de 2009).

ii – os componentes, as peças e 
os acessórios utilizados nos veículos 
mencionados no inciso i. (incluído 
pela lei nº 12.006, de 2009).

§ 2o  o disposto no caput deste 
artigo aplica-se à propaganda de 
natureza comercial, veiculada por 
iniciativa do fabricante do pro-
duto, em qualquer das seguintes 
modalidades: (incluído pela lei nº 
12.006, de 2009).

i – rádio;  (incluído pela lei nº 
12.006, de 2009).

ii – televisão;(incluído pela lei nº 
12.006, de 2009).

iii – jornal;(incluído pela lei nº 
12.006, de 2009).

iV – revista;  (incluído pela lei nº 
12.006, de 2009).

V – outdoor.(incluído pela lei nº 
12.006, de 2009).

§ �o  para efeito do disposto no 
§ 2o, equiparam-se ao fabricante o 
montador, o encarroçador, o impor-
tador e o revendedor autorizado dos 
veículos e demais produtos discrimi-
nados no § 1o deste artigo. (incluído 
pela lei nº 12.006, de 2009).

Art. 77-C.  Quando se tratar 
de publicidade veiculada em outdo-
or instalado à margem de rodovia, 
dentro ou fora da respectiva faixa 
de domínio, a obrigação prevista 
no art. 77-b estende-se à propagan-
da de qualquer tipo de produto e 
anunciante, inclusive àquela de ca-
ráter institucional ou eleitoral.  (in-
cluído pela lei nº 12.006, de 2009).

Art. 77-D.  o conselho nacio-
nal de trânsito (contran) especifica-
rá o conteúdo e o padrão de apre-
sentação das mensagens, bem como 
os procedimentos envolvidos na res-
pectiva veiculação, em conformida-
de com as diretrizes fixadas para as 
campanhas educativas de trânsito 
a que se refere o art. 75. (incluído 
pela lei nº 12.006, de 2009).

art. 77-e.  a veiculação de publi-
cidade feita em desacordo com as 
condições fixadas nos arts. 77-a a 
77-d constitui infração punível com 
as seguintes sanções:(incluído pela 
lei nº 12.006, de 2009).

i – advertência por escrito;(incluído 
pela lei nº 12.006, de 2009).

ii – suspensão, nos veículos de 
divulgação da publicidade, de qual-
quer outra propaganda do produ-
to, pelo prazo de até 60 (sessenta) 
dias;(incluído pela lei nº 12.006, de 
2009).

iii - multa de r$ 1.627,00 (mil, 
seiscentos e vinte e sete reais) a 
r$ 8.1�5,00 (oito mil, cento e trin-
ta e cinco reais), cobrada do do-
bro até o quíntuplo em caso de 
reincidência.  (redação dada pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 1o  as sanções serão aplicadas iso-
lada ou cumulativamente, conforme 
dispuser o regulamento.  (incluído 
pela lei nº 12.006, de 2009).

§ 2o  sem prejuízo do disposto 
no caput deste artigo, qualquer infra-
ção acarretará a imediata suspensão 
da veiculação da peça publicitária até 

que sejam cumpridas as exigências fi-
xadas nos arts. 77-a a 77-d. (incluído 
pela lei nº 12.006, de 2009).

Art. 78.  os Ministérios da saú-
de, da educação e do desporto, do 
trabalho, dos transportes e da jus-
tiça, por intermédio do contran, 
desenvolverão e implementarão 
programas destinados à prevenção 
de acidentes.

parágrafo único. o percentual de 
dez por cento do total dos valores 
arrecadados destinados à previ-
dência social, do prêmio do seguro 
obrigatório de danos pessoais cau-
sados por Veículos automotores de 
Via terrestre - dpVat, de que trata 
a lei nº 6.194, de 19 de dezembro 
de 1974, serão repassados mensal-
mente ao coordenador do sistema 
nacional de trânsito para aplicação 
exclusiva em programas de que tra-
ta este artigo.

Art. 79.  os órgãos e entida-
des executivos de trânsito poderão 
firmar convênio com os órgãos de 
educação da união, dos estados, 
do distrito federal e dos Municí-
pios, objetivando o cumprimento 
das obrigações estabelecidas neste 
capítulo.

capÍtulo Vii 
da sinaliZaÇÃo de trÂnsito

Art. 80. sempre que necessário, 
será colocada ao longo da via, sina-
lização prevista neste código e em 
legislação complementar, destinada 
a condutores e pedestres, vedada a 
utilização de qualquer outra.

§ 1º a sinalização será colocada 
em posição e condições que a tor-
nem perfeitamente visível e legível 
durante o dia e a noite, em distân-
cia compatível com a segurança do 
trânsito, conforme normas e especi-
ficações do contran.

§ 2º o contran poderá auto-
rizar, em caráter experimental e 
por período prefixado, a utilização 
de sinalização não prevista neste 
código.

§ �º  a responsabilidade pela ins-
talação da sinalização nas vias inter-
nas pertencentes aos condomínios 
constituídos por unidades autôno-
mas e nas vias e áreas de estacio-
namento de estabelecimentos 
privados de uso coletivo é de seu 
proprietário.  (incluído pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)
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Art. 81. nas vias públicas e 
nos imóveis é proibido colocar 
luzes, publicidade, inscrições, ve-
getação e mobiliário que possam 
gerar confusão, interferir na visi-
bilidade da sinalização e compro-
meter a segurança do trânsito.

Art. 82. É proibido afixar 
sobre a sinalização de trânsito e 
respectivos suportes, ou junto a 
ambos, qualquer tipo de publici-
dade, inscrições, legendas e sím-
bolos que não se relacionem com 
a mensagem da sinalização.

Art. 83. a afixação de publi-
cidade ou de quaisquer legendas 
ou símbolos ao longo das vias 
condiciona-se à prévia aprovação 
do órgão ou entidade com cir-
cunscrição sobre a via.

Art. 84. o órgão ou entidade 
de trânsito com circunscrição so-
bre a via poderá retirar ou deter-
minar a imediata retirada de qual-
quer elemento que prejudique a 
visibilidade da sinalização viária e 
a segurança do trânsito, com ônus 
para quem o tenha colocado.

Art. 85. os locais destinados 
pelo órgão ou entidade de trânsi-
to com circunscrição sobre a via à 
travessia de pedestres deverão ser 
sinalizados com faixas pintadas ou 
demarcadas no leito da via.

Art. 86. os locais destinados 
a postos de gasolina, oficinas, 
estacionamentos ou garagens 
de uso coletivo deverão ter suas 
entradas e saídas devidamente 
identificadas, na forma regula-
mentada pelo contran.

Art. 86-A.  as vagas de es-
tacionamento regulamentado de 
que trata o inciso XVii do art. 181 
desta lei deverão ser sinalizadas 
com as respectivas placas indi-
cativas de destinação e com pla-
cas informando os dados sobre 
a infração por estacionamento 
indevido.  (incluído pela lei nº 
1�.146, de 2015) (Vigência)

Art. 87. os sinais de trânsito 
classificam-se em:

i - verticais;
ii - horizontais;
iii - dispositivos de sinalização 

auxiliar;

iV - luminosos;
V - sonoros;
Vi - gestos do agente de trânsito e 

do condutor.

Art. 88. nenhuma via pavimen-
tada poderá ser entregue após sua 
construção, ou reaberta ao trânsito 
após a realização de obras ou de ma-
nutenção, enquanto não estiver de-
vidamente sinalizada, vertical e hori-
zontalmente, de forma a garantir as 
condições adequadas de segurança 
na circulação.

parágrafo único. nas vias ou trechos 
de vias em obras deverá ser afixada si-
nalização específica e adequada.

Art. 89. a sinalização terá a se-
guinte ordem de prevalência:

i - as ordens do agente de trânsito 
sobre as normas de circulação e ou-
tros sinais;

ii - as indicações do semáforo so-
bre os demais sinais;

iii - as indicações dos sinais sobre as 
demais normas de trânsito.

Art. 90. não serão aplicadas as 
sanções previstas neste código por 
inobservância à sinalização quando 
esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º o órgão ou entidade de 
trânsito com circunscrição sobre a 
via é responsável pela implantação 
da sinalização, respondendo pela 
sua falta, insuficiência ou incorreta 
colocação.

§ 2º o contran editará normas 
complementares no que se refere 
à interpretação, colocação e uso da 
sinalização.

capÍtulo Viii 
da engenharia de tráfego, da 
operaÇÃo, da fiscaliZaÇÃo e 

do policiaMento ostensiVo de 
trÂnsito

Art. 91. o contran estabe-
lecerá as normas e regulamentos a 
serem adotados em todo o território 
nacional quando da implementação 
das soluções adotadas pela engenha-
ria de tráfego, assim como padrões 
a serem praticados por todos os ór-
gãos e entidades do sistema nacio-
nal de trânsito.

Art. 92.  (Vetado)

Art. 93. nenhum projeto de 
edificação que possa transformar-se 
em pólo atrativo de trânsito poderá 

ser aprovado sem prévia anuência 
do órgão ou entidade com circuns-
crição sobre a via e sem que do 
projeto conste área para estaciona-
mento e indicação das vias de acesso 
adequadas.

Art. 94. Qualquer obstáculo à li-
vre circulação e à segurança de veícu-
los e pedestres, tanto na via quanto 
na calçada, caso não possa ser retira-
do, deve ser devida e imediatamente 
sinalizado.

parágrafo único. É proibida a uti-
lização das ondulações transversais e 
de sonorizadores como redutores de 
velocidade, salvo em casos especiais 
definidos pelo órgão ou entidade 
competente, nos padrões e critérios 
estabelecidos pelo contran.

Art. 95. nenhuma obra ou 
evento que possa perturbar ou inter-
romper a livre circulação de veículos 
e pedestres, ou colocar em risco sua 
segurança, será iniciada sem permis-
são prévia do órgão ou entidade de 
trânsito com circunscrição sobre a 
via.

§ 1º a obrigação de sinalizar é do 
responsável pela execução ou manu-
tenção da obra ou do evento.

§ 2º salvo em casos de emergência, 
a autoridade de trânsito com circuns-
crição sobre a via avisará a comuni-
dade, por intermédio dos meios de 
comunicação social, com quarenta e 
oito horas de antecedência, de qual-
quer interdição da via, indicando-se 
os caminhos alternativos a serem 
utilizados.

§ �º  o descumprimento do dis-
posto neste artigo será punido com 
multa de r$ 81,�5 (oitenta e um reais 
e trinta e cinco centavos) a r$ 488,10 
(quatrocentos e oitenta e oito reais e 
dez centavos), independentemente 
das cominações cíveis e penais cabí-
veis, além de multa diária no mesmo 
valor até a regularização da situação, 
a partir do prazo final concedido 
pela autoridade de trânsito, levan-
do-se em consideração a dimensão 
da obra ou do evento e o prejuízo 
causado ao trânsito.  (redação pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 4º ao servidor público responsá-
vel pela inobservância de qualquer 
das normas previstas neste e nos arts. 
9� e 94, a autoridade de trânsito apli-
cará multa diária na base de cinqüen-
ta por cento do dia de vencimento 
ou remuneração devida enquanto 
permanecer a irregularidade.
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capÍtulo iX 
dos VeÍculos

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 96. os veículos classificam-
se em:

i - quanto à tração:
a) automotor;
b) elétrico;
c) de propulsão humana;
d) de tração animal;
e) reboque ou semi-reboque;
ii - quanto à espécie:
a) de passageiros:
1 - bicicleta;
2 - ciclomotor;
� - motoneta;
4 - motocicleta;
5 - triciclo;
6 - quadriciclo;
7 - automóvel;
8 - microônibus;
9 - ônibus;
10 - bonde;
11 - reboque ou semi-reboque;
12 - charrete;
b) de carga:
1 - motoneta;
2 - motocicleta;
� - triciclo;
4 - quadriciclo;
5 - caminhonete;
6 - caminhão;
7 - reboque ou semi-reboque;
8 - carroça;
9 - carro-de-mão;
c) misto:
1 - camioneta;
2 - utilitário;
� - outros;
d) de competição;
e) de tração:
1 - caminhão-trator;
2 - trator de rodas;
� - trator de esteiras;
4 - trator misto;
f) especial;
g) de coleção;
iii - quanto à categoria:
a) oficial;
b) de representação diplomá-

tica, de repartições consulares de 
carreira ou organismos internacio-
nais acreditados junto ao governo 
brasileiro;

c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem.

Art. 97. as características dos 
veículos, suas especificações básicas, 
configuração e condições essenciais 
para registro, licenciamento e circu-
lação serão estabelecidas pelo con-
tran, em função de suas aplicações.

Art. 98. nenhum proprietário 
ou responsável poderá, sem prévia 
autorização da autoridade compe-
tente, fazer ou ordenar que sejam 
feitas no veículo modificações de 
suas características de fábrica.

parágrafo único. os veículos e 
motores novos ou usados que sofre-
rem alterações ou conversões são 
obrigados a atender aos mesmos 
limites e exigências de emissão de 
poluentes e ruído previstos pelos 
órgãos ambientais competentes e 
pelo contran, cabendo à entida-
de executora das modificações e ao 
proprietário do veículo a respon-
sabilidade pelo cumprimento das 
exigências.

Art. 99. somente poderá tran-
sitar pelas vias terrestres o veículo 
cujo peso e dimensões atende-
rem aos limites estabelecidos pelo 
contran.

§ 1º o excesso de peso será afe-
rido por equipamento de pesagem 
ou pela verificação de documento 
fiscal, na forma estabelecida pelo 
contran.

§ 2º será tolerado um percentu-
al sobre os limites de peso bruto 
total e peso bruto transmitido por 
eixo de veículos à superfície das 
vias, quando aferido por equipa-
mento, na forma estabelecida pelo 
contran.

§ �º os equipamentos fixos ou 
móveis utilizados na pesagem de 
veículos serão aferidos de acordo 
com a metodologia e na periodici-
dade estabelecidas pelo contran, 
ouvido o órgão ou entidade de me-
trologia legal.

Art. 100. nenhum veículo ou 
combinação de veículos poderá 
transitar com lotação de passagei-
ros, com peso bruto total, ou com 
peso bruto total combinado com 
peso por eixo, superior ao fixado 
pelo fabricante, nem ultrapassar a 
capacidade máxima de tração da 
unidade tratora.

       § 1º  os veículos de transporte 
coletivo de passageiros poderão ser do-
tados de pneus extralargos.  (incluído 
pela lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 2º  o contran regulamentará 
o uso de pneus extralargos para os 
demais veículos.  (incluído pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ �º  É permitida a fabricação de 
veículos de transporte de passagei-
ros de até 15 m (quinze metros) 
de comprimento na configuração 
de chassi 8x2.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

Art. 101. ao veículo ou com-
binação de veículos utilizado no 
transporte de carga indivisível, que 
não se enquadre nos limites de peso 
e dimensões estabelecidos pelo 
contran, poderá ser concedida, 
pela autoridade com circunscrição 
sobre a via, autorização especial 
de trânsito, com prazo certo, váli-
da para cada viagem, atendidas as 
medidas de segurança consideradas 
necessárias.

§ 1º a autorização será concedida 
mediante requerimento que espe-
cificará as características do veículo 
ou combinação de veículos e de car-
ga, o percurso, a data e o horário 
do deslocamento inicial.

§ 2º a autorização não exime o 
beneficiário da responsabilidade 
por eventuais danos que o veículo 
ou a combinação de veículos causar 
à via ou a terceiros.

§ �º aos guindastes autoprope-
lidos ou sobre caminhões poderá 
ser concedida, pela autoridade 
com circunscrição sobre a via, au-
torização especial de trânsito, com 
prazo de seis meses, atendidas as 
medidas de segurança consideradas 
necessárias.

Art. 102. o veículo de carga 
deverá estar devidamente equipa-
do quando transitar, de modo a evi-
tar o derramamento da carga sobre 
a via.

parágrafo único. o contran fi-
xará os requisitos mínimos e a for-
ma de proteção das cargas de que 
trata este artigo, de acordo com a 
sua natureza.

seÇÃo ii 
da seguranÇa dos VeÍculos

Art. 103. o veículo só poderá 
transitar pela via quando atendidos 
os requisitos e condições de segu-
rança estabelecidos neste código e 
em normas do contran.
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§ 1º os fabricantes, os importa-
dores, os montadores e os encarro-
çadores de veículos deverão emitir 
certificado de segurança, indispen-
sável ao cadastramento no rena-
VaM, nas condições estabelecidas 
pelo contran.

§ 2º o contran deverá especi-
ficar os procedimentos e a perio-
dicidade para que os fabricantes, 
os importadores, os montadores e 
os encarroçadores comprovem o 
atendimento aos requisitos de segu-
rança veicular, devendo, para isso, 
manter disponíveis a qualquer tem-
po os resultados dos testes e ensaios 
dos sistemas e componentes abran-
gidos pela legislação de segurança 
veicular.

Art. 104. os veículos em cir-
culação terão suas condições de se-
gurança, de controle de emissão de 
gases poluentes e de ruído avaliadas 
mediante inspeção, que será obriga-
tória, na forma e periodicidade es-
tabelecidas pelo contran para os 
itens de segurança e pelo conaMa 
para emissão de gases poluentes e 
ruído.

§ 1º  (Vetado)
§ 2º  (Vetado)
§ �º  (Vetado)
§ 4º  (Vetado)
§ 5º será aplicada a medida admi-

nistrativa de retenção aos veículos 
reprovados na inspeção de seguran-
ça e na de emissão de gases poluen-
tes e ruído.

§ 6º  estarão isentos da inspe-
ção de que trata o caput, durante 
� (três) anos a partir do primeiro 
licenciamento, os veículos novos 
classificados na categoria particular, 
com capacidade para até 7 (sete) 
passageiros, desde que mantenham 
suas características originais de fá-
brica e não se envolvam em aciden-
te de trânsito com danos de média 
ou grande monta.  (incluído pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 7º  para os demais veículos no-
vos, o período de que trata o § 6º se-
rá de 2 (dois) anos, desde que man-
tenham suas características originais 
de fábrica e não se envolvam em aci-
dente de trânsito com danos de mé-
dia ou grande monta.  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

Art. 105. são equipamentos 
obrigatórios dos veículos, entre 
outros a serem estabelecidos pelo 
contran:

i - cinto de segurança, confor-
me regulamentação específica do 
contran, com exceção dos veí-
culos destinados ao transporte de 
passageiros em percursos em que 
seja permitido viajar em pé;

ii - para os veículos de transporte 
e de condução escolar, os de trans-
porte de passageiros com mais de 
dez lugares e os de carga com peso 
bruto total superior a quatro mil, 
quinhentos e trinta e seis quilogra-
mas, equipamento registrador ins-
tantâneo inalterável de velocidade 
e tempo;

iii - encosto de cabeça, para to-
dos os tipos de veículos automoto-
res, segundo normas estabelecidas 
pelo contran;

iV - (Vetado)
V - dispositivo destinado ao con-

trole de emissão de gases poluen-
tes e de ruído, segundo normas 
estabelecidas pelo contran.

Vi - para as bicicletas, a cam-
painha, sinalização noturna dian-
teira, traseira, lateral e nos pe-
dais, e espelho retrovisor do lado 
esquerdo.

Vii - equipamento suplementar 
de retenção - air bag frontal para 
o condutor e o passageiro do ban-
co dianteiro.  (incluído pela lei nº 
11.910, de 2009)

§ 1º o contran disciplinará o 
uso dos equipamentos obrigató-
rios dos veículos e determinará 
suas especificações técnicas.

§ 2º nenhum veículo poderá tran-
sitar com equipamento ou acessório 
proibido, sendo o infrator sujeito 
às penalidades e medidas adminis-
trativas previstas neste código.

§ �º os fabricantes, os importa-
dores, os montadores, os encarro-
çadores de veículos e os revende-
dores devem comercializar os seus 
veículos com os equipamentos 
obrigatórios definidos neste arti-
go, e com os demais estabelecidos 
pelo contran.

§ 4º o contran estabelecerá o 
prazo para o atendimento do dis-
posto neste artigo.

   § 5o  a exigência estabelecida 
no inciso Vii do caput deste artigo 
será progressivamente incorpora-
da aos novos projetos de automó-
veis e dos veículos deles derivados, 
fabricados, importados, monta-
dos ou encarroçados, a partir do 
1o (primeiro) ano após a definição 
pelo contran das especificações 
técnicas pertinentes e do respecti-

vo cronograma de implantação e a 
partir do 5o (quinto) ano, após esta 
definição, para os demais automó-
veis zero quilômetro de modelos ou 
projetos já existentes e veículos de-
les derivados. (incluído pela lei nº 
11.910, de 2009)

   § 6o  a exigência estabelecida 
no inciso Vii do caput deste artigo 
não se aplica aos veículos destina-
dos à exportação.  (incluído pela lei 
nº 11.910, de 2009)

Art. 106. no caso de fabrica-
ção artesanal ou de modificação de 
veículo ou, ainda, quando ocorrer 
substituição de equipamento de se-
gurança especificado pelo fabrican-
te, será exigido, para licenciamento 
e registro, certificado de segurança 
expedido por instituição técnica 
credenciada por órgão ou entidade 
de metrologia legal, conforme nor-
ma elaborada pelo contran.

Art. 107. os veículos de alu-
guel, destinados ao transporte in-
dividual ou coletivo de passageiros, 
deverão satisfazer, além das exigên-
cias previstas neste código, às con-
dições técnicas e aos requisitos de 
segurança, higiene e conforto es-
tabelecidos pelo poder competente 
para autorizar, permitir ou conce-
der a exploração dessa atividade.

Art. 108. onde não houver linha 
regular de ônibus, a autoridade com 
circunscrição sobre a via poderá au-
torizar, a título precário, o transporte 
de passageiros em veículo de carga 
ou misto, desde que obedecidas as 
condições de segurança estabelecidas 
neste código e pelo contran.

       parágrafo único. a autoriza-
ção citada no caput não poderá ex-
ceder a doze meses, prazo a partir 
do qual a autoridade pública res-
ponsável deverá implantar o serviço 
regular de transporte coletivo de 
passageiros, em conformidade com 
a legislação pertinente e com os 
dispositivos deste código.  (incluído 
pela lei nº 9.602, de 1998)

Art. 109. o transporte de carga 
em veículos destinados ao transporte 
de passageiros só pode ser realizado 
de acordo com as normas estabeleci-
das pelo contran.

Art. 110. o veículo que tiver 
alterada qualquer de suas caracterís-
ticas para competição ou finalidade 
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análoga só poderá circular nas vias 
públicas com licença especial da au-
toridade de trânsito, em itinerário e 
horário fixados.

Art. 111. É vedado, nas áreas 
envidraçadas do veículo:

i - (Vetado)
ii - o uso de cortinas, persianas fe-

chadas ou similares nos veículos em 
movimento, salvo nos que possuam 
espelhos retrovisores em ambos os 
lados.

       iii - aposição de inscrições, 
películas refletivas ou não, painéis 
decorativos ou pinturas, quando 
comprometer a segurança do veí-
culo, na forma de regulamentação 
do contran.  (incluído pela lei nº 
9.602, de 1998)

parágrafo único. É proibido o uso 
de inscrição de caráter publicitário 
ou qualquer outra que possa desviar 
a atenção dos condutores em toda a 
extensão do pára-brisa e da traseira 
dos veículos, salvo se não colocar em 
risco a segurança do trânsito.

Art. 112.  (revogado pela lei nº 
9.792, de 1999)

Art. 113. os importadores, as 
montadoras, as encarroçadoras e 
fabricantes de veículos e autopeças 
são responsáveis civil e criminalmen-
te por danos causados aos usuários, 
a terceiros, e ao meio ambiente, de-
correntes de falhas oriundas de pro-
jetos e da qualidade dos materiais 
e equipamentos utilizados na sua 
fabricação.

Seção III 
da Identificação do Veículo

Art. 114. o veículo será identi-
ficado obrigatoriamente por caracte-
res gravados no chassi ou no mono-
bloco, reproduzidos em outras par-
tes, conforme dispuser o contran.

§ 1º a gravação será realizada pelo 
fabricante ou montador, de modo a 
identificar o veículo, seu fabricante e 
as suas características, além do ano 
de fabricação, que não poderá ser 
alterado.

§ 2º as regravações, quando ne-
cessárias, dependerão de prévia au-
torização da autoridade executiva de 
trânsito e somente serão processadas 
por estabelecimento por ela creden-
ciado, mediante a comprovação de 
propriedade do veículo, mantida a 
mesma identificação anterior, inclu-
sive o ano de fabricação.

§ �º nenhum proprietário po-
derá, sem prévia permissão da 
autoridade executiva de trânsito, 
fazer, ou ordenar que se faça, mo-
dificações da identificação de seu 
veículo.

Art. 115. o veículo será iden-
tificado externamente por meio de 
placas dianteira e traseira, sendo 
esta lacrada em sua estrutura, obe-
decidas as especificações e mode-
los estabelecidos pelo contran.

§ 1º os caracteres das placas se-
rão individualizados para cada ve-
ículo e o acompanharão até a bai-
xa do registro, sendo vedado seu 
reaproveitamento.

§ 2º as placas com as cores verde 
e amarela da bandeira nacional se-
rão usadas somente pelos veículos 
de representação pessoal do presi-
dente e do Vice-presidente da re-
pública, dos presidentes do senado 
federal e da câmara dos deputa-
dos, do presidente e dos Ministros 
do supremo tribunal federal, dos 
Ministros de estado, do advogado-
geral da união e do procurador-
geral da república.

§ �º os veículos de representação 
dos presidentes dos tribunais fede-
rais, dos governadores, prefeitos, 
secretários estaduais e Municipais, 
dos presidentes das assembléias 
legislativas, das câmaras Munici-
pais, dos presidentes dos tribunais 
estaduais e do distrito federal, e do 
respectivo chefe do Ministério pú-
blico e ainda dos oficiais generais 
das forças armadas terão placas es-
peciais, de acordo com os modelos 
estabelecidos pelo contran.

§ 4o os aparelhos automotores 
destinados a puxar ou a arrastar 
maquinaria de qualquer natureza 
ou a executar trabalhos de constru-
ção ou de pavimentação são sujei-
tos ao registro na repartição com-
petente, se transitarem em via pú-
blica, dispensados o licenciamento 
e o emplacamento.  (redação dada 
pela lei nº 1�.154, de 2015) (Vide)

§ 4o-a.  os tratores e demais 
aparelhos automotores destinados 
a puxar ou a arrastar maquinaria 
agrícola ou a executar trabalhos 
agrícolas, desde que facultados a 
transitar em via pública, são su-
jeitos ao registro único, sem ônus, 
em cadastro específico do Minis-
tério da agricultura, pecuária e 
abastecimento, acessível aos com-
ponentes do sistema nacional de 

trânsito. (redação dada pela lei 
nº 1�.154, de 2015) (Vide)

§ 5º o disposto neste artigo 
não se aplica aos veículos de uso 
bélico.

§ 6º os veículos de duas ou três 
rodas são dispensados da placa 
dianteira.

§ 7o  excepcionalmente, mediante 
autorização específica e fundamen-
tada das respectivas corregedorias 
e com a devida comunicação aos 
órgãos de trânsito competentes, os 
veículos utilizados por membros do 
poder judiciário e do Ministério pú-
blico que exerçam competência ou 
atribuição criminal poderão tempo-
rariamente ter placas especiais, de 
forma a impedir a identificação de 
seus usuários específicos, na forma 
de regulamento a ser emitido, con-
juntamente, pelo conselho nacio-
nal de justiça - cnj, pelo conselho 
nacional do Ministério público - 
cnMp e pelo conselho nacional de 
trânsito - contran.(incluído pela 
lei nº 12.694, de 2012)

§ 8o os veículos artesanais utili-
zados para trabalho agrícola (je-
ricos), para efeito do registro de 
que trata o § 4o-a, ficam dispen-
sados da exigência prevista no art. 
106. (incluído pela lei nº 1�.154, 
de 2015)

§ 9º  as placas que possuírem 
tecnologia que permita a identi-
ficação do veículo ao qual estão 
atreladas são dispensadas da uti-
lização do lacre previsto no caput, 
na forma a ser regulamentada 
pelo contran.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

Art. 116. os veículos de pro-
priedade da união, dos estados e 
do distrito federal, devidamente 
registrados e licenciados, somente 
quando estritamente usados em 
serviço reservado de caráter policial, 
poderão usar placas particulares, 
obedecidos os critérios e limites es-
tabelecidos pela legislação que re-
gulamenta o uso de veículo oficial.

Art. 117. os veículos de trans-
porte de carga e os coletivos de 
passageiros deverão conter, em 
local facilmente visível, a inscrição 
indicativa de sua tara, do peso bru-
to total (pbt), do peso bruto total 
combinado (pbtc) ou capacidade 
máxima de tração (cMt) e de sua 
lotação, vedado o uso em desacor-
do com sua classificação.
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capÍtulo X 
dos VeÍculos eM circulaÇÃo 

internacional

Art. 118. a circulação de veículo 
no território nacional, independen-
temente de sua origem, em trânsito 
entre o brasil e os países com os quais 
exista acordo ou tratado internacio-
nal, reger-se-á pelas disposições des-
te código, pelas convenções e acor-
dos internacionais ratificados.

Art. 119. as repartições adu-
aneiras e os órgãos de controle de 
fronteira comunicarão diretamente 
ao renaVaM a entrada e saída tem-
porária ou definitiva de veículos.

§ 1º  os veículos licenciados no 
exterior não poderão sair do terri-
tório nacional sem o prévio paga-
mento ou o depósito, judicial ou 
administrativo, dos valores corres-
pondentes às infrações de trânsito 
cometidas e ao ressarcimento de 
danos que tiverem causado ao pa-
trimônio público ou de particulares, 
independentemente da fase do pro-
cesso administrativo ou judicial en-
volvendo a questão.  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

  § 2º  os veículos que saírem do 
território nacional sem o cumpri-
mento do disposto no § 1º e que 
posteriormente forem flagrados 
tentando ingressar ou já em cir-
culação no território nacional se-
rão retidos até a regularização da 
situação.  (incluído pela lei nº 1�. 
281, de 2016) (Vigência)

capÍtulo Xi 
do registro de VeÍculos

Art. 120. todo veículo automo-
tor, elétrico, articulado, reboque ou 
semi-reboque, deve ser registrado 
perante o órgão executivo de trânsito 
do estado ou do distrito federal, no 
Município de domicílio ou residência 
de seu proprietário, na forma da lei.

§ 1º os órgãos executivos de 
trânsito dos estados e do distrito 
federal somente registrarão veícu-
los oficiais de propriedade da ad-
ministração direta, da união, dos 
estados, do distrito federal e dos 
Municípios, de qualquer um dos po-
deres, com indicação expressa, por 
pintura nas portas, do nome, sigla 
ou logotipo do órgão ou entidade 
em cujo nome o veículo será regis-
trado, excetuando-se os veículos 
de representação e os previstos no 

Art. 116.
§ 2º o disposto neste artigo não 

se aplica ao veículo de uso bélico.
art. 121. registrado o veículo, ex-

pedir-se-á o certificado de registro 
de Veículo - crV de acordo com os 
modelos e especificações estabe-
lecidos pelo contran, contendo 
as características e condições de 
invulnerabilidade à falsificação e à 
adulteração.

Art. 122. para a expedição do 
certificado de registro de Veículo 
o órgão executivo de trânsito con-
sultará o cadastro do renaVaM e 
exigirá do proprietário os seguintes 
documentos:

i - nota fiscal fornecida pelo fa-
bricante ou revendedor, ou docu-
mento equivalente expedido por 
autoridade competente;

ii - documento fornecido pelo 
Ministério das relações exteriores, 
quando se tratar de veículo impor-
tado por membro de missões diplo-
máticas, de repartições consulares 
de carreira, de representações de 
organismos internacionais e de seus 
integrantes.

Art. 123. será obrigatória a 
expedição de novo certificado de 
registro de Veículo quando:

i - for transferida a propriedade;
ii - o proprietário mudar o Muni-

cípio de domicílio ou residência;
iii - for alterada qualquer caracte-

rística do veículo;
iV - houver mudança de categoria.
§ 1º no caso de transferência de 

propriedade, o prazo para o pro-
prietário adotar as providências ne-
cessárias à efetivação da expedição 
do novo certificado de registro de 
Veículo é de trinta dias, sendo que 
nos demais casos as providências 
deverão ser imediatas.

§ 2º no caso de transferência de 
domicílio ou residência no mesmo 
Município, o proprietário comuni-
cará o novo endereço num prazo 
de trinta dias e aguardará o novo 
licenciamento para alterar o certifi-
cado de licenciamento anual.

§ �º a expedição do novo certi-
ficado será comunicada ao órgão 
executivo de trânsito que expediu o 
anterior e ao renaVaM.

Art. 124. para a expedição 
do novo certificado de registro de 
Veículo serão exigidos os seguintes 
documentos:

i - certificado de registro de Veí-
culo anterior;

ii - certificado de licenciamento 
anual;

iii - comprovante de transferência 
de propriedade, quando for o caso, 
conforme modelo e normas estabele-
cidas pelo contran;

iV - certificado de segurança Veicu-
lar e de emissão de poluentes e ruído, 
quando houver adaptação ou altera-
ção de características do veículo;

V - comprovante de procedência e 
justificativa da propriedade dos com-
ponentes e agregados adaptados ou 
montados no veículo, quando houver 
alteração das características originais 
de fábrica;

Vi - autorização do Ministério das 
relações exteriores, no caso de veículo 
da categoria de missões diplomáticas, 
de repartições consulares de carreira, 
de representações de organismos in-
ternacionais e de seus integrantes;

Vii - certidão negativa de roubo ou 
furto de veículo, expedida no Muni-
cípio do registro anterior, que pode-
rá ser substituída por informação do 
renaVaM;

Viii - comprovante de quitação de 
débitos relativos a tributos, encargos 
e multas de trânsito vinculados ao ve-
ículo, independentemente da respon-
sabilidade pelas infrações cometidas;  
(Vide adin 2998)

iX -(revogado pela lei nº 9.602, de 
1998)

X - comprovante relativo ao cumpri-
mento do disposto no art. 98, quando 
houver alteração nas características 
originais do veículo que afetem a 
emissão de poluentes e ruído;

Xi - comprovante de aprovação de 
inspeção veicular e de poluentes e 
ruído, quando for o caso, conforme 
regulamentações do contran e do 
conaMa.

parágrafo único. o disposto no in-
ciso Viii do caput deste artigo não se 
aplica à regularização de bens apreen-
didos ou confiscados na forma da lei 
nº 11.�4�, de 2� de agosto de 2006. 
(incluído pela lei nº 1�.886, de 2019)

Art. 125. as informações sobre o 
chassi, o monobloco, os agregados e 
as características originais do veículo 
deverão ser prestadas ao renaVaM:

i - pelo fabricante ou montadora, 
antes da comercialização, no caso de 
veículo nacional;

ii - pelo órgão alfandegário, no 
caso de veículo importado por pes-
soa física;
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iii - pelo importador, no caso 
de veículo importado por pessoa 
jurídica.

parágrafo único. as informações 
recebidas pelo renaVaM serão 
repassadas ao órgão executivo de 
trânsito responsável pelo registro, 
devendo este comunicar ao re-
naVaM, tão logo seja o veículo 
registrado.

Art. 126.  o proprietário de 
veículo irrecuperável, ou destina-
do à desmontagem, deverá reque-
rer a baixa do registro, no prazo e 
forma estabelecidos pelo contran, 
vedada a remontagem do veículo 
sobre o mesmo chassi de forma a 
manter o registro anterior.  (re-
dação dada pela lei nº 12.977, de 
2014)  (Vigência)

parágrafo único. a obrigação de 
que trata este artigo é da compa-
nhia seguradora ou do adquirente 
do veículo destinado à desmonta-
gem, quando estes sucederem ao 
proprietário.

Art. 127. o órgão executivo 
de trânsito competente só efe-
tuará a baixa do registro após 
prévia consulta ao cadastro do 
renaVaM.

parágrafo único. efetuada a baixa 
do registro, deverá ser esta comuni-
cada, de imediato, ao renaVaM.

Art. 128. não será expedido 
novo certificado de registro de 
Veículo enquanto houver débitos 
fiscais e de multas de trânsito e 
ambientais, vinculadas ao veículo, 
independentemente da responsa-
bilidade pelas infrações cometidas. 
(Vide adin 2998)

Art. 129. o registro e o licen-
ciamento dos veículos de propulsão 
humana e dos veículos de tração 
animal obedecerão à regulamenta-
ção estabelecida em legislação mu-
nicipal do domicílio ou residência de 
seus proprietários.    (redação dada 
pela lei nº 1�.154, de 2015)

art. 129-a. o registro dos trato-
res e demais aparelhos automoto-
res destinados a puxar ou a arrastar 
maquinaria agrícola ou a executar 
trabalhos agrícolas será efetua-
do, sem ônus, pelo Ministério da 
agricultura, pecuária e abasteci-
mento, diretamente ou median-
te convênio.  (incluído pela lei nº 
1�.154, de 2015)

capÍtulo Xii 
do licenciaMento

Art. 130. todo veículo automo-
tor, elétrico, articulado, reboque ou 
semi-reboque, para transitar na via, 
deverá ser licenciado anualmente 
pelo órgão executivo de trânsito do 
estado, ou do distrito federal, onde 
estiver registrado o veículo.

§ 1º o disposto neste artigo não 
se aplica a veículo de uso bélico.

§ 2º no caso de transferência de 
residência ou domicílio, é válido, 
durante o exercício, o licenciamento 
de origem.

Art. 131. o certificado de li-
cenciamento anual será expedido 
ao veículo licenciado, vinculado ao 
certificado de registro, no modelo 
e especificações estabelecidos pelo 
contran.

§ 1º o primeiro licenciamento será 
feito simultaneamente ao registro.

§ 2º o veículo somente será con-
siderado licenciado estando quita-
dos os débitos relativos a tributos, 
encargos e multas de trânsito e am-
bientais, vinculados ao veículo, inde-
pendentemente da responsabilida-
de pelas infrações cometidas.  (Vide 
adin 2998)

§ �º ao licenciar o veículo, o pro-
prietário deverá comprovar sua 
aprovação nas inspeções de segu-
rança veicular e de controle de emis-
sões de gases poluentes e de ruído, 
conforme disposto no art. 104.

Art. 132. os veículos novos 
não estão sujeitos ao licenciamento 
e terão sua circulação regulada pelo 
contran durante o trajeto entre a 
fábrica e o Município de destino.

§ 1o o disposto neste artigo 
aplica-se, igualmente, aos veícu-
los importados, durante o trajeto 
entre a alfândega ou entrepos-
to alfandegário e o Município de 
destino.(renumerado do parágrafo 
único pela lei nº 1�.10�, de 2015) 
(Vigência)

§ 2o  (revogado pela lei nº 1�.154, 
de 2015)

Art. 133. É obrigatório o por-
te do certificado de licenciamento 
anual.

parágrafo único. o porte será dis-
pensado quando, no momento da 
fiscalização, for possível ter acesso 
ao devido sistema informatiza-

do para verificar se o veículo está 
licenciado.  (incluído pela lei nº 1�. 
281, de 2016) (Vigência)

Art. 134. no caso de transfe-
rência de propriedade, o proprietá-
rio antigo deverá encaminhar ao ór-
gão executivo de trânsito do estado 
dentro de um prazo de trinta dias, 
cópia autenticada do comprovante 
de transferência de propriedade, 
devidamente assinado e datado, 
sob pena de ter que se responsa-
bilizar solidariamente pelas penali-
dades impostas e suas reincidências 
até a data da comunicação.

parágrafo único. o comprovante 
de transferência de propriedade 
de que trata o caput poderá ser 
substituído por documento ele-
trônico, na forma regulamentada 
pelo contran.  (incluído pela lei nº 
1�.154, de 2015)

Art. 135. os veículos de alu-
guel, destinados ao transporte in-
dividual ou coletivo de passageiros 
de linhas regulares ou empregados 
em qualquer serviço remunerado, 
para registro, licenciamento e res-
pectivo emplacamento de caracte-
rística comercial, deverão estar de-
vidamente autorizados pelo poder 
público concedente.

capÍtulo Xiii 
da conduÇÃo de escolares

Art. 136. os veículos especial-
mente destinados à condução cole-
tiva de escolares somente poderão 
circular nas vias com autorização 
emitida pelo órgão ou entidade 
executivos de trânsito dos estados 
e do distrito federal, exigindo-se, 
para tanto:

i - registro como veículo de 
passageiros;

ii - inspeção semestral para verifi-
cação dos equipamentos obrigató-
rios e de segurança;

iii - pintura de faixa horizontal 
na cor amarela, com quarenta cen-
tímetros de largura, à meia altu-
ra, em toda a extensão das partes 
laterais e traseira da carroçaria, 
com o dístico escolar, em preto, 
sendo que, em caso de veículo de 
carroçaria pintada na cor amarela, 
as cores aqui indicadas devem ser 
invertidas;

iV - equipamento registrador ins-
tantâneo inalterável de velocidade 
e tempo;
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V - lanternas de luz branca, fosca 
ou amarela dispostas nas extremi-
dades da parte superior dianteira e 
lanternas de luz vermelha dispostas 
na extremidade superior da parte 
traseira;

Vi - cintos de segurança em nú-
mero igual à lotação;

Vii - outros requisitos e equipa-
mentos obrigatórios estabelecidos 
pelo contran.

Art. 137. a autorização a que 
se refere o artigo anterior deverá 
ser afixada na parte interna do veí-
culo, em local visível, com inscrição 
da lotação permitida, sendo vedada 
a condução de escolares em número 
superior à capacidade estabelecida 
pelo fabricante.

Art. 138.  o condutor de ve-
ículo destinado à condução de es-
colares deve satisfazer os seguintes 
requisitos:

i - ter idade superior a vinte e um 
anos;

ii - ser habilitado na categoria d;
iii -  (Vetado)
iV - não ter cometido nenhuma 

infração grave ou gravíssima, ou 
ser reincidente em infrações médias 
durante os doze últimos meses;

V - ser aprovado em curso espe-
cializado, nos termos da regula-
mentação do contran.

Art. 139.  o disposto neste 
capítulo não exclui a competência 
municipal de aplicar as exigências 
previstas em seus regulamentos, 
para o transporte de escolares.

capÍtulo Xiii-a 
da conduÇÃo de Moto-frete 
(incluÍdo pela lei nº 12.009, de 

2009)

art. 1�9-a.  as motocicletas e 
motonetas destinadas ao trans-
porte remunerado de mercadorias 
– moto-frete – somente poderão 
circular nas vias com autorização 
emitida pelo órgão ou entidade 
executivo de trânsito dos estados 
e do distrito federal, exigindo-se, 
para tanto: (incluído pela lei nº 
12.009, de 2009)

i – registro como veículo da cate-
goria de aluguel;(incluído pela lei 
nº 12.009, de 2009)

ii – instalação de protetor de mo-
tor mata-cachorro, fixado no chassi 
do veículo, destinado a proteger o 

motor e a perna do condutor em 
caso de tombamento, nos termos de 
regulamentação do conselho nacio-
nal de trânsito – contran; (incluído 
pela lei nº 12.009, de 2009)

iii – instalação de aparador 
de linha antena corta-pipas, nos 
termos de regulamentação do 
contran;(incluído pela lei nº 12.009, 
de 2009)

iV – inspeção semestral para ve-
rificação dos equipamentos obriga-
tórios e de segurança.(incluído pela 
lei nº 12.009, de 2009)

§ 1o  a instalação ou incorporação 
de dispositivos para transporte de 
cargas deve estar de acordo com a re-
gulamentação do contran.(incluído 
pela lei nº 12.009, de 2009)

§ 2o  É proibido o transporte de 
combustíveis, produtos inflamáveis 
ou tóxicos e de galões nos veícu-
los de que trata este artigo, com 
exceção do gás de cozinha e de 
galões contendo água mineral, des-
de que com o auxílio de side-car, 
nos termos de regulamentação do 
contran.(incluído pela lei nº 12.009, 
de 2009)

art. 1�9-b.  o disposto neste capí-
tulo não exclui a competência muni-
cipal ou estadual de aplicar as exigên-
cias previstas em seus regulamentos 
para as atividades de moto-frete no 
âmbito de suas circunscrições.  (incluí
do pela lei nº 12.009, de 2009)

capÍtulo XiV 
da habilitaÇÃo

Art. 140.  a habilitação para 
conduzir veículo automotor e elétri-
co será apurada por meio de exames 
que deverão ser realizados junto ao 
órgão ou entidade executivos do es-
tado ou do distrito federal, do do-
micílio ou residência do candidato, 
ou na sede estadual ou distrital do 
próprio órgão, devendo o condutor 
preencher os seguintes requisitos:

i - ser penalmente imputável;
ii - saber ler e escrever;
iii - possuir carteira de identidade 

ou equivalente.
parágrafo único. as informações 

do candidato à habilitação serão ca-
dastradas no renach.

Art. 141.  o processo de habili-
tação, as normas relativas à aprendi-
zagem para conduzir veículos auto-
motores e elétricos e à autorização 
para conduzir ciclomotores serão 
regulamentados pelo contran.

§ 1º a autorização para conduzir 
veículos de propulsão humana e de 
tração animal ficará a cargo dos 
Municípios.

§ 2º  (Vetado)

Art. 142.  o reconhecimento de 
habilitação obtida em outro país está 
subordinado às condições estabeleci-
das em convenções e acordos inter-
nacionais e às normas do contran.

Art. 143.  os candidatos po-
derão habilitar-se nas categorias 
de a a e, obedecida a seguinte 
gradação:

i - categoria a - condutor de veí-
culo motorizado de duas ou três ro-
das, com ou sem carro lateral;

ii - categoria b - condutor de ve-
ículo motorizado, não abrangido 
pela categoria a, cujo peso bruto 
total não exceda a três mil e qui-
nhentos quilogramas e cuja lotação 
não exceda a oito lugares, excluído 
o do motorista;

iii - categoria c - condutor de veí-
culo motorizado utilizado em trans-
porte de carga, cujo peso bruto to-
tal exceda a três mil e quinhentos 
quilogramas;

iV - categoria d - condutor de ve-
ículo motorizado utilizado no trans-
porte de passageiros, cuja lotação 
exceda a oito lugares, excluído o do 
motorista;

       V - categoria e - condu-
tor de combinação de veículos 
em que a unidade tratora se en-
quadre nas categorias b, c ou d e 
cuja unidade acoplada, reboque, 
semirreboque, trailer ou articulada 
tenha 6.000 kg (seis mil quilogra-
mas) ou mais de peso bruto total, 
ou cuja lotação exceda a 8 (oito) 
lugares.(redação dada pela lei nº 
12.452, de 2011)

§ 1º para habilitar-se na categoria 
c, o condutor deverá estar habilita-
do no mínimo há um ano na catego-
ria b e não ter cometido nenhuma 
infração grave ou gravíssima, ou ser 
reincidente em infrações médias, 
durante os últimos doze meses.

§ 2o  são os condutores da ca-
tegoria b autorizados a conduzir 
veículo automotor da espécie mo-
tor-casa, definida nos termos do 
anexo i deste código, cujo peso 
não exceda a 6.000 kg (seis mil qui-
logramas), ou cuja lotação não ex-
ceda a 8 (oito) lugares, excluído o 
do motorista.   (incluído pela lei nº 
12.452, de 2011)
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§ �º aplica-se o disposto no inci-
so V ao condutor da combinação de 
veículos com mais de uma unidade 
tracionada, independentemente da 
capacidade de tração ou do peso 
bruto total. (renumerado pela lei 
nº 12.452, de 2011)

Art. 144.  o trator de roda, o 
trator de esteira, o trator misto ou 
o equipamento automotor destina-
do à movimentação de cargas ou 
execução de trabalho agrícola, de 
terraplenagem, de construção ou 
de pavimentação só podem ser con-
duzidos na via pública por condutor 
habilitado nas categorias c, d ou e.

parágrafo único.  o trator de roda 
e os equipamentos automotores des-
tinados a executar trabalhos agríco-
las poderão ser conduzidos em via 
pública também por condutor ha-
bilitado na categoria b.  (redação 
dada pela lei nº 1�.097, de 2015)

Art. 145.  para habilitar-se nas 
categorias d e e ou para conduzir 
veículo de transporte coletivo de 
passageiros, de escolares, de emer-
gência ou de produto perigoso, o 
candidato deverá preencher os se-
guintes requisitos:

i - ser maior de vinte e um anos;
ii - estar habilitado:
a) no mínimo há dois anos na ca-

tegoria b, ou no mínimo há um ano 
na categoria c, quando pretender 
habilitar-se na categoria d; e

b) no mínimo há um ano na ca-
tegoria c, quando pretender habili-
tar-se na categoria e;

iii - não ter cometido nenhuma 
infração grave ou gravíssima ou ser 
reincidente em infrações médias du-
rante os últimos doze meses;

iV - ser aprovado em curso espe-
cializado e em curso de treinamento 
de prática veicular em situação de 
risco, nos termos da normatização 
do contran.

parágrafo único.  a participa-
ção em curso especializado pre-
visto no inciso iV independe da 
observância do disposto no inciso 
iii.  (incluído pela lei nº 12.619, de 
2012) (Vigência)

§ 2o (Vetado).  (incluído pela lei 
nº 1�.154, de 2015)

Art. 145-A.  além do disposto 
no art. 145, para conduzir ambulân-
cias, o candidato deverá comprovar 
treinamento especializado e recicla-
gem em cursos específicos a cada 5 

(cinco) anos, nos termos da norma-
tização do contran.   (incluído pela 
lei nº 12.998, de 2014)

Art. 146.  para conduzir veícu-
los de outra categoria o condutor 
deverá realizar exames complemen-
tares exigidos para habilitação na 
categoria pretendida.

Art. 147.  o candidato à habili-
tação deverá submeter-se a exames 
realizados pelo órgão executivo de 
trânsito, na seguinte ordem:

i - de aptidão física e mental;
ii -  (Vetado)
iii - escrito, sobre legislação de 

trânsito;
iV - de noções de primeiros socor-

ros, conforme regulamentação do 
contran;

V - de direção veicular, reali-
zado na via pública, em veículo 
da categoria para a qual estiver 
habilitando-se.

§ 1º  os resultados dos exames e 
a identificação dos respectivos exa-
minadores serão registrados no re-
nach. (renumerado do parágrafo 
único, pela lei nº 9.602, de 1998)

       § 2º o exame de aptidão físi-
ca e mental será preliminar e reno-
vável a cada cinco anos, ou a cada 
três anos para condutores com mais 
de sessenta e cinco anos de idade, 
no local de residência ou domicílio 
do examinado. (incluído pela lei nº 
9.602, de 1998)

§ �o o exame previsto no § 2o in-
cluirá avaliação psicológica preli-
minar e complementar sempre que 
a ele se submeter o condutor que 
exerce atividade remunerada ao 
veículo, incluindo-se esta avaliação 
para os demais candidatos ape-
nas no exame referente à primeira 
habilitação.(redação dada pela lei 
nº 10.�50, de 2001)

       § 4º Quando houver indícios 
de deficiência física, mental, ou de 
progressividade de doença que pos-
sa diminuir a capacidade para con-
duzir o veículo, o prazo previsto no § 
2º poderá ser diminuído por propos-
ta do perito examinador.  (incluído 
pela lei nº 9.602, de 1998)

§ 5o o condutor que exerce ati-
vidade remunerada ao veículo terá 
essa informação incluída na sua 
carteira nacional de habilitação, 
conforme especificações do con-
selho nacional de trânsito – con-
tran. (incluído pela lei nº 10.�50, 
de 2001)

       Art. 147-A.  ao candidato 
com deficiência auditiva é assegura-
da acessibilidade de comunicação, 
mediante emprego de tecnologias 
assistivas ou de ajudas técnicas em 
todas as etapas do processo de 
habilitação.   (incluído pela lei nº 
1�.146, de 2015)   (Vigência)

§ 1o  o material didático audio-
visual utilizado em aulas teóricas 
dos cursos que precedem os exa-
mes previstos no art. 147 desta 
lei deve ser acessível, por meio de 
subtitulação com legenda oculta 
associada à tradução simultânea 
em libras. (incluído pela lei nº 
1�.146, de 2015) (Vigência)

§ 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. (incluído pela 
lei nº 1�.146, de 2015)   (Vigência)

Art. 148.  os exames de ha-
bilitação, exceto os de direção vei-
cular, poderão ser aplicados por 
entidades públicas ou privadas cre-
denciadas pelo órgão executivo de 
trânsito dos estados e do distrito 
federal, de acordo com as normas 
estabelecidas pelo contran.

§ 1º a formação de condutores de-
verá incluir, obrigatoriamente, curso 
de direção defensiva e de conceitos 
básicos de proteção ao meio ambien-
te relacionados com o trânsito.

§ 2º ao candidato aprovado será 
conferida permissão para dirigir, 
com validade de um ano.

§ �º a carteira nacional de habi-
litação será conferida ao condutor 
no término de um ano, desde que 
o mesmo não tenha cometido ne-
nhuma infração de natureza grave 
ou gravíssima ou seja reincidente 
em infração média.

§ 4º a não obtenção da carteira 
nacional de habilitação, tendo em 
vista a incapacidade de atendimen-
to do disposto no parágrafo ante-
rior, obriga o candidato a reiniciar 
todo o processo de habilitação.

       § 5º o conselho nacional de 
trânsito - contran poderá dis-
pensar os tripulantes de aeronaves 
que apresentarem o cartão de saú-
de expedido pelas forças armadas 
ou pelo departamento de aero-
náutica civil, respectivamente, da 
prestação do exame de aptidão fí-
sica e mental. (incluído pela lei nº 
9.602, de 1998)
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Art. 148-A.  os condutores 
das categorias c, d e e deverão 
submeter-se a exames toxicoló-
gicos para a habilitação e reno-
vação da carteira nacional de 
habilitação.   (incluído pela lei nº 
1�.10�, de 2015)  (Vigência)

§ 1o  o exame de que trata este 
artigo buscará aferir o consumo de 
substâncias psicoativas que, com-
provadamente, comprometam a 
capacidade de direção e deverá ter 
janela de detecção mínima de 90 
(noventa) dias, nos termos das nor-
mas do contran.  (incluído pela lei 
nº 1�.10�, de 2015)  (Vigência)

§ 2o  os condutores das catego-
rias c, d e e com carteira nacional 
de habilitação com validade de 5 
(cinco) anos deverão fazer o exa-
me previsto no § 1o no prazo de 2 
(dois) anos e 6 (seis) meses a contar 
da realização do disposto no caput.   
(incluído pela lei nº 1�.10�, de 
2015)  (Vigência)

§ �o  os condutores das categorias 
c, d e e com carteira nacional de 
habilitação com validade de � (três) 
anos deverão fazer o exame previs-
to no § 1o no prazo de 1 (um) ano e 
6 (seis) meses a contar da realização 
do disposto no caput.  (incluído pela 
lei nº 1�.10�, de 2015)  (Vigência)

§ 4o  É garantido o direito de 
contraprova e de recurso adminis-
trativo no caso de resultado po-
sitivo para o exame de que trata 
o caput, nos termos das normas 
do contran. (incluído pela lei nº 
1�.10�, de 2015)  (Vigência)

§ 5o  a reprovação no exame pre-
visto neste artigo terá como conse-
quência a suspensão do direito de 
dirigir pelo período de � (três) me-
ses, condicionado o levantamento 
da suspensão ao resultado negativo 
em novo exame, e vedada a aplica-
ção de outras penalidades, ainda 
que acessórias.   (incluído pela lei 
nº 1�.10�, de 2015)  (Vigência)

§ 6o  o resultado do exame so-
mente será divulgado para o inte-
ressado e não poderá ser utilizado 
para fins estranhos ao disposto 
neste artigo ou no § 6o do art. 168 
da consolidação das leis do tra-
balho - clt, aprovada pelo decre-
to-lei no 5.452, de 1o de maio de 
194�.   (incluído pela lei nº 1�.10�, 
de 2015)  (Vigência)

§ 7o  o exame será realizado, em 
regime de livre concorrência, pelos 
laboratórios credenciados pelo de-
partamento nacional de trânsito 

- denatran, nos termos das nor-
mas do contran, vedado aos en-
tes públicos:  (incluído pela lei nº 
1�.10�, de 2015)     (Vigência)

i - fixar preços para os 
exames; (incluído pela lei nº 1�.10�, 
de 2015)  (Vigência)

ii - limitar o número de empre-
sas ou o número de locais em que 
a atividade pode ser exercida; 
e    (incluído pela lei nº 1�.10�, de 
2015) (Vigência)

iii - estabelecer regras de exclu-
sividade territorial.    (incluído pela 
lei nº 1�.10�, de 2015)  (Vigência)

Art. 149.   (Vetado)

Art. 150.  ao renovar os exa-
mes previstos no artigo anterior, 
o condutor que não tenha curso 
de direção defensiva e primeiros 
socorros deverá a eles ser subme-
tido, conforme normatização do 
contran.

parágrafo único. a empresa que 
utiliza condutores contratados para 
operar a sua frota de veículos é 
obrigada a fornecer curso de dire-
ção defensiva, primeiros socorros e 
outros conforme normatização do 
contran.

Art. 151.  no caso de reprova-
ção no exame escrito sobre legisla-
ção de trânsito ou de direção veicu-
lar, o candidato só poderá repetir o 
exame depois de decorridos quinze 
dias da divulgação do resultado.

Art. 152.   o exame de dire-
ção veicular será realizado peran-
te comissão integrada por � (três) 
membros designados pelo diri-
gente do órgão executivo local de 
trânsito.  (redação dada pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

 § 1º na comissão de exame de 
direção veicular, pelo menos um 
membro deverá ser habilitado na 
categoria igual ou superior à pre-
tendida pelo candidato.

§ 2º  os militares das forças ar-
madas e os policiais e bombeiros 
dos órgãos de segurança pública 
da união, dos estados e do distrito 
federal que possuírem curso de for-
mação de condutor ministrado em 
suas corporações serão dispensados, 
para a concessão do documento de 
habilitação, dos exames aos quais se 
houverem submetido com aprova-
ção naquele curso, desde que neles 
sejam observadas as normas esta-

belecidas pelo contran.  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

§ �º  o militar, o policial ou o bom-
beiro militar interessado na dispen-
sa de que trata o § 2º instruirá seu 
requerimento com ofício do coman-
dante, chefe ou diretor da unidade 
administrativa onde prestar serviço, 
do qual constarão o número do re-
gistro de identificação, naturalida-
de, nome, filiação, idade e catego-
ria em que se habilitou a conduzir, 
acompanhado de cópia das atas 
dos exames prestados.  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

 § 4º  (Vetado)

Art. 153.  o candidato habili-
tado terá em seu prontuário a iden-
tificação de seus instrutores e exa-
minadores, que serão passíveis de 
punição conforme regulamentação 
a ser estabelecida pelo contran.

parágrafo único. as penalidades 
aplicadas aos instrutores e examina-
dores serão de advertência, suspen-
são e cancelamento da autorização 
para o exercício da atividade, con-
forme a falta cometida.

Art. 154.  os veículos destina-
dos à formação de condutores serão 
identificados por uma faixa amare-
la, de vinte centímetros de largura, 
pintada ao longo da carroçaria, à 
meia altura, com a inscrição auto-
escola na cor preta.

parágrafo único. no veículo even-
tualmente utilizado para aprendi-
zagem, quando autorizado para 
servir a esse fim, deverá ser afixada 
ao longo de sua carroçaria, à meia 
altura, faixa branca removível, de 
vinte centímetros de largura, com 
a inscrição auto-escola na cor 
preta.

Art. 155.  a formação de con-
dutor de veículo automotor e elé-
trico será realizada por instrutor 
autorizado pelo órgão executivo de 
trânsito dos estados ou do distrito 
federal, pertencente ou não à enti-
dade credenciada.

parágrafo único. ao aprendiz será 
expedida autorização para apren-
dizagem, de acordo com a regula-
mentação do contran, após apro-
vação nos exames de aptidão física, 
mental, de primeiros socorros e so-
bre legislação de trânsito.(incluído 
pela lei nº 9.602, de 1998)
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Art. 156.  o contran regula-
mentará o credenciamento para pres-
tação de serviço pelas auto-escolas e 
outras entidades destinadas à forma-
ção de condutores e às exigências ne-
cessárias para o exercício das ativida-
des de instrutor e examinador.

Art. 157.   (Vetado)

Art. 158.  a aprendizagem 
só poderá realizar-se:(Vide lei nº 
12.217, de 2010) Vigência

i - nos termos, horários e locais 
estabelecidos pelo órgão executivo 
de trânsito;

ii - acompanhado o aprendiz por 
instrutor autorizado.       

§ 1º além do aprendiz e do ins-
trutor, o veículo utilizado na apren-
dizagem poderá conduzir apenas 
mais um acompanhante.  (renume-
rado do parágrafo único pela lei nº 
12.217, de 2010).

§ 2o  parte da aprendizagem será 
obrigatoriamente realizada duran-
te a noite, cabendo ao contran 
fixar-lhe a carga horária mínima 
correspondente. (incluído pela lei 
nº 12.217, de 2010).

Art. 159.  a carteira nacional 
de habilitação, expedida em mode-
lo único e de acordo com as especi-
ficações do contran, atendidos os 
pré-requisitos estabelecidos neste 
código, conterá fotografia, identi-
ficação e cpf do condutor, terá fé 
pública e equivalerá a documento 
de identidade em todo o território 
nacional.

§ 1º É obrigatório o porte da per-
missão para dirigir ou da carteira 
nacional de habilitação quando 
o condutor estiver à direção do 
veículo.

§ 2º  (Vetado)
§ �º a emissão de nova via da car-

teira nacional de habilitação será 
regulamentada pelo contran.

§ 4º  (Vetado)
§ 5º a carteira nacional de habi-

litação e a permissão para dirigir so-
mente terão validade para a condu-
ção de veículo quando apresentada 
em original.

§ 6º a identificação da carteira 
nacional de habilitação expedida 
e a da autoridade expedidora serão 
registradas no renach.

§ 7º a cada condutor correspon-
derá um único registro no rena-
ch, agregando-se neste todas as 
informações.

§ 8º a renovação da validade da 
carteira nacional de habilitação ou 
a emissão de uma nova via somente 
será realizada após quitação de dé-
bitos constantes do prontuário do 
condutor.

§ 9º  (Vetado)
       § 10. a validade da cartei-

ra nacional de habilitação está 
condicionada ao prazo de vigên-
cia do exame de aptidão física e 
mental. (incluído pela lei nº 9.602, 
de 1998)

§ 11. a carteira nacional de ha-
bilitação, expedida na vigência do 
código anterior, será substituída 
por ocasião do vencimento do pra-
zo para revalidação do exame de 
aptidão física e mental, ressalvados 
os casos especiais previstos nesta 
lei. (incluído pela lei nº 9.602, de 
1998)

Art. 160.  o condutor conde-
nado por delito de trânsito deverá 
ser submetido a novos exames para 
que possa voltar a dirigir, de acordo 
com as normas estabelecidas pelo 
contran, independentemente 
do reconhecimento da prescrição, 
em face da pena concretizada na 
sentença.       

§ 1º em caso de acidente grave, 
o condutor nele envolvido poderá 
ser submetido aos exames exigidos 
neste artigo, a juízo da autoridade 
executiva estadual de trânsito, asse-
gurada ampla defesa ao condutor.

§ 2º no caso do parágrafo ante-
rior, a autoridade executiva estadu-
al de trânsito poderá apreender o 
documento de habilitação do con-
dutor até a sua aprovação nos exa-
mes realizados.

capÍtulo XV 
das infraÇÕes

Art. 161.  constitui infra-
ção de trânsito a inobservância de 
qualquer preceito deste código, 
da legislação complementar ou das 
resoluções do contran, sendo o 
infrator sujeito às penalidades e 
medidas administrativas indicadas 
em cada artigo, além das punições 
previstas no capítulo XiX  (Vide 
adin 2998)

parágrafo único. as infrações co-
metidas em relação às resoluções do 
contran terão suas penalidades e 
medidas administrativas definidas 
nas próprias resoluções.    (Vide 
adin 2998)

Art. 162.  dirigir veículo:
i - sem possuir carteira nacional 

de habilitação, permissão para di-
rigir ou autorização para conduzir 
ciclomotor:  (redação dada pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

infração - gravíssima;  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

penalidade - multa (três 
vezes);  (redação dada pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa - reten-
ção do veículo até a apresentação 
de condutor habilitado;  (incluído 
pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

ii - com carteira nacional de ha-
bilitação, permissão para dirigir 
ou autorização para conduzir ci-
clomotor cassada ou com suspen-
são do direito de dirigir:  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

infração - gravíssima;  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016)  
(Vigência)

penalidade - multa (três 
vezes);  (redação dada pela lei nº 
1�.281, de 2016)  (Vigência)

Medida administrativa - reco-
lhimento do documento de ha-
bilitação e retenção do veículo 
até a apresentação de condutor 
habilitado;  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016)  (Vigência)

iii - com carteira nacional de ha-
bilitação ou permissão para dirigir 
de categoria diferente da do veículo 
que esteja conduzindo:  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

infração - gravíssima;  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

penalidade - multa (duas 
vezes);  (redação dada pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa - reten-
ção do veículo até a apresentação 
de condutor habilitado;  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

iV -  (Vetado)
V - com validade da carteira na-

cional de habilitação vencida há 
mais de trinta dias:

infração - gravíssima;
penalidade - multa;
Medida administrativa - reco-

lhimento da carteira nacional de 
habilitação e retenção do veículo 
até a apresentação de condutor 
habilitado;
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Vi - sem usar lentes corretoras de 
visão, aparelho auxiliar de audição, 
de prótese física ou as adaptações 
do veículo impostas por ocasião da 
concessão ou da renovação da li-
cença para conduzir:

infração - gravíssima;
penalidade - multa;
Medida administrativa - reten-

ção do veículo até o saneamento 
da irregularidade ou apresentação 
de condutor habilitado.

Art. 163.  entregar a direção 
do veículo a pessoa nas condições 
previstas no artigo anterior:

infração - as mesmas previstas 
no artigo anterior;

penalidade - as mesmas previstas 
no artigo anterior;

Medida administrativa - a mes-
ma prevista no inciso iii do artigo 
anterior.

Art. 164.  permitir que pessoa 
nas condições referidas nos incisos 
do art. 162 tome posse do veículo 
automotor e passe a conduzi-lo na 
via:

infração - as mesmas previstas 
nos incisos do art. 162;

penalidade - as mesmas previstas 
no art. 162;

Medida administrativa - a mesma 
prevista no inciso iii do art. 162. 

Art. 165.   dirigir sob a in-
fluência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que 
determine dependência:  (redação 
dada pela lei nº 11.705, de 2008)

infração - gravíssima;  (redação 
dada pela lei nº 11.705, de 2008) 

penalidade - multa (dez vezes) e 
suspensão do direito de dirigir por 
12 (doze) meses. (redação dada 
pela lei nº 12.760, de 2012)

Medida administrativa - recolhi-
mento do documento de habilita-
ção e retenção do veículo, observa-
do o disposto no § 4o do art. 270.  
da lei no 9.50�, de 2� de setembro 
de 1997 - do código de trânsito 
brasileiro. (redação dada pela lei 
nº 12.760, de 2012)

parágrafo único. aplica-se em 
dobro a multa prevista no caput em 
caso de reincidência no período de 
até 12 (doze) meses. (redação dada 
pela lei nº 12.760, de 2012)

art. 165-a.  recusar-se a ser sub-
metido a teste, exame clínico, perí-
cia ou outro procedimento que per-
mita certificar influência de álcool 

ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277. 
:  (incluído pela lei nº 1�.281, de 
2016) (Vigência)

infração - gravíssima;  (incluído 
pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

penalidade - multa (dez vezes) e 
suspensão do direito de dirigir por 
12 (doze) meses;  (incluído pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa - recolhi-
mento do documento de habilita-
ção e retenção do veículo, observa-
do o disposto no § 4º do art. 270. 
.  (incluído pela lei nº 1�.281, de 
2016) (Vigência)

parágrafo único. aplica-se em 
dobro a multa prevista no caput em 
caso de reincidência no período de 
até 12 (doze) meses  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

Art. 166.  confiar ou entre-
gar a direção de veículo a pessoa 
que, mesmo habilitada, por seu 
estado físico ou psíquico, não esti-
ver em condições de dirigi-lo com 
segurança:

infração - gravíssima;
penalidade - multa.

Art. 167.  deixar o condutor ou 
passageiro de usar o cinto de segu-
rança, conforme previsto no art. 65:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo até colocação do cinto 
pelo infrator.

Art. 168.  transportar crianças 
em veículo automotor sem obser-
vância das normas de segurança es-
peciais estabelecidas neste código:

infração - gravíssima;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo até que a irregularidade 
seja sanada.

Art. 169.  dirigir sem atenção 
ou sem os cuidados indispensáveis 
à segurança:

infração - leve;
penalidade - multa.

Art. 170.  dirigir ameaçando 
os pedestres que estejam atraves-
sando a via pública, ou os demais 
veículos:

infração - gravíssima;
penalidade - multa e suspensão 

do direito de dirigir;

Medida administrativa - retenção 
do veículo e recolhimento do docu-
mento de habilitação.

Art. 171.  usar o veículo para 
arremessar, sobre os pedestres ou 
veículos, água ou detritos:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 172.  atirar do veículo 
ou abandonar na via objetos ou 
substâncias:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 173. disputar corrida: (reda-
ção dada pela lei nº 12.971, de 2014) 
(Vigência)

infração - gravíssima;
penalidade - multa (dez vezes), sus-

pensão do direito de dirigir e apreen-
são do veículo; (redação dada pela 
lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

Medida administrativa - recolhi-
mento do documento de habilita-
ção e remoção do veículo.

parágrafo único.  aplica-se em do-
bro a multa prevista no caput em caso 
de reincidência no período de 12 (doze) 
meses da infração anterior.(incluído 
pela lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

Art. 174.   promover, na via, 
competição, eventos organizados, 
exibição e demonstração de pe-
rícia em manobra de veículo, ou 
deles participar, como condutor, 
sem permissão da autoridade de 
trânsito com circunscrição sobre 
a via: (redação dada pela lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência)

infração - gravíssima;
penalidade - multa (dez vezes), 

suspensão do direito de dirigir e 
apreensão do veículo; (redação 
dada pela lei nº 12.971, de 2014) 
(Vigência)

Medida administrativa - recolhi-
mento do documento de habilita-
ção e remoção do veículo.

§ 1o   as penalidades são aplicá-
veis aos promotores e aos conduto-
res participantes.(incluído pela lei 
nº 12.971, de 2014)    (Vigência)

§ 2o  aplica-se em dobro a multa 
prevista no caput em caso de reinci-
dência no período de 12 (doze) meses 
da infração anterior. incluído pela 
lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência)

Art. 175.   utilizar-se de veícu-
lo para demonstrar ou exibir mano-
bra perigosa, mediante arrancada 
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brusca, derrapagem ou frenagem 
com deslizamento ou arrastamento 
de pneus:  (redação dada pela lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência)

infração - gravíssima;
penalidade - multa (dez vezes), sus-

pensão do direito de dirigir e apreen-
são do veículo;  (redação dada pela 
lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

Medida administrativa - recolhi-
mento do documento de habilitação 
e remoção do veículo.

parágrafo único. aplica-se em do-
bro a multa prevista no caput em 
caso de reincidência no período 
de 12 (doze) meses da infração 
anterior.  (incluído pela lei nº 12.971, 
de 2014)    (Vigência)

Art. 176.  deixar o condutor 
envolvido em acidente com vítima:

i - de prestar ou providenciar so-
corro à vítima, podendo fazê-lo;

ii - de adotar providências, poden-
do fazê-lo, no sentido de evitar peri-
go para o trânsito no local;

iii - de preservar o local, de forma 
a facilitar os trabalhos da polícia e da 
perícia;

iV - de adotar providências para 
remover o veículo do local, quando 
determinadas por policial ou agente 
da autoridade de trânsito;

V - de identificar-se ao policial e de 
lhe prestar informações necessárias à 
confecção do boletim de ocorrência:

infração - gravíssima;
penalidade - multa (cinco vezes) e 

suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - re-

colhimento do documento de 
habilitação.

Art. 177.  deixar o condutor de 
prestar socorro à vítima de acidente 
de trânsito quando solicitado pela 
autoridade e seus agentes:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 178.  deixar o condutor, 
envolvido em acidente sem vítima, 
de adotar providências para remover 
o veículo do local, quando necessária 
tal medida para assegurar a seguran-
ça e a fluidez do trânsito:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 179.  fazer ou deixar que se 
faça reparo em veículo na via pública, 
salvo nos casos de impedimento abso-
luto de sua remoção e em que o veí-
culo esteja devidamente sinalizado:

i - em pista de rolamento de ro-
dovias e vias de trânsito rápido:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
ii - nas demais vias:
infração - leve;
penalidade - multa.

Art. 180.  ter seu veículo 
imobilizado na via por falta de 
combustível:

infração - média;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo.

Art. 181.  estacionar o veículo:
i - nas esquinas e a menos de cin-

co metros do bordo do alinhamento 
da via transversal:

infração - média;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
ii - afastado da guia da calçada 

(meio-fio) de cinqüenta centíme-
tros a um metro:

infração - leve;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
iii - afastado da guia da calçada 

(meio-fio) a mais de um metro:
infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
iV - em desacordo com as posições 

estabelecidas neste código:
infração - média;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
V - na pista de rolamento das estradas, 

das rodovias, das vias de trânsito rápido 
e das vias dotadas de acostamento:

infração - gravíssima;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
Vi - junto ou sobre hidrantes de 

incêndio, registro de água ou tam-
pas de poços de visita de galerias 
subterrâneas, desde que devida-
mente identificados, conforme es-
pecificação do contran:

infração - média;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
Vii - nos acostamentos, salvo mo-

tivo de força maior:

infração - leve;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
Viii - no passeio ou sobre faixa 

destinada a pedestre, sobre ciclovia 
ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, 
refúgios, ao lado ou sobre canteiros 
centrais, divisores de pista de rola-
mento, marcas de canalização, gra-
mados ou jardim público:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
iX - onde houver guia de calçada 

(meio-fio) rebaixada destinada à 
entrada ou saída de veículos:

infração - média;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
X - impedindo a movimentação 

de outro veículo:
infração - média;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
Xi - ao lado de outro veículo em 

fila dupla:
infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
Xii - na área de cruzamento de 

vias, prejudicando a circulação de 
veículos e pedestres:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
Xiii - onde houver sinalização ho-

rizontal delimitadora de ponto de 
embarque ou desembarque de pas-
sageiros de transporte coletivo ou, 
na inexistência desta sinalização, 
no intervalo compreendido entre 
dez metros antes e depois do marco 
do ponto:

infração - média;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
XiV - nos viadutos, pontes e 

túneis:
infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
XV - na contramão de direção:
infração - média;
penalidade - multa;
XVi - em aclive ou declive, não 

estando devidamente freado e sem 
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calço de segurança, quando se tra-
tar de veículo com peso bruto total 
superior a três mil e quinhentos 
quilogramas:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
       XVii - em desacordo com as 

condições regulamentadas especifi-
camente pela sinalização (placa - es-
tacionamento regulamentado):

       infração - grave;  (redação 
dada pela lei nº 1�.146, de 2015) 
(Vigência)

penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
XViii - em locais e horários proi-

bidos especificamente pela sinaliza-
ção (placa - proibido estacionar):

infração - média;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
XiX - em locais e horários de es-

tacionamento e parada proibidos 
pela sinalização (placa - proibido 
parar e estacionar):

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

do veículo.
XX - nas vagas reservadas às 

pessoas com deficiência ou ido-
sos, sem credencial que comprove 
tal condição:  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

infração - gravíssima;  (incluído 
pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

penalidade - multa;  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa - remoção 
do veículo.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 1º nos casos previstos neste arti-
go, a autoridade de trânsito aplica-
rá a penalidade preferencialmente 
após a remoção do veículo.

§ 2º no caso previsto no inciso 
XVi é proibido abandonar o calço 
de segurança na via.

Art. 182.  parar o veículo:
i - nas esquinas e a menos de cin-

co metros do bordo do alinhamento 
da via transversal:

infração - média;
penalidade - multa;
ii - afastado da guia da calçada 

(meio-fio) de cinqüenta centíme-
tros a um metro:

infração - leve;

penalidade - multa;
iii - afastado da guia da calçada 

(meio-fio) a mais de um metro:
infração - média;
penalidade - multa;
iV - em desacordo com as posições 

estabelecidas neste código:
infração - leve;
penalidade - multa;
V - na pista de rolamento das 

estradas, das rodovias, das vias de 
trânsito rápido e das demais vias 
dotadas de acostamento:

infração - grave;
penalidade - multa;
Vi - no passeio ou sobre faixa des-

tinada a pedestres, nas ilhas, refú-
gios, canteiros centrais e divisores 
de pista de rolamento e marcas de 
canalização:

infração - leve;
penalidade - multa;
Vii - na área de cruzamento de 

vias, prejudicando a circulação de 
veículos e pedestres:

infração - média;
penalidade - multa;
Viii - nos viadutos, pontes e 

túneis:
infração - média;
penalidade - multa;
iX - na contramão de direção:
infração - média;
penalidade - multa;
X - em local e horário proibidos 

especificamente pela sinalização 
(placa - proibido parar):

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 183.  parar o veículo sobre 
a faixa de pedestres na mudança de 
sinal luminoso:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 184.  transitar com o 
veículo:

i - na faixa ou pista da direita, 
regulamentada como de circulação 
exclusiva para determinado tipo 
de veículo, exceto para acesso a 
imóveis lindeiros ou conversões à 
direita:

infração - leve;
penalidade - multa;
ii - na faixa ou pista da esquerda 

regulamentada como de circulação 
exclusiva para determinado tipo de 
veículo:

infração - grave;
penalidade - multa.
iii - na faixa ou via de trânsito 

exclusivo, regulamentada com cir-

culação destinada aos veículos de 
transporte público coletivo de 
passageiros, salvo casos de força 
maior e com autorização do poder 
público competente:     (incluído 
pela lei nº 1�.154, de 2015)

infração - gravíssima;  (incluído 
pela lei nº 1�.154, de 2015)

penalidade - multa e apreensão 
do veículo;  (incluído pela lei nº 
1�.154, de 2015)

Medida administrativa - remo-
ção do veículo.  (incluído pela lei 
nº 1�.154, de 2015)

Art. 185.  Quando o veículo 
estiver em movimento, deixar de 
conservá-lo:

i - na faixa a ele destinada 
pela sinalização de regulamen-
tação, exceto em situações de 
emergência;

ii - nas faixas da direita, os veí-
culos lentos e de maior porte:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 186.  transitar pela con-
tramão de direção em:

i - vias com duplo sentido de cir-
culação, exceto para ultrapassar 
outro veículo e apenas pelo tem-
po necessário, respeitada a prefe-
rência do veículo que transitar em 
sentido contrário:

infração - grave;
penalidade - multa;
ii - vias com sinalização de regu-

lamentação de sentido único de 
circulação:

infração - gravíssima;
penalidade - multa.

Art. 187.  transitar em locais 
e horários não permitidos pela re-
gulamentação estabelecida pela 
autoridade competente: 

i - para todos os tipos de 
veículos:

infração - média;
penalidade - multa;
ii - (revogado pela lei nº 9.602, 

de 1998)

Art. 188.  transitar ao lado 
de outro veículo, interrompendo 
ou perturbando o trânsito:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 189.  deixar de dar pas-
sagem aos veículos precedidos de 
batedores, de socorro de incêndio 
e salvamento, de polícia, de opera-
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ção e fiscalização de trânsito e às 
ambulâncias, quando em serviço 
de urgência e devidamente iden-
tificados por dispositivos regula-
mentados de alarme sonoro e ilu-
minação vermelha intermitentes:

infração - gravíssima;
penalidade - multa.

Art. 190.  seguir veículo em 
serviço de urgência, estando este 
com prioridade de passagem de-
vidamente identificada por dispo-
sitivos regulamentares de alarme 
sonoro e iluminação vermelha 
intermitentes:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 191.  forçar passagem en-
tre veículos que, transitando em sen-
tidos opostos, estejam na iminência 
de passar um pelo outro ao realizar 
operação de ultrapassagem:

infração - gravíssima;
penalidade - multa (dez ve-

zes) e suspensão do direito de 
dirigir. (redação dada pela lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência)

parágrafo único. aplica-se em 
dobro a multa prevista no caput em 
caso de reincidência no período 
de até 12 (doze) meses da infra-
ção anterior.    (incluído pela lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência)

Art. 192.  deixar de guar-
dar distância de segurança lateral 
e frontal entre o seu veículo e os 
demais, bem como em relação ao 
bordo da pista, considerando-se, no 
momento, a velocidade, as condi-
ções climáticas do local da circula-
ção e do veículo:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 193.  transitar com o 
veículo em calçadas, passeios, pas-
sarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, 
refúgios, ajardinamentos, cantei-
ros centrais e divisores de pista de 
rolamento, acostamentos, marcas 
de canalização, gramados e jardins 
públicos:

infração - gravíssima;
penalidade - multa (três vezes).

Art. 194.  transitar em marcha 
à ré, salvo na distância necessária a 
pequenas manobras e de forma a 
não causar riscos à segurança:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 195.  desobedecer às ordens 
emanadas da autoridade competente 
de trânsito ou de seus agentes:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 196.  deixar de indicar 
com antecedência, mediante ges-
to regulamentar de braço ou luz 
indicadora de direção do veículo, 
o início da marcha, a realização da 
manobra de parar o veículo, a mu-
dança de direção ou de faixa de 
circulação:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 197.  deixar de deslocar, 
com antecedência, o veículo para a 
faixa mais à esquerda ou mais à di-
reita, dentro da respectiva mão de 
direção, quando for manobrar para 
um desses lados:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 198.  deixar de dar pas-
sagem pela esquerda, quando 
solicitado:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 199.  ultrapassar pela 
direita, salvo quando o veículo da 
frente estiver colocado na faixa 
apropriada e der sinal de que vai 
entrar à esquerda:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 200.  ultrapassar pela di-
reita veículo de transporte coletivo 
ou de escolares, parado para em-
barque ou desembarque de passa-
geiros, salvo quando houver refúgio 
de segurança para o pedestre:

infração - gravíssima;
penalidade - multa.

Art. 201.  deixar de guardar 
a distância lateral de um metro e 
cinqüenta centímetros ao passar ou 
ultrapassar bicicleta:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 202.  ultrapassar outro 
veículo:

i - pelo acostamento;
ii - em interseções e passagens de 

nível;
infração - gravíssima;   (redação 

dada pela lei nº 12.971, de 2014) 
(Vigência)

penalidade - multa (cinco 
vezes).    (redação dada pela lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência)

Art. 203.  ultrapassar pela 
contramão outro veículo:

i - nas curvas, aclives e declives, 
sem visibilidade suficiente;

ii - nas faixas de pedestre;
iii - nas pontes, viadutos ou 

túneis;
iV - parado em fila junto a sinais 

luminosos, porteiras, cancelas, cru-
zamentos ou qualquer outro impe-
dimento à livre circulação;

V - onde houver marcação viária 
longitudinal de divisão de fluxos 
opostos do tipo linha dupla contí-
nua ou simples contínua amarela:

infração - gravíssima;   (redação 
dada pela lei nº 12.971, de 
2014)    (Vigência)

penalidade - multa (cinco 
vezes).  (redação dada pela lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência)

parágrafo único.  aplica-se em 
dobro a multa prevista no caput em 
caso de reincidência no período 
de até 12 (doze) meses da infra-
ção anterior. (incluído pela lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência)

Art. 204.  deixar de parar o ve-
ículo no acostamento à direita, para 
aguardar a oportunidade de cruzar 
a pista ou entrar à esquerda, onde 
não houver local apropriado para 
operação de retorno:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 205.  ultrapassar veículo 
em movimento que integre cor-
tejo, préstito, desfile e formações 
militares, salvo com autorização da 
autoridade de trânsito ou de seus 
agentes:

infração - leve;
penalidade - multa.

Art. 206.  executar operação 
de retorno:

i - em locais proibidos pela 
sinalização;

ii - nas curvas, aclives, declives, 
pontes, viadutos e túneis;

iii - passando por cima de calça-
da, passeio, ilhas, ajardinamento ou 
canteiros de divisões de pista de rola-
mento, refúgios e faixas de pedestres 
e nas de veículos não motorizados;

iV - nas interseções, entrando 
na contramão de direção da via 
transversal;
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V - com prejuízo da livre circula-
ção ou da segurança, ainda que em 
locais permitidos:

infração - gravíssima;
penalidade - multa.

Art. 207.  executar opera-
ção de conversão à direita ou à 
esquerda em locais proibidos pela 
sinalização:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 208.  avançar o sinal ver-
melho do semáforo ou o de parada 
obrigatória:

infração - gravíssima;
penalidade - multa.

Art. 209.  transpor, sem au-
torização, bloqueio viário com ou 
sem sinalização ou dispositivos au-
xiliares, deixar de adentrar às áreas 
destinadas à pesagem de veículos 
ou evadir-se para não efetuar o pa-
gamento do pedágio:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 210.  transpor, sem auto-
rização, bloqueio viário policial:

infração - gravíssima;
penalidade - multa, apreensão do 

veículo e suspensão do direito de 
dirigir;

Medida administrativa - remoção 
do veículo e recolhimento do docu-
mento de habilitação.

Art. 211.  ultrapassar veículos 
em fila, parados em razão de sinal 
luminoso, cancela, bloqueio viário 
parcial ou qualquer outro obstácu-
lo, com exceção dos veículos não 
motorizados:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 212.  deixar de parar o ve-
ículo antes de transpor linha férrea:

infração - gravíssima;
penalidade - multa.

Art. 213.  deixar de parar o ve-
ículo sempre que a respectiva mar-
cha for interceptada:

i - por agrupamento de pessoas, 
como préstitos, passeatas, desfiles e 
outros:

infração - gravíssima;
penalidade - multa.
ii - por agrupamento de veículos, 

como cortejos, formações militares 
e outros:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 214.  deixar de dar prefe-
rência de passagem a pedestre e a 
veículo não motorizado:

i - que se encontre na faixa a ele 
destinada;

ii - que não haja concluído a tra-
vessia mesmo que ocorra sinal ver-
de para o veículo;

iii - portadores de deficiência físi-
ca, crianças, idosos e gestantes:

infração - gravíssima;
penalidade - multa.
iV - quando houver iniciado a tra-

vessia mesmo que não haja sinaliza-
ção a ele destinada;

V - que esteja atravessando a via 
transversal para onde se dirige o 
veículo:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 215.  deixar de dar prefe-
rência de passagem:

i - em interseção não sinalizada:
a) a veículo que estiver circulando 

por rodovia ou rotatória;
b) a veículo que vier da direita;
ii - nas interseções com sinaliza-

ção de regulamentação de dê a 
preferência:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 216.  entrar ou sair de 
áreas lindeiras sem estar adequa-
damente posicionado para ingresso 
na via e sem as precauções com a 
segurança de pedestres e de outros 
veículos:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 217. entrar ou sair de fila 
de veículos estacionados sem dar 
preferência de passagem a pedes-
tres e a outros veículos:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 218. .  transitar em velo-
cidade superior à máxima permitida 
para o local, medida por instrumen-
to ou equipamento hábil, em rodo-
vias, vias de trânsito rápido, vias ar-
teriais e demais vias: (redação dada 
pela lei nº 11.��4, de 2006)  (Vide 
adi nº �951)

i - quando a velocidade for supe-
rior à máxima em até 20% (vinte 
por cento):  (redação dada pela lei 
nº 11.��4, de 2006)

infração - média;  (redação dada 
pela lei nº 11.��4, de 2006)

penalidade - multa;  (redação 
dada pela lei nº 11.��4, de 2006)

ii - quando a velocidade for supe-
rior à máxima em mais de 20% (vin-
te por cento) até 50% (cinqüenta 
por cento):(redação dada pela lei 
nº 11.��4, de 2006)

infração - grave;(redação dada 
pela lei nº 11.��4, de 2006)

penalidade - multa; (redação 
dada pela lei nº 11.��4, de 2006)

iii - quando a velocidade for su-
perior à máxima em mais de 50% 
(cinqüenta por cento): (incluído 
pela lei nº 11.��4, de 2006)

infração - gravíssima;  (incluído 
pela lei nº 11.��4, de 2006)

penalidade - multa [� (três) ve-
zes], suspensão imediata do direito 
de dirigir e apreensão do documen-
to de habilitação.(incluído pela lei 
nº 11.��4, de 2006)

Art. 219. transitar com o ve-
ículo em velocidade inferior à me-
tade da velocidade máxima esta-
belecida para a via, retardando ou 
obstruindo o trânsito, a menos que 
as condições de tráfego e meteo-
rológicas não o permitam, salvo se 
estiver na faixa da direita:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 220. deixar de reduzir 
a velocidade do veículo de forma 
compatível com a segurança do 
trânsito:

i - quando se aproximar de passe-
atas, aglomerações, cortejos, présti-
tos e desfiles:

infração - gravíssima;
penalidade - multa;
ii - nos locais onde o trânsito este-

ja sendo controlado pelo agente da 
autoridade de trânsito, mediante 
sinais sonoros ou gestos;

iii - ao aproximar-se da guia da 
calçada (meio-fio) ou acostamento;

iV - ao aproximar-se de ou passar 
por interseção não sinalizada;

V - nas vias rurais cuja faixa de 
domínio não esteja cercada;

Vi - nos trechos em curva de pe-
queno raio;

Vii - ao aproximar-se de locais si-
nalizados com advertência de obras 
ou trabalhadores na pista;

Viii - sob chuva, neblina, cerração 
ou ventos fortes;

iX - quando houver má 
visibilidade;
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X - quando o pavimento se apre-
sentar escorregadio, defeituoso ou 
avariado;

Xi - à aproximação de animais na 
pista;

Xii - em declive;
Xiii - ao ultrapassar ciclista:
infração - grave;
penalidade - multa;
XiV - nas proximidades de esco-

las, hospitais, estações de embarque 
e desembarque de passageiros ou 
onde haja intensa movimentação de 
pedestres:

infração - gravíssima;
penalidade - multa.

Art. 221. portar no veículo placas 
de identificação em desacordo com as 
especificações e modelos estabelecidos 
pelo contran:

infração - média;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo para regularização e apre-
ensão das placas irregulares.

parágrafo único. incide na mesma 
penalidade aquele que confeccio-
na, distribui ou coloca, em veículo 
próprio ou de terceiros, placas de 
identificação não autorizadas pela 
regulamentação.

Art. 222. deixar de manter liga-
do, nas situações de atendimento de 
emergência, o sistema de iluminação 
vermelha intermitente dos veículos de 
polícia, de socorro de incêndio e sal-
vamento, de fiscalização de trânsito e 
das ambulâncias, ainda que parados:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 223. transitar com o farol 
desregulado ou com o facho de luz 
alta de forma a perturbar a visão de 
outro condutor:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo para regularização.

Art. 224. fazer uso do facho de 
luz alta dos faróis em vias providas de 
iluminação pública:

infração - leve;
penalidade - multa.

Art. 225. deixar de sinalizar a via, 
de forma a prevenir os demais condu-
tores e, à noite, não manter acesas as 
luzes externas ou omitir-se quanto a 
providências necessárias para tornar 
visível o local, quando:

i - tiver de remover o veículo da 
pista de rolamento ou permanecer 
no acostamento;

ii - a carga for derramada so-
bre a via e não puder ser retirada 
imediatamente:

infração - grave;
penalidade - multa.

Art. 226. deixar de retirar 
todo e qualquer objeto que tenha 
sido utilizado para sinalização tem-
porária da via:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 227. usar buzina:
i - em situação que não a de sim-

ples toque breve como advertência 
ao pedestre ou a condutores de ou-
tros veículos;

ii - prolongada e sucessivamente 
a qualquer pretexto;

iii - entre as vinte e duas e as seis 
horas;

iV - em locais e horários proibidos 
pela sinalização;

V - em desacordo com os padrões 
e freqüências estabelecidas pelo 
contran:

infração - leve;
penalidade - multa.

Art. 228. usar no veículo equi-
pamento com som em volume ou 
freqüência que não sejam autoriza-
dos pelo contran:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo para regularização.

Art. 229. usar indevidamen-
te no veículo aparelho de alarme 
ou que produza sons e ruído que 
perturbem o sossego público, em 
desacordo com normas fixadas pelo 
contran:

infração - média;
penalidade - multa e apreensão 

do veículo;
Medida administrativa - remoção 

do veículo.

Art. 230. conduzir o veículo:
i - com o lacre, a inscrição do 

chassi, o selo, a placa ou qualquer 
outro elemento de identificação do 
veículo violado ou falsificado;

ii - transportando passageiros em 
compartimento de carga, salvo por 
motivo de força maior, com permis-
são da autoridade competente e na 
forma estabelecida pelo contran;

iii - com dispositivo anti-radar;
iV - sem qualquer uma das placas 

de identificação;
V - que não esteja registrado e de-

vidamente licenciado;
Vi - com qualquer uma das placas 

de identificação sem condições de 
legibilidade e visibilidade:

infração - gravíssima;
penalidade - multa e apreensão 

do veículo;
Medida administrativa - remoção 

do veículo;
Vii - com a cor ou característica 

alterada;
Viii - sem ter sido submetido à ins-

peção de segurança veicular, quan-
do obrigatória;

iX - sem equipamento obrigató-
rio ou estando este ineficiente ou 
inoperante;

X - com equipamento obrigatório 
em desacordo com o estabelecido 
pelo contran;

Xi - com descarga livre ou silencia-
dor de motor de explosão defeituo-
so, deficiente ou inoperante;

Xii - com equipamento ou acessó-
rio proibido;

Xiii - com o equipamento do sis-
tema de iluminação e de sinalização 
alterados;

XiV - com registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo 
viciado ou defeituoso, quando hou-
ver exigência desse aparelho;

XV - com inscrições, adesivos, le-
gendas e símbolos de caráter pu-
blicitário afixados ou pintados no 
pára-brisa e em toda a extensão da 
parte traseira do veículo, excetuadas 
as hipóteses previstas neste código;

XVi - com vidros total ou parcial-
mente cobertos por películas refle-
tivas ou não, painéis decorativos ou 
pinturas;

XVii - com cortinas ou persianas 
fechadas, não autorizadas pela 
legislação;

XViii - em mau estado de conser-
vação, comprometendo a seguran-
ça, ou reprovado na avaliação de 
inspeção de segurança e de emissão 
de poluentes e ruído, prevista no 
art. 104;

XiX - sem acionar o limpador de 
pára-brisa sob chuva:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo para regularização;
XX - sem portar a autorização 

para condução de escolares, na for-
ma estabelecida no art. 1�6:
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infração – gravíssima;  (redação 
dada pela lei nº 1�.855, de 2019) 
(Vigência)

penalidade – multa (cinco 
vezes);     (redação dada pela lei nº 
1�.855, de 2019) (Vigência)

Medida administrativa – remoção 
do veículo;     (incluído pela lei nº 
1�.855, de 2019) (Vigência)

XXi - de carga, com falta de inscri-
ção da tara e demais inscrições pre-
vistas neste código;

XXii - com defeito no sistema de 
iluminação, de sinalização ou com 
lâmpadas queimadas:

infração - média;
penalidade - multa.
XXiii - em desacordo com as con-

dições estabelecidas no art. 67-c, 
relativamente ao tempo de per-
manência do condutor ao volan-
te e aos intervalos para descanso, 
quando se tratar de veículo de 
transporte de carga ou coletivo de 
passageiros:  (redação dada pela lei 
nº 1�.10�, de 2015)  (Vigência)

infração - média;    (redação 
dada pela lei nº 1�.10�, de 
2015)  (Vigência)

penalidade - multa;   (redação 
dada pela lei nº 1�.10�, de 
2015)  (Vigência)

Medida administrativa - re-
tenção do veículo para cumpri-
mento do tempo de descanso 
aplicável. (redação dada pela lei nº 
1�.10�, de 2015)  (Vigência)

XXiV- (Vetado).   (incluído pela 
lei nº 12.619, de 2012)  (Vigência)

§ 1o  se o condutor cometeu infra-
ção igual nos últimos 12 (doze) meses, 
será convertida, automaticamente, a 
penalidade disposta no inciso XXiii 
em infração grave. (incluído pela lei 
nº 1�.10�, de 2015)  (Vigência)

§ 2o  em se tratando de condutor 
estrangeiro, a liberação do veículo 
fica condicionada ao pagamento ou 
ao depósito, judicial ou administra-
tivo, da multa.   (incluído pela lei nº 
1�.10�, de 2015)  (Vigência)

Art. 231. transitar com o 
veículo:

i - danificando a via, suas instala-
ções e equipamentos;

ii - derramando, lançando ou ar-
rastando sobre a via:

a) carga que esteja transportando;
b) combustível ou lubrificante que 

esteja utilizando;
c) qualquer objeto que possa acar-

retar risco de acidente:
infração - gravíssima;

penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo para regularização;
iii - produzindo fumaça, gases ou 

partículas em níveis superiores aos 
fixados pelo contran;

iV - com suas dimensões ou de 
sua carga superiores aos limites 
estabelecidos legalmente ou pela 
sinalização, sem autorização:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo para regularização;
V - com excesso de peso, admiti-

do percentual de tolerância quando 
aferido por equipamento, na forma 
a ser estabelecida pelo contran:

infração - média;
penalidade - multa acrescida a 

cada duzentos quilogramas ou fra-
ção de excesso de peso apurado, 
constante na seguinte tabela:

a) até 600 kg (seiscentos quilogra-
mas) - r$ 5,�2 (cinco reais e trinta e 
dois centavos);  (redação dada pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

b) de 601 (seiscentos e um) a 800 
kg (oitocentos quilogramas) - r$ 
10,64 (dez reais e sessenta e quatro 
centavos);  (redação dada pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

c) de 801 (oitocentos e um) a 
1.000 kg (mil quilogramas) - r$ 
21,28 (vinte e um reais e vinte e 
oito centavos);  (redação dada pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

d) de 1.001 (mil e um) a �.000 kg 
(três mil quilogramas) - r$ �1,92 
(trinta e um reais e noventa e dois 
centavos);  (redação dada pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

e) de �.001 (três mil e um) a 5.000 
kg (cinco mil quilogramas) - r$ 
42,56 (quarenta e dois reais e cin-
quenta e seis centavos);  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

f) acima de 5.001 kg (cinco mil 
e um quilogramas) - r$ 5�,20 
(cinquenta e três reais e vinte 
centavos);  (redação dada pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa - retenção 
do veículo e transbordo da carga 
excedente;

Vi - em desacordo com a autori-
zação especial, expedida pela au-
toridade competente para transi-
tar com dimensões excedentes, ou 
quando a mesma estiver vencida:

infração - grave;
penalidade - multa e apreensão 

do veículo;

Medida administrativa - remoção 
do veículo;

Vii - com lotação excedente;
Viii - efetuando transporte remu-

nerado de pessoas ou bens, quando 
não for licenciado para esse fim, sal-
vo casos de força maior ou com per-
missão da autoridade competente:

infração – gravíssima;     (redação 
dada pela lei nº 1�.855, de 2019) 
(Vigência)

penalidade – multa;     (redação 
dada pela lei nº 1�.855, de 2019) 
(Vigência)

Medida administrativa – remoção 
do veículo;     (redação dada pela 
lei nº 1�.855, de 2019) (Vigência)

iX - desligado ou desengrenado, 
em declive:

infração - média;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo;
X - excedendo a capacidade máxi-

ma de tração:
infração - de média a gravíssima, 

a depender da relação entre o ex-
cesso de peso apurado e a capacida-
de máxima de tração, a ser regula-
mentada pelo contran;

penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo e transbordo de carga 
excedente.

parágrafo único. sem prejuízo das 
multas previstas nos incisos V e X, o 
veículo que transitar com excesso 
de peso ou excedendo à capacidade 
máxima de tração, não computa-
do o percentual tolerado na forma 
do disposto na legislação, somente 
poderá continuar viagem após des-
carregar o que exceder, segundo 
critérios estabelecidos na referida 
legislação complementar.

Art. 232. conduzir veículo sem 
os documentos de porte obrigató-
rio referidos neste código:

infração - leve;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo até a apresentação do 
documento.

Art. 233. deixar de efetuar o 
registro de veículo no prazo de trin-
ta dias, junto ao órgão executivo de 
trânsito, ocorridas as hipóteses pre-
vistas no art. 12�:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo para regularização.
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Art. 234. falsificar ou adulte-
rar documento de habilitação e de 
identificação do veículo:

infração - gravíssima;
penalidade - multa e apreensão 

do veículo;
Medida administrativa - remoção 

do veículo.

Art. 235. conduzir pessoas, 
animais ou carga nas partes exter-
nas do veículo, salvo nos casos devi-
damente autorizados:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo para transbordo.

Art. 236. rebocar outro veícu-
lo com cabo flexível ou corda, salvo 
em casos de emergência:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 237. transitar com o ve-
ículo em desacordo com as especi-
ficações, e com falta de inscrição e 
simbologia necessárias à sua iden-
tificação, quando exigidas pela 
legislação:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

do veículo para regularização.

Art. 238. recusar-se a entre-
gar à autoridade de trânsito ou a 
seus agentes, mediante recibo, os 
documentos de habilitação, de re-
gistro, de licenciamento de veículo 
e outros exigidos por lei, para averi-
guação de sua autenticidade:

infração - gravíssima;
penalidade - multa e apreensão 

do veículo;
Medida administrativa - remoção 

do veículo.

Art. 239. retirar do local veí-
culo legalmente retido para regula-
rização, sem permissão da autorida-
de competente ou de seus agentes:

infração - gravíssima;
penalidade - multa e apreensão 

do veículo;
Medida administrativa - remoção 

do veículo.

Art. 240. deixar o responsável 
de promover a baixa do registro de 
veículo irrecuperável ou definitiva-
mente desmontado:

infração - grave;
penalidade - multa;

Medida administrativa - recolhi-
mento do certificado de registro 
e do certificado de licenciamento 
anual.

Art. 241. deixar de atualizar o 
cadastro de registro do veículo ou 
de habilitação do condutor:

infração - leve;
penalidade - multa.

Art. 242. fazer falsa declara-
ção de domicílio para fins de regis-
tro, licenciamento ou habilitação:

infração - gravíssima;
penalidade - multa.

Art. 243. deixar a empresa 
seguradora de comunicar ao órgão 
executivo de trânsito competente a 
ocorrência de perda total do veícu-
lo e de lhe devolver as respectivas 
placas e documentos:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - re-

colhimento das placas e dos 
documentos.

Art. 244. conduzir motocicle-
ta, motoneta e ciclomotor:

i - sem usar capacete de seguran-
ça com viseira ou óculos de prote-
ção e vestuário de acordo com as 
normas e especificações aprovadas 
pelo contran;

ii - transportando passageiro sem 
o capacete de segurança, na forma 
estabelecida no inciso anterior, ou 
fora do assento suplementar colo-
cado atrás do condutor ou em carro 
lateral;

iii - fazendo malabarismo ou equi-
librando-se apenas em uma roda;

iV - com os faróis apagados;
V - transportando criança menor 

de sete anos ou que não tenha, nas 
circunstâncias, condições de cuidar 
de sua própria segurança:

infração - gravíssima;
penalidade - multa e suspensão 

do direito de dirigir;
Medida administrativa - re-

colhimento do documento de 
habilitação;

Vi - rebocando outro veículo;
Vii - sem segurar o guidom com 

ambas as mãos, salvo eventualmen-
te para indicação de manobras;

Viii – transportando carga incom-
patível com suas especificações ou 
em desacordo com o previsto no § 
2o do art. 1�9-a desta lei;(incluído 
pela lei nº 12.009, de 2009)

iX – efetuando transporte remu-
nerado de mercadorias em desacordo 
com o previsto no art. 1�9-a desta lei 
ou com as normas que regem a ativi-
dade profissional dos mototaxistas:   (
incluído pela lei nº 12.009, de 2009)

infração – grave; (incluído pela lei 
nº 12.009, de 2009)

penalidade – multa;   (incluído pela 
lei nº 12.009, de 2009)

Medida administrativa – apreensão 
do veículo para regularização.  (incluí
do pela lei nº 12.009, de 2009)

§ 1º para ciclos aplica-se o disposto 
nos incisos iii, Vii e Viii, além de:

a) conduzir passageiro fora da 
garupa ou do assento especial a ele 
destinado;

b) transitar em vias de trânsito rá-
pido ou rodovias, salvo onde houver 
acostamento ou faixas de rolamento 
próprias;

c) transportar crianças que não te-
nham, nas circunstâncias, condições 
de cuidar de sua própria segurança.

§ 2º aplica-se aos ciclomotores o 
disposto na alínea b do parágrafo 
anterior:

infração - média;
penalidade - multa.
§ �o a restrição imposta pelo in-

ciso Vi do caput deste artigo não se 
aplica às motocicletas e motonetas 
que tracionem semi-reboques espe-
cialmente projetados para esse fim 
e devidamente homologados pelo 
órgão competente.  (incluído pela lei 
nº 10.517, de 2002)

Art. 245. utilizar a via para de-
pósito de mercadorias, materiais ou 
equipamentos, sem autorização do 
órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

da mercadoria ou do material.
parágrafo único. a penalidade 

e a medida administrativa incidi-
rão sobre a pessoa física ou jurídica 
responsável.

Art. 246. deixar de sinalizar 
qualquer obstáculo à livre circulação, 
à segurança de veículo e pedestres, 
tanto no leito da via terrestre como 
na calçada, ou obstaculizar a via 
indevidamente:

infração - gravíssima;
penalidade - multa, agravada em 

até cinco vezes, a critério da autori-
dade de trânsito, conforme o risco 
à segurança.
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parágrafo único. a penalidade 
será aplicada à pessoa física ou ju-
rídica responsável pela obstrução, 
devendo a autoridade com circuns-
crição sobre a via providenciar a si-
nalização de emergência, às expen-
sas do responsável, ou, se possível, 
promover a desobstrução.

Art. 247. deixar de conduzir 
pelo bordo da pista de rolamento, 
em fila única, os veículos de tração 
ou propulsão humana e os de tração 
animal, sempre que não houver acos-
tamento ou faixa a eles destinados:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 248. transportar em ve-
ículo destinado ao transporte de 
passageiros carga excedente em de-
sacordo com o estabelecido no art. 
109:

infração - grave;
penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção 

para o transbordo.

Art. 249. deixar de manter 
acesas, à noite, as luzes de posição, 
quando o veículo estiver parado, 
para fins de embarque ou desembar-
que de passageiros e carga ou des-
carga de mercadorias:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 250. Quando o veículo es-
tiver em movimento:

i - deixar de manter acesa a luz 
baixa:

a) durante a noite;
b) de dia, nos túneis provi-

dos de iluminação pública e nas 
rodovias;  (redação dada pela lei  nº 
1�.290, de 2016) (Vigência)

c) de dia e de noite, tratando-se 
de veículo de transporte coletivo de 
passageiros, circulando em faixas ou 
pistas a eles destinadas;

d) de dia e de noite, tratando-se 
de ciclomotores;

ii - deixar de manter acesas pelo 
menos as luzes de posição sob chuva 
forte, neblina ou cerração;

iii - deixar de manter a placa trasei-
ra iluminada, à noite;

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 251. utilizar as luzes do 
veículo:

i - o pisca-alerta, exceto em imobi-
lizações ou situações de emergência;

ii - baixa e alta de forma in-
termitente, exceto nas seguintes 
situações:

a) a curtos intervalos, quando for 
conveniente advertir a outro con-
dutor que se tem o propósito de 
ultrapassá-lo;

b) em imobilizações ou situação 
de emergência, como advertência, 
utilizando pisca-alerta;

c) quando a sinalização de regu-
lamentação da via determinar o uso 
do pisca-alerta:

infração - média;
penalidade - multa.

Art. 252. dirigir o veículo:
i - com o braço do lado de fora;
ii - transportando pessoas, ani-

mais ou volume à sua esquerda ou 
entre os braços e pernas;

iii - com incapacidade física ou 
mental temporária que comprome-
ta a segurança do trânsito;

iV - usando calçado que não se 
firme nos pés ou que comprometa 
a utilização dos pedais;

V - com apenas uma das mãos, 
exceto quando deva fazer sinais 
regulamentares de braço, mudar a 
marcha do veículo, ou acionar equi-
pamentos e acessórios do veículo;

Vi - utilizando-se de fones nos 
ouvidos conectados a aparelhagem 
sonora ou de telefone celular;

infração - média;
penalidade - multa.
Vii - realizando a cobran-

ça de tarifa com o veículo em 
movimento:  (incluído pela lei nº 
1�.154, de 2015)

infração - média;  (incluído pela 
lei nº 1�.154, de 2015)

penalidade - multa.  (incluído 
pela lei nº 1�.154, de 2015)

parágrafo único. a hipótese 
prevista no inciso V caracterizar-
se-á como infração gravíssima no 
caso de o condutor estar segu-
rando ou manuseando telefone 
celular.  (incluído pela lei nº 1�.281, 
de 2016) (Vigência)

Art. 253. bloquear a via com 
veículo:

infração - gravíssima;
penalidade - multa e apreensão 

do veículo;
Medida administrativa - remoção 

do veículo.

 Art. 253-a. usar qualquer ve-
ículo para, deliberadamente, inter-
romper, restringir ou perturbar a 

circulação na via sem autorização do 
órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre ela:   (incluído 
pela lei nº 1�. 281, de 2016)

infração - gravíssima;  (incluído 
pela lei nº 1�.281, de 2016)

penalidade - multa (vinte vezes) e 
suspensão do direito de dirigir por 
12 (doze) meses;  (incluído pela lei 
nº 1�.281, de 2016)

Medida administrativa - remoção 
do veículo.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016)

§ 1º aplica-se a multa agrava-
da em 60 (sessenta) vezes aos or-
ganizadores da conduta prevista 
no caput.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016)

§ 2º  aplica-se em dobro a multa 
em caso de reincidência no período 
de 12 (doze) meses.  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016)

§ �º  as penalidades são aplicáveis 
a pessoas físicas ou jurídicas que in-
corram na infração, devendo a au-
toridade com circunscrição sobre a 
via restabelecer de imediato, se pos-
sível, as condições de normalidade 
para a circulação na via.  (incluído 
pela lei nº 1�.281, de 2016)

Art. 254. É proibido ao 
pedestre:

i - permanecer ou andar nas pistas 
de rolamento, exceto para cruzá-las 
onde for permitido;

ii - cruzar pistas de rolamento nos 
viadutos, pontes, ou túneis, salvo 
onde exista permissão;

iii - atravessar a via dentro das 
áreas de cruzamento, salvo quando 
houver sinalização para esse fim;

iV - utilizar-se da via em agru-
pamentos capazes de perturbar o 
trânsito, ou para a prática de qual-
quer folguedo, esporte, desfiles e 
similares, salvo em casos especiais e 
com a devida licença da autoridade 
competente;

V - andar fora da faixa própria, 
passarela, passagem aérea ou 
subterrânea;

Vi - desobedecer à sinalização de 
trânsito específica;

infração - leve;
penalidade - multa, em 50% (cin-

qüenta por cento) do valor da infra-
ção de natureza leve.

Vii - (Vetado).  (incluído pela lei 
nº 1�.281, de 2016)

§ 1º  (Vetado).  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016)

§ 2º  (Vetado).  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016)
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§ �º  (Vetado).  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016)

Art. 255. conduzir bicicleta em 
passeios onde não seja permitida a 
circulação desta, ou de forma agres-
siva, em desacordo com o disposto 
no parágrafo único do art. 59:

infração - média;
penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção 

da bicicleta, mediante recibo para o 
pagamento da multa.

capÍtulo XVi 
das penalidades

Art. 256. a autoridade de 
trânsito, na esfera das competên-
cias estabelecidas neste código e 
dentro de sua circunscrição, deverá 
aplicar, às infrações nele previstas, 
as seguintes penalidades:

i - advertência por escrito;
ii - multa;
iii - suspensão do direito de 

dirigir;
iV -  (revogado pela lei nº 1�.281, 

de 2016) (Vigência)
V - cassação da carteira nacional 

de habilitação;
Vi - cassação da permissão para 

dirigir;
Vii - freqüência obrigatória em 

curso de reciclagem.
§ 1º a aplicação das penalidades 

previstas neste código não elide as 
punições originárias de ilícitos pe-
nais decorrentes de crimes de trân-
sito, conforme disposições de lei.

§ 2º  (Vetado)
§ �º a imposição da penalida-

de será comunicada aos órgãos ou 
entidades executivos de trânsito 
responsáveis pelo licenciamento do 
veículo e habilitação do condutor.

Art. 257. as penalidades serão 
impostas ao condutor, ao proprie-
tário do veículo, ao embarcador e 
ao transportador, salvo os casos de 
descumprimento de obrigações e 
deveres impostos a pessoas físicas 
ou jurídicas expressamente mencio-
nados neste código.

§ 1º aos proprietários e conduto-
res de veículos serão impostas con-
comitantemente as penalidades de 
que trata este código toda vez que 
houver responsabilidade solidária 
em infração dos preceitos que lhes 
couber observar, respondendo cada 
um de per si pela falta em comum 
que lhes for atribuída.

§ 2º ao proprietário caberá sem-
pre a responsabilidade pela infra-
ção referente à prévia regulariza-
ção e preenchimento das formali-
dades e condições exigidas para o 
trânsito do veículo na via terrestre, 
conservação e inalterabilidade de 
suas características, componentes, 
agregados, habilitação legal e com-
patível de seus condutores, quando 
esta for exigida, e outras disposi-
ções que deva observar.

§ �º ao condutor caberá a respon-
sabilidade pelas infrações decorren-
tes de atos praticados na direção do 
veículo.

§ 4º o embarcador é responsável 
pela infração relativa ao transporte 
de carga com excesso de peso nos 
eixos ou no peso bruto total, quan-
do simultaneamente for o único 
remetente da carga e o peso decla-
rado na nota fiscal, fatura ou mani-
festo for inferior àquele aferido.

§ 5º o transportador é o respon-
sável pela infração relativa ao trans-
porte de carga com excesso de peso 
nos eixos ou quando a carga prove-
niente de mais de um embarcador 
ultrapassar o peso bruto total.

§ 6º o transportador e o embarca-
dor são solidariamente responsáveis 
pela infração relativa ao excesso de 
peso bruto total, se o peso declara-
do na nota fiscal, fatura ou mani-
festo for superior ao limite legal.

§ 7o  não sendo imediata a identi-
ficação do infrator, o principal con-
dutor ou o proprietário do veículo 
terá quinze dias de prazo, após a 
notificação da autuação, para apre-
sentá-lo, na forma em que dispuser 
o conselho nacional de trânsito 
(contran), ao fim do qual, não o fa-
zendo, será considerado responsá-
vel pela infração o principal condu-
tor ou, em sua ausência, o proprie-
tário do veículo.(redação dada pela 
lei nº 1�.495, 2017)     (Vigência)

§ 8º após o prazo previsto no 
parágrafo anterior, não havendo 
identificação do infrator e sendo o 
veículo de propriedade de pessoa 
jurídica, será lavrada nova multa ao 
proprietário do veículo, mantida a 
originada pela infração, cujo valor 
é o da multa multiplicada pelo nú-
mero de infrações iguais cometidas 
no período de doze meses.

§ 9º o fato de o infrator ser pes-
soa jurídica não o exime do disposto 
no § �º do art. 258.  e no art. 259. .

§ 10.  o proprietário poderá indi-
car ao órgão executivo de trânsito 

o principal condutor do veículo, 
o qual, após aceitar a indicação, 
terá seu nome inscrito em cam-
po próprio do cadastro do veículo 
no renavam.(incluído pela lei nº 
1�.495, 2017)     (Vigência)

§ 11.  o principal condutor será 
excluído do renavam:(incluído pela 
lei nº 1�.495, 2017)     (Vigência)

i -  quando houver trans-
ferência de propriedade do 
veículo;(incluído pela lei nº 1�.495, 
2017)     (Vigência)

ii - mediante requerimento 
próprio ou do proprietário do 
veículo;(incluído pela lei nº 1�.495, 
2017)     (Vigência)

iii - a partir da indicação de outro 
principal condutor.(incluído pela 
lei nº 1�.495, 2017)     (Vigência)

Art. 258. as infrações punidas 
com multa classificam-se, de acor-
do com sua gravidade, em quatro 
categorias:

i - infração de natureza gravís-
sima, punida com multa no valor 
de r$ 29�,47 (duzentos e noven-
ta e três reais e quarenta e sete 
centavos);  (redação dada pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

ii - infração de natureza grave, 
punida com multa no valor de r$ 
195,2� (cento e noventa e cinco reais 
e vinte e três centavos);  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

iii - infração de natureza média, 
punida com multa no valor de r$ 
1�0,16 (cento e trinta reais e dezes-
seis centavos);  (redação dada pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

iV - infração de natureza leve, 
punida com multa no valor de r$ 
88,�8 (oitenta e oito reais e trinta e 
oito centavos).  (redação dada pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 1º (revogado).  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

§ 2º Quando se tratar de multa 
agravada, o fator multiplicador ou 
índice adicional específico é o pre-
visto neste código.

§ �º  (Vetado)
§ 4º  (Vetado)

Art. 259. a cada infração co-
metida são computados os seguin-
tes números de pontos:

i - gravíssima - sete pontos;
ii - grave - cinco pontos;
iii - média - quatro pontos;
iV - leve - três pontos.
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§ 1º  (Vetado)
§ 2º  (Vetado)
§ �o (Vetado).   (incluído pela lei 

nº 12.619, de 2012) (Vigência)
§ 4o  ao condutor identificado 

no ato da infração será atribuída 
pontuação pelas infrações de sua 
responsabilidade, nos termos pre-
vistos no § �o do art. 257. , exce-
tuando-se aquelas praticadas por 
passageiros usuários do serviço de 
transporte rodoviário de passagei-
ros em viagens de longa distância 
transitando em rodovias com a uti-
lização de ônibus, em linhas regu-
lares intermunicipal, interestadual, 
internacional e aquelas em viagem 
de longa distância por fretamento 
e turismo ou de qualquer modali-
dade, excetuadas as situações re-
gulamentadas pelo contran a teor 
do art. 65 da lei no 9.50�, de 2� de 
setembro de 1997 - código de trân-
sito brasileiro.     (incluído pela lei 
nº 1�.10�, de 2015)  (Vigência)

Art. 260. as multas serão im-
postas e arrecadadas pelo órgão ou 
entidade de trânsito com circunscri-
ção sobre a via onde haja ocorrido 
a infração, de acordo com a compe-
tência estabelecida neste código.

§ 1º as multas decorrentes de 
infração cometida em unidade da 
federação diversa da do licencia-
mento do veículo serão arrecadadas 
e compensadas na forma estabele-
cida pelo contran.

§ 2º as multas decorrentes de 
infração cometida em unidade da 
federação diversa daquela do licen-
ciamento do veículo poderão ser 
comunicadas ao órgão ou entidade 
responsável pelo seu licenciamento, 
que providenciará a notificação.

§ �º  (revogado pela lei nº 9.602, 
de 1998)

§ 4º Quando a infração for co-
metida com veículo licenciado no 
exterior, em trânsito no território 
nacional, a multa respectiva de-
verá ser paga antes de sua saída 
do país, respeitado o princípio de 
reciprocidade.

Art. 261.  a penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir será im-
posta nos seguintes casos:  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

i - sempre que o infrator atingir a 
contagem de 20 (vinte) pontos, no 
período de 12 (doze) meses, con-
forme a pontuação prevista no art. 

259. ;  (incluído pela lei nº 1�.281, 
de 2016) (Vigência)

ii - por transgressão às normas es-
tabelecidas neste código, cujas in-
frações preveem, de forma especí-
fica, a penalidade de suspensão do 
direito de dirigir.  (incluído pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 1º  os prazos para aplicação da 
penalidade de suspensão do direito 
de dirigir são os seguintes:  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

 i - no caso do inciso i do caput: 
de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e, no 
caso de reincidência no período de 
12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 
2 (dois) anos;  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

 ii - no caso do inciso ii do caput: 
de 2 (dois) a 8 (oito) meses, exceto 
para as infrações com prazo descri-
to no dispositivo infracional, e, no 
caso de reincidência no período de 
12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 
(dezoito) meses, respeitado o dis-
posto no inciso ii do art. 26�. .  (in-
cluído pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

 § 2º Quando ocorrer a suspensão 
do direito de dirigir, a carteira na-
cional de habilitação será devolvida 
a seu titular imediatamente após 
cumprida a penalidade e o curso de 
reciclagem.

 § �o  a imposição da penalidade 
de suspensão do direito de dirigir 
elimina os 20 (vinte) pontos com-
putados para fins de contagem 
subsequente. (incluído pela lei nº 
12.547, de 2011)

§ 4o (Vetado). (incluído pela lei 
nº 12.619, de 2012)(Vigência)

§ 5º  o condutor que exerce ativi-
dade remunerada em veículo, habi-
litado na categoria c, d ou e, pode-
rá optar por participar de curso pre-
ventivo de reciclagem sempre que, 
no período de 1 (um) ano, atingir 14 
(quatorze) pontos, conforme regu-
lamentação do contran.  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

§ 6o concluído o curso de recicla-
gem previsto no § 5o, o condutor 
terá eliminados os pontos que lhe 
tiverem sido atribuídos, para fins de 
contagem subsequente.  (incluído 
pela lei nº 1�.154, de 2015)

§ 7º  o motorista que optar pelo 
curso previsto no § 5º não poderá 
fazer nova opção no período de 12 
(doze) meses.  (redação dada pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 8o a pessoa jurídica concessio-
nária ou permissionária de serviço 
público tem o direito de ser infor-
mada dos pontos atribuídos, na 
forma do art. 259. , aos motoristas 
que integrem seu quadro funcional, 
exercendo atividade remunerada 
ao volante, na forma que dispuser 
o contran.  (incluído pela lei nº 
1�.154, de 2015)

§ 9º  incorrerá na infração pre-
vista no inciso ii do art. 162 o 
condutor que, notificado da pe-
nalidade de que trata este arti-
go, dirigir veículo automotor em 
via pública.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

   § 10.  o processo de suspensão 
do direito de dirigir referente ao in-
ciso ii do caput deste artigo deverá 
ser instaurado concomitantemente 
com o processo de aplicação da pe-
nalidade de multa.  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

   § 11.  o contran regula-
mentará as disposições deste 
artigo.  (incluído pela lei nº 1�.281, 
de 2016) (Vigência)

 Art. 262. .  (revogado pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

 Art. 263. a cassação do docu-
mento de habilitação dar-se-á:

 i - quando, suspenso o direito de 
dirigir, o infrator conduzir qualquer 
veículo;

 ii - no caso de reincidência, no 
prazo de doze meses, das infrações 
previstas no inciso iii do art. 162 e 
nos arts. 16�, 164, 165, 17�, 174 e 
175;

 iii - quando condenado judicial-
mente por delito de trânsito, obser-
vado o disposto no art. 160. 

§ 1º constatada, em processo 
administrativo, a irregularidade na 
expedição do documento de habi-
litação, a autoridade expedidora 
promoverá o seu cancelamento.

§ 2º decorridos dois anos da cas-
sação da carteira nacional de habi-
litação, o infrator poderá requerer 
sua reabilitação, submetendo-se a 
todos os exames necessários à habi-
litação, na forma estabelecida pelo 
contran.

Art. 264. .  (Vetado)

Art. 265. as penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de 
cassação do documento de habili-
tação serão aplicadas por decisão 
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fundamentada da autoridade de 
trânsito competente, em processo 
administrativo, assegurado ao in-
frator amplo direito de defesa.

Art. 266. Quando o infrator 
cometer, simultaneamente, duas ou 
mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, 
cumulativamente, as respectivas 
penalidades.

Art. 267. poderá ser imposta 
a penalidade de advertência por 
escrito à infração de natureza leve 
ou média, passível de ser punida 
com multa, não sendo reincidente 
o infrator, na mesma infração, nos 
últimos doze meses, quando a au-
toridade, considerando o prontuá-
rio do infrator, entender esta provi-
dência como mais educativa.

§ 1º a aplicação da advertência 
por escrito não elide o acréscimo do 
valor da multa prevista no § �º do 

Art. 258. , imposta por infração 
posteriormente cometida.

§ 2º o disposto neste artigo apli-
ca-se igualmente aos pedestres, po-
dendo a multa ser transformada na 
participação do infrator em cursos 
de segurança viária, a critério da 
autoridade de trânsito.

Art. 268. o infrator será sub-
metido a curso de reciclagem, na 
forma estabelecida pelo contran:

i - quando, sendo contumaz, for 
necessário à sua reeducação;

ii - quando suspenso do direito de 
dirigir;

iii - quando se envolver em aci-
dente grave para o qual haja con-
tribuído, independentemente de 
processo judicial;

iV - quando condenado judicial-
mente por delito de trânsito;

V - a qualquer tempo, se for 
constatado que o condutor está 
colocando em risco a segurança do 
trânsito;

Vi - em outras situações a serem 
definidas pelo contran.

capÍtulo XVii 
das Medidas adMinistratiVas

Art. 269. a autoridade de 
trânsito ou seus agentes, na esfera 
das competências estabelecidas nes-
te código e dentro de sua circuns-
crição, deverá adotar as seguintes 
medidas administrativas:

i - retenção do veículo;
ii - remoção do veículo;

iii - recolhimento da carteira na-
cional de habilitação;

iV - recolhimento da permissão 
para dirigir;

V - recolhimento do certificado 
de registro;

Vi - recolhimento do certificado 
de licenciamento anual;

Vii -  (Vetado)
Viii - transbordo do excesso de 

carga;
iX - realização de teste de dosa-

gem de alcoolemia ou perícia de 
substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou 
psíquica;

X - recolhimento de animais que 
se encontrem soltos nas vias e na 
faixa de domínio das vias de circula-
ção, restituindo-os aos seus proprie-
tários, após o pagamento de multas 
e encargos devidos.

       Xi - realização de exames de 
aptidão física, mental, de legisla-
ção, de prática de primeiros socor-
ros e de direção veicular. (incluído 
pela lei nº 9.602, de 1998)

§ 1º a ordem, o consentimento, 
a fiscalização, as medidas adminis-
trativas e coercitivas adotadas pelas 
autoridades de trânsito e seus agen-
tes terão por objetivo prioritário a 
proteção à vida e à incolumidade 
física da pessoa.

§ 2º as medidas administrativas 
previstas neste artigo não elidem a 
aplicação das penalidades impostas 
por infrações estabelecidas neste 
código, possuindo caráter comple-
mentar a estas.

§ �º são documentos de habilita-
ção a carteira nacional de habilita-
ção e a permissão para dirigir.

§ 4º aplica-se aos animais recolhi-
dos na forma do inciso X o disposto 
nos arts. 271 e �28, no que couber.

Art. 270. o veículo poderá 
ser retido nos casos expressos neste 
código.

§ 1º Quando a irregularidade pu-
der ser sanada no local da infração, 
o veículo será liberado tão logo seja 
regularizada a situação.

§ 2o  não sendo possível sanar a 
falha no local da infração, o veícu-
lo, desde que ofereça condições de 
segurança para circulação, poderá 
ser liberado e entregue a condu-
tor regularmente habilitado, me-
diante recolhimento do certificado 
de licenciamento anual, contra 
apresentação de recibo, assinalan-
do-se prazo razoável ao condutor 

para regularizar a situação, para 
o que se considerará, desde logo, 
notificado.(redação dada pela lei 
nº 1�.160, de 2015)

§ �º o certificado de licencia-
mento anual será devolvido ao con-
dutor no órgão ou entidade aplica-
dores das medidas administrativas, 
tão logo o veículo seja apresen-
tado à autoridade devidamente 
regularizado.

§ 4º  não se apresentando condu-
tor habilitado no local da infração, 
o veículo será removido a depósito, 
aplicando-se neste caso o disposto 
no art. 271. .  (redação dada pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 5º a critério do agente, não se 
dará a retenção imediata, quando 
se tratar de veículo de transporte 
coletivo transportando passageiros 
ou veículo transportando produto 
perigoso ou perecível, desde que 
ofereça condições de segurança 
para circulação em via pública.

§ 6º  não efetuada a regulariza-
ção no prazo a que se refere o   § 2o, 
será feito registro de restrição ad-
ministrativa no renavam por órgão 
ou entidade executivo de trânsito 
dos estados e do distrito federal, 
que será retirada após comprovada 
a regularização.(incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

 § 7o o descumprimento das obri-
gações estabelecidas no § 2o resul-
tará em recolhimento do veículo ao 
depósito, aplicando-se, nesse caso, 
o disposto no art. 271. .(incluído 
pela lei nº 1�.160, de 2015)

 Art. 271. o veículo será remo-
vido, nos casos previstos neste códi-
go, para o depósito fixado pelo ór-
gão ou entidade competente, com 
circunscrição sobre a via.

 § 1o a restituição do veículo re-
movido só ocorrerá mediante pré-
vio pagamento de multas, taxas e 
despesas com remoção e estada, 
além de outros encargos previstos 
na legislação específica.(incluído 
pela lei nº 1�.160, de 2015)

  § 2o a liberação do veículo 
removido é condicionada ao re-
paro de qualquer componente 
ou equipamento obrigatório que 
não esteja em perfeito estado de 
funcionamento.(incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

 § �º  se o reparo referido no § 
2º demandar providência que não 
possa ser tomada no depósito, a au-
toridade responsável pela remoção 
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liberará o veículo para reparo, na 
forma transportada, mediante au-
torização, assinalando prazo para r
eapresentação.  (redação dada pela 
lei nº 1�.281, de 2016)

  § 4º  os serviços de remoção, de-
pósito e guarda de veículo poderão 
ser realizados por órgão público, 
diretamente, ou por particular con-
tratado por licitação pública, sendo 
o proprietário do veículo o respon-
sável pelo pagamento dos custos 
desses serviços.  (redação dada pela 
lei nº 1�.281, de 2016)

 § 5o o proprietário ou o condu-
tor deverá ser notificado, no ato 
de remoção do veículo, sobre as 
providências necessárias à sua res-
tituição e sobre o disposto no art. 
�28. , conforme regulamentação 
do contran.(incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

 § 6º  caso o proprietário ou o 
condutor não esteja presente no 
momento da remoção do veículo, 
a autoridade de trânsito, no prazo 
de 10 (dez) dias contado da data da 
remoção, deverá expedir ao pro-
prietário a notificação prevista no § 
5º, por remessa postal ou por outro 
meio tecnológico hábil que assegu-
re a sua ciência, e, caso reste frus-
trada, a notificação poderá ser feita 
por edital.   (redação dada pela lei 
nº 1�.281, de 2016)

  § 7o a notificação devolvida 
por desatualização do endereço 
do proprietário do veículo ou por 
recusa desse de recebê-la será con-
siderada recebida para todos os 
efeitos(incluído pela lei nº 1�.160, 
de 2015)

  § 8o em caso de veículo licencia-
do no exterior, a notificação será 
feita por edital.(incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

  § 9o não caberá remoção nos ca-
sos em que a irregularidade puder ser 
sanada no local da infração.(incluído 
pela lei nº 1�.160, de 2015)

  § 10.  o pagamento das despe-
sas de remoção e estada será cor-
respondente ao período integral, 
contado em dias, em que efetiva-
mente o veículo permanecer em de-
pósito, limitado ao prazo de 6 (seis) 
meses.  (incluído pela lei nº 1�.281, 
de 2016)

§ 11.  os custos dos serviços de 
remoção e estada prestados por 
particulares poderão ser pagos 
pelo proprietário diretamente ao 
contratado.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016)

§ 12.  o disposto no § 11 não 
afasta a possibilidade de o respec-
tivo ente da federação estabele-
cer a cobrança por meio de taxa 
instituída em lei.  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016)

§ 1�.  no caso de o proprietá-
rio do veículo objeto do recolhi-
mento comprovar, administrativa 
ou judicialmente, que o recolhi-
mento foi indevido ou que houve 
abuso no período de retenção em 
depósito, é da responsabilidade 
do ente público a devolução das 
quantias pagas por força deste 
artigo, segundo os mesmos cri-
térios da devolução de multas 
indevidas.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016)

Art. 272. o recolhimento da 
carteira nacional de habilitação e 
da permissão para dirigir dar-se-á 
mediante recibo, além dos casos 
previstos neste código, quando 
houver suspeita de sua inautenti-
cidade ou adulteração.

Art. 273. o recolhimento do 
certificado de registro dar-se-á 
mediante recibo, além dos casos 
previstos neste código, quando:

i - houver suspeita de inautenti-
cidade ou adulteração;

ii - se, alienado o veículo, não 
for transferida sua propriedade 
no prazo de trinta dias.

Art. 274. o recolhimento 
do certificado de licenciamento 
anual dar-se-á mediante recibo, 
além dos casos previstos neste có-
digo, quando:

i - houver suspeita de inautenti-
cidade ou adulteração;

ii - se o prazo de licenciamento 
estiver vencido;

iii - no caso de retenção do ve-
ículo, se a irregularidade não pu-
der ser sanada no local.

Art. 275. o transbordo da car-
ga com peso excedente é condição 
para que o veículo possa prosse-
guir viagem e será efetuado às ex-
pensas do proprietário do veículo, 
sem prejuízo da multa aplicável.

parágrafo único. não sendo 
possível desde logo atender ao 
disposto neste artigo, o veículo 
será recolhido ao depósito, sendo 
liberado após sanada a irregula-
ridade e pagas as despesas de re-
moção e estada.

Art. 276. .  Qualquer con-
centração de álcool por litro de 
sangue ou por litro de ar alveolar 
sujeita o condutor às penalidades 
previstas no art. 165.   (redação 
dada pela lei nº 12.760, de 2012)

parágrafo único. o contran 
disciplinará as margens de to-
lerância quando a infração for 
apurada por meio de aparelho de 
medição, observada a legislação 
metrológica.  (redação dada pela 
lei nº 12.760, de 2012)

Art. 277. .  o condutor de 
veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for 
alvo de fiscalização de trânsito po-
derá ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedi-
mento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada 
pelo contran, permita certificar 
influência de álcool ou outra subs-
tância psicoativa que determine 
dependência.  (redação dada pela 
lei nº 12.760, de 2012)

§ 1o  (revogado).  (redação 
dada pela lei nº 12.760, de 2012)

§ 2o  a infração prevista no art. 
165 também poderá ser caracte-
rizada mediante imagem, vídeo, 
constatação de sinais que indi-
quem, na forma disciplinada pelo 
contran, alteração da capacida-
de psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direi-
to admitidas.  (redação dada pela 
lei nº 12.760, de 2012)

  § �º  serão aplicadas as pena-
lidades e medidas administrativas 
estabelecidas no art. 165-a deste 
código ao condutor que se recusar 
a se submeter a qualquer dos pro-
cedimentos previstos no caput des-
te artigo.  (redação dada pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

 Art. 278. ao condutor que 
se evadir da fiscalização, não sub-
metendo veículo à pesagem obri-
gatória nos pontos de pesagem, 
fixos ou móveis, será aplicada a 
penalidade prevista no art. 209, 
além da obrigação de retornar ao 
ponto de evasão para fim de pesa-
gem obrigatória.

parágrafo único. no caso de 
fuga do condutor à ação policial, 
a apreensão do veículo dar-se-á 
tão logo seja localizado, aplican-
do-se, além das penalidades em 
que incorre, as estabelecidas no 
art. 210. 
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Art. 278-A.  o condutor que 
se utilize de veículo para a prática do 
crime de receptação, descaminho, 
contrabando, previstos nos arts. 
180, ��4 e ��4-a do decreto-lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(código penal), condenado por um 
desses crimes em decisão judicial 
transitada em julgado, terá cassado 
seu documento de habilitação ou 
será proibido de obter a habilitação 
para dirigir veículo automotor pelo 
prazo de 5 (cinco) anos. (incluído 
pela lei nº 1�.804, de 2019)

§ 1º  o condutor condenado 
poderá requerer sua reabilitação, 
submetendo-se a todos os exames 
necessários à habilitação, na forma 
deste código. (incluído pela lei nº 
1�.804, de 2019)

§ 2º  no caso do condutor preso 
em flagrante na prática dos crimes 
de que trata o caput deste artigo, 
poderá o juiz, em qualquer fase da 
investigação ou da ação penal, se 
houver necessidade para a garan-
tia da ordem pública, como medida 
cautelar, de ofício, ou a requerimen-
to do Ministério público ou ainda 
mediante representação da autori-
dade policial, decretar, em decisão 
motivada, a suspensão da permis-
são ou da habilitação para dirigir 
veículo automotor, ou a proibição 
de sua obtenção. (incluído pela lei 
nº 1�.804, de 2019)

Art. 279. em caso de aciden-
te com vítima, envolvendo veículo 
equipado com registrador instan-
tâneo de velocidade e tempo, so-
mente o perito oficial encarregado 
do levantamento pericial poderá 
retirar o disco ou unidade armaze-
nadora do registro.

capÍtulo XViii 
do processo adMinistratiVo

seÇÃo i 
da autuaÇÃo

Art. 280. ocorrendo infração 
prevista na legislação de trânsito, 
lavrar-se-á auto de infração, do 
qual constará:

i - tipificação da infração;
ii - local, data e hora do cometi-

mento da infração;
iii - caracteres da placa de identi-

ficação do veículo, sua marca e es-
pécie, e outros elementos julgados 
necessários à sua identificação;

iV - o prontuário do condutor, 
sempre que possível;

V - identificação do órgão ou en-
tidade e da autoridade ou agente 
autuador ou equipamento que 
comprovar a infração;

Vi - assinatura do infrator, sem-
pre que possível, valendo esta como 
notificação do cometimento da 
infração.

§ 1º (Vetado)
§ 2º a infração deverá ser com-

provada por declaração da autori-
dade ou do agente da autoridade 
de trânsito, por aparelho eletrônico 
ou por equipamento audiovisual, 
reações químicas ou qualquer outro 
meio tecnologicamente disponível, 
previamente regulamentado pelo 
contran.

§ �º não sendo possível a autua-
ção em flagrante, o agente de trân-
sito relatará o fato à autoridade no 
próprio auto de infração, informan-
do os dados a respeito do veículo, 
além dos constantes nos incisos i, ii 
e iii, para o procedimento previsto 
no artigo seguinte.

§ 4º o agente da autoridade de 
trânsito competente para lavrar o 
auto de infração poderá ser servi-
dor civil, estatutário ou celetista 
ou, ainda, policial militar designa-
do pela autoridade de trânsito com 
jurisdição sobre a via no âmbito de 
sua competência.

seÇÃo ii 
do julgaMento das 

autuaÇÕes e penalidades

Art. 281. a autoridade de 
trânsito, na esfera da competência 
estabelecida neste código e dentro 
de sua circunscrição, julgará a con-
sistência do auto de infração e apli-
cará a penalidade cabível.

parágrafo único. o auto de infra-
ção será arquivado e seu registro 
julgado insubsistente:

i - se considerado inconsistente 
ou irregular;

ii - se, no prazo máximo de trinta 
dias, não for expedida a notificação 
da autuação.(redação dada pela 
lei nº 9.602, de 1998)

Art. 282. aplicada a penali-
dade, será expedida notificação ao 
proprietário do veículo ou ao infra-
tor, por remessa postal ou por qual-
quer outro meio tecnológico hábil, 
que assegure a ciência da imposição 
da penalidade.

§ 1º a notificação devolvida por 
desatualização do endereço do pro-
prietário do veículo será considera-
da válida para todos os efeitos.

§ 2º a notificação a pessoal de 
missões diplomáticas, de reparti-
ções consulares de carreira e de re-
presentações de organismos inter-
nacionais e de seus integrantes será 
remetida ao Ministério das relações 
exteriores para as providências ca-
bíveis e cobrança dos valores, no 
caso de multa.

§ �º sempre que a penalidade 
de multa for imposta a condutor, 
à exceção daquela de que trata 
o § 1º do art. 259. , a notificação 
será encaminhada ao proprietário 
do veículo, responsável pelo seu 
pagamento.

§ 4º da notificação deverá cons-
tar a data do término do prazo 
para apresentação de recurso pelo 
responsável pela infração, que 
não será inferior a trinta dias con-
tados da data da notificação da 
penalidade. (incluído pela lei nº 
9.602, de 1998)

       § 5º no caso de penalidade 
de multa, a data estabelecida no pa-
rágrafo anterior será a data para o 
recolhimento de seu valor.(incluído 
pela lei nº 9.602, de 1998)

Art. 282-A. o proprietário 
do veículo ou o condutor autuado 
poderá optar por ser notificado por 
meio eletrônico se o órgão do sis-
tema nacional de trânsito respon-
sável pela autuação oferecer essa 
opção.  (incluído pela lei nº 1�.281, 
de 2016) (Vigência)

§ 1º  o proprietário ou o condutor 
autuado que optar pela notificação 
por meio eletrônico deverá manter 
seu cadastro atualizado no órgão 
executivo de trânsito do estado ou 
do distrito federal.  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 2º  na hipótese de notificação 
por meio eletrônico, o proprietário 
ou o condutor autuado será consi-
derado notificado �0 (trinta) dias 
após a inclusão da informação no 
sistema eletrônico.  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ �º o  sistema previsto no ca-
put será certificado digitalmente, 
atendidos os requisitos de autenti-
cidade, integridade, validade jurídi-
ca e interoperabilidade da infraes-
trutura de chaves públicas brasilei-
ra (icp-brasil).  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)
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Art. 283. . (Vetado)

Art. 284. o pagamento da mul-
ta poderá ser efetuado até a data do 
vencimento expressa na notificação, 
por oitenta por cento do seu valor.

§ 1º  caso o infrator opte pelo sis-
tema de notificação eletrônica, se 
disponível, conforme regulamenta-
ção do contran, e opte por não apre-
sentar defesa prévia nem recurso, 
reconhecendo o cometimento da in-
fração, poderá efetuar o pagamento 
da multa por 60% (sessenta por cen-
to) do seu valor, em qualquer fase 
do processo, até o vencimento da 
multa.  (incluído pela lei nº 1�.281, 
de 2016) (Vigência)

§ 2º  o recolhimento do valor 
da multa não implica renúncia ao 
questionamento administrativo, que 
pode ser realizado a qualquer mo-
mento, respeitado o disposto no § 
1º.  (incluído pela lei nº 1�.281, de 
2016) (Vigência)

§ �º  não incidirá cobrança mora-
tória e não poderá ser aplicada qual-
quer restrição, inclusive para fins de 
licenciamento e transferência, en-
quanto não for encerrada a instância 
administrativa de julgamento de in-
frações e penalidades.  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 4º  encerrada a instância ad-
ministrativa de julgamento de in-
frações e penalidades, a multa não 
paga até o vencimento será acres-
cida de juros de mora equivalen-
tes à taxa referencial do sistema 
especial de liquidação e de custó-
dia (selic) para títulos federais acu-
mulada mensalmente, calculados a 
partir do mês subsequente ao da 
consolidação até o mês anterior 
ao do pagamento, e de 1% (um 
por cento) relativamente ao mês 
em que o pagamento estiver sen-
do efetuado.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

Art. 285. o recurso previsto no 
art. 28�.  será interposto perante a 
autoridade que impôs a penalidade, 
a qual remetê-lo-á à jari, que deve-
rá julgá-lo em até trinta dias.

§ 1º o recurso não terá efeito 
suspensivo.

§ 2º a autoridade que impôs a 
penalidade remeterá o recurso ao 
órgão julgador, dentro dos dez dias 
úteis subseqüentes à sua apresenta-
ção, e, se o entender intempestivo, 
assinalará o fato no despacho de 
encaminhamento.

§ �º se, por motivo de força 
maior, o recurso não for julgado 
dentro do prazo previsto neste arti-
go, a autoridade que impôs a pena-
lidade, de ofício, ou por solicitação 
do recorrente, poderá conceder-lhe 
efeito suspensivo.

Art. 286. o recurso contra a 
imposição de multa poderá ser in-
terposto no prazo legal, sem o reco-
lhimento do seu valor.

§ 1º no caso de não provimento 
do recurso, aplicar-se-á o estabe-
lecido no parágrafo único do art. 
284. .

§ 2º se o infrator recolher o valor 
da multa e apresentar recurso, se 
julgada improcedente a penalida-
de, ser-lhe-á devolvida a importân-
cia paga, atualizada em ufir ou por 
índice legal de correção dos débitos 
fiscais.

Art. 287. se a infração for co-
metida em localidade diversa da-
quela do licenciamento do veículo, 
o recurso poderá ser apresentado 
junto ao órgão ou entidade de 
trânsito da residência ou domicílio 
do infrator.

parágrafo único. a autoridade de 
trânsito que receber o recurso de-
verá remetê-lo, de pronto, à autori-
dade que impôs a penalidade acom-
panhado das cópias dos prontuários 
necessários ao julgamento.

 Art. 288. . das decisões da 
jari cabe recurso a ser interposto, 
na forma do artigo seguinte, no 
prazo de trinta dias contado da 
publicação ou da notificação da 
decisão.

§ 1º o recurso será interposto, da 
decisão do não provimento, pelo 
responsável pela infração, e da de-
cisão de provimento, pela autorida-
de que impôs a penalidade.

§ 2º (revogado pela lei nº 12.249, 
de 2010)     (Vide adin 2998)

Art. 289. o recurso de que tra-
ta o artigo anterior será apreciado 
no prazo de trinta dias:

i - tratando-se de penalidade im-
posta pelo órgão ou entidade de 
trânsito da união:

a) em caso de suspensão do direi-
to de dirigir por mais de seis meses, 
cassação do documento de habili-
tação ou penalidade por infrações 
gravíssimas, pelo contran;

b) nos demais casos, por colegia-

do especial integrado pelo coorde-
nador-geral da jari, pelo presiden-
te da junta que apreciou o recurso 
e por mais um presidente de junta;

ii - tratando-se de penalidade 
imposta por órgão ou entidade de 
trânsito estadual, municipal ou do 
distrito federal, pelos cetran e 
contrandife, respectivamente.

parágrafo único. no caso da alí-
nea b do inciso i, quando houver 
apenas uma jari, o recurso será jul-
gado por seus próprios membros.

Art. 290. implicam encerra-
mento da instância administrati-
va de julgamento de infrações e 
penalidades:  (redação dada pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

i - o julgamento do recurso de 
que tratam os arts. 288 e 289;  (in-
cluído pela lei nº 1�.281, de 2016) 
(Vigência)

ii - a não interposição do recurso 
no prazo legal; e  (incluído pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

iii - o pagamento da multa, com 
reconhecimento da infração e re-
querimento de encerramento do 
processo na fase em que se encon-
tra, sem apresentação de defesa 
ou recurso.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016)  (Vigência)

parágrafo único. esgotados os re-
cursos, as penalidades aplicadas nos 
termos deste código serão cadas-
tradas no renach.

capÍtulo XiX 
dos criMes de trÂnsito

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 291. aos crimes cometidos 
na direção de veículos automotores, 
previstos neste código, aplicam-se as 
normas gerais do código penal e do 
código de processo penal, se este ca-
pítulo não dispuser de modo diverso, 
bem como a lei nº 9.099, de 26 de se-
tembro de 1995, no que couber.

§ 1o  aplica-se aos crimes de 
trânsito de lesão corporal culpo-
sa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 
da lei no 9.099, de 26 de setem-
bro de 1995, exceto se o agente 
estiver: (renumerado do parágrafo 
único pela lei nº 11.705, de 2008)

i - sob a influência de álcool ou qual-
quer outra substância psicoativa que 
determine dependência; (incluído 
pela lei nº 11.705, de 2008)
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ii - participando, em via públi-
ca, de corrida, disputa ou compe-
tição automobilística, de exibição 
ou demonstração de perícia em 
manobra de veículo automotor, 
não autorizada pela autoridade 
competente; (incluído pela lei nº 
11.705, de 2008)

iii - transitando em velocidade 
superior à máxima permitida para a 
via em 50 km/h (cinqüenta quilôme-
tros por hora).(incluído pela lei nº 
11.705, de 2008)

§ 2o  nas hipóteses previstas no § 
1o deste artigo, deverá ser instaura-
do inquérito policial para a inves-
tigação da infração penal.(incluído 
pela lei nº 11.705, de 2008)

§ �º  (Vetado).     (incluído pela 
lei nº 1�.546, de 2017)   (Vigência)

§ 4º  o juiz fixará a pena-base 
segundo as diretrizes previstas 
no art. 59 do decreto-lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (códi-
go penal), dando especial aten-
ção à culpabilidade do agente e 
às circunstâncias e consequências 
do crime.     (incluído pela lei nº 
1�.546, de 2017)   (Vigência)

Art. 292.  a suspensão ou a 
proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor pode ser imposta isola-
da ou cumulativamente com outras 
penalidades.   (redação dada pela 
lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência)

Art. 293. a penalidade de sus-
pensão ou de proibição de se obter 
a permissão ou a habilitação, para 
dirigir veículo automotor, tem a du-
ração de dois meses a cinco anos.

§ 1º transitada em julgado a sen-
tença condenatória, o réu será inti-
mado a entregar à autoridade judi-
ciária, em quarenta e oito horas, a 
permissão para dirigir ou a carteira 
de habilitação.

§ 2º a penalidade de suspensão 
ou de proibição de se obter a per-
missão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor não se inicia en-
quanto o sentenciado, por efeito de 
condenação penal, estiver recolhido 
a estabelecimento prisional.

Art. 294. em qualquer fase da 
investigação ou da ação penal, ha-
vendo necessidade para a garantia 
da ordem pública, poderá o juiz, 
como medida cautelar, de ofício, ou 
a requerimento do Ministério pú-
blico ou ainda mediante represen-

tação da autoridade policial, decre-
tar, em decisão motivada, a suspen-
são da permissão ou da habilitação 
para dirigir veículo automotor, ou a 
proibição de sua obtenção.

parágrafo único. da decisão que 
decretar a suspensão ou a medida 
cautelar, ou da que indeferir o re-
querimento do Ministério público, 
caberá recurso em sentido estrito, 
sem efeito suspensivo.

Art. 295. a suspensão para 
dirigir veículo automotor ou a proi-
bição de se obter a permissão ou 
a habilitação será sempre comu-
nicada pela autoridade judiciária 
ao conselho nacional de trânsito 
- contran, e ao órgão de trânsi-
to do estado em que o indiciado ou 
réu for domiciliado ou residente.

Art. 296. .  se o réu for reinci-
dente na prática de crime previsto 
neste código, o juiz aplicará a pe-
nalidade de suspensão da permissão 
ou habilitação para dirigir veículo 
automotor, sem prejuízo das demais 
sanções penais cabíveis. (redação 
dada pela lei nº 11.705, de 2008)

Art. 297. a penalidade de 
multa reparatória consiste no paga-
mento, mediante depósito judicial 
em favor da vítima, ou seus sucesso-
res, de quantia calculada com base 
no disposto no § 1º do art. 49 do có-
digo penal, sempre que houver pre-
juízo material resultante do crime.

§ 1º a multa reparatória não po-
derá ser superior ao valor do prejuí-
zo demonstrado no processo.

§ 2º aplica-se à multa reparatória 
o disposto nos arts. 50 a 52 do có-
digo penal.

§ �º na indenização civil do dano, 
o valor da multa reparatória será 
descontado.

Art. 298. são circunstâncias 
que sempre agravam as penalidades 
dos crimes de trânsito ter o condu-
tor do veículo cometido a infração:

i - com dano potencial para duas 
ou mais pessoas ou com grande 
risco de grave dano patrimonial a 
terceiros;

ii - utilizando o veículo sem placas, 
com placas falsas ou adulteradas;

iii - sem possuir permissão para 
dirigir ou carteira de habilitação;

iV - com permissão para dirigir ou 
carteira de habilitação de catego-
ria diferente da do veículo;

V - quando a sua profissão ou 
atividade exigir cuidados especiais 
com o transporte de passageiros ou 
de carga;

Vi - utilizando veículo em que te-
nham sido adulterados equipamen-
tos ou características que afetem a 
sua segurança ou o seu funciona-
mento de acordo com os limites de 
velocidade prescritos nas especifi-
cações do fabricante;

Vii - sobre faixa de trânsito tem-
porária ou permanentemente des-
tinada a pedestres.

Art. 299. .  (Vetado)

Art. 300. .  (Vetado)

Art. 301. ao condutor de 
veículo, nos casos de acidentes de 
trânsito de que resulte vítima, não 
se imporá a prisão em flagrante, 
nem se exigirá fiança, se prestar 
pronto e integral socorro àquela.

seÇÃo ii 
dos criMes eM espÉcie

Art. 302. praticar homicí-
dio culposo na direção de veículo 
automotor:

penas - detenção, de dois a qua-
tro anos, e suspensão ou proibi-
ção de se obter a permissão ou 
a habilitação para dirigir veículo 
automotor.

§ 1o  no homicídio culposo co-
metido na direção de veículo au-
tomotor, a pena é aumentada 
de 1/� (um terço) à metade, se 
o agente:  (incluído pela lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência)

i - não possuir permissão 
para dirigir ou carteira de 
habilitação; (incluído pela lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência)

ii - praticá-lo em faixa de pedes-
tres ou na calçada; (incluído pela 
lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência)

iii - deixar de prestar socor-
ro, quando possível fazê-lo 
sem risco pessoal, à vítima do 
acidente;(incluído pela lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência)

iV - no exercício de sua profis-
são ou atividade, estiver condu-
zindo veículo de transporte de 
passageiros. (incluído pela lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência)

V -(revogado pela lei nº 11.705, 
de 2008)

§ 2o   (revogado pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)
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§ �o  se o agente conduz veículo 
automotor sob a influência de álco-
ol ou de qualquer outra substância 
psicoativa que determine depen-
dência: (incluído pela lei nº 1�.546, 
de 2017)  (Vigência)

penas - reclusão, de cinco a oito 
anos, e suspensão ou proibição do 
direito de se obter a permissão ou 
a habilitação para dirigir veículo 
automotor.  (incluído pela lei nº 
1�.546, de 2017)   (Vigência)

Art. 303. praticar lesão cor-
poral culposa na direção de veículo 
automotor:

penas - detenção, de seis meses 
a dois anos e suspensão ou proi-
bição de se obter a permissão ou 
a habilitação para dirigir veículo 
automotor.

§ 1o aumenta-se a pena de 1/� 
(um terço) à metade, se ocorrer 
qualquer das hipóteses do § 1o do 
art. �02. . (renumerado do pará-
grafo único pela lei nº 1�.546, de 
2017)   (Vigência)

§ 2o  a pena privativa de liber-
dade é de reclusão de dois a cinco 
anos, sem prejuízo das outras penas 
previstas neste artigo, se o agente 
conduz o veículo com capacidade 
psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine 
dependência, e se do crime resultar 
lesão corporal de natureza grave 
ou gravíssima. (incluído pela lei nº 
1�.546, de 2017) (Vigência)

Art. 304. deixar o condutor do 
veículo, na ocasião do acidente, de 
prestar imediato socorro à vítima, 
ou, não podendo fazê-lo diretamen-
te, por justa causa, deixar de solici-
tar auxílio da autoridade pública:

penas - detenção, de seis meses 
a um ano, ou multa, se o fato não 
constituir elemento de crime mais 
grave.

parágrafo único. incide nas penas 
previstas neste artigo o condutor 
do veículo, ainda que a sua omissão 
seja suprida por terceiros ou que se 
trate de vítima com morte instantâ-
nea ou com ferimentos leves.

Art. 305. afastar-se o condu-
tor do veículo do local do acidente, 
para fugir à responsabilidade penal 
ou civil que lhe possa ser atribuída: 
(Vide adc �5)

penas - detenção, de seis meses a 
um ano, ou multa.

Art. 306. .  conduzir veículo 
automotor com capacidade psi-
comotora alterada em razão da 
influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine 
dependência:  (redação dada pela 
lei nº 12.760, de 2012)

penas - detenção, de seis meses 
a três anos, multa e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor.

§ 1o  as condutas previstas no ca-
put serão constatadas por:   (incluído 
pela lei nº 12.760, de 2012)

i - concentração igual ou superior 
a 6 decigramas de álcool por litro de 
sangue ou igual ou superior a 0,� 
miligrama de álcool por litro de ar 
alveolar; ou   (incluído pela lei nº 
12.760, de 2012)

ii - sinais que indiquem, na 
forma disciplinada pelo con-
tran, alteração da capacidade 
psicomotora.   (incluído pela lei nº 
12.760, de 2012)

§ 2o  a verificação do dispos-
to neste artigo poderá ser obtida 
mediante teste de alcoolemia ou 
toxicológico, exame clínico, perí-
cia, vídeo, prova testemunhal ou 
outros meios de prova em direito 
admitidos, observado o direito à 
contraprova.   (redação dada pela 
lei nº 12.971, de 2014)  (Vigência)

§ �o  o contran disporá sobre a 
equivalência entre os distintos testes 
de alcoolemia ou toxicológicos para 
efeito de caracterização do crime 
tipificado neste artigo.  (redação 
dada pela lei nº 12.971, de 2014) 
(Vigência)

§ 4º  poderá ser empregado qual-
quer aparelho homologado pelo ins-
tituto nacional de Metrologia, Quali-
dade e tecnologia - inMetro - para 
se determinar o previsto no caput. 
(incluído pela lei nº 1�.840, de 2019)

Art. 307. Violar a suspensão ou 
a proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor imposta com fundamen-
to neste código:

penas - detenção, de seis meses a 
um ano e multa, com nova imposi-
ção adicional de idêntico prazo de 
suspensão ou de proibição.

parágrafo único. nas mesmas pe-
nas incorre o condenado que deixa 
de entregar, no prazo estabeleci-
do no § 1º do art. 29�. , a permis-
são para dirigir ou a carteira de 
habilitação.

Art. 308.  participar, na di-
reção de veículo automotor, em 
via pública, de corrida, disputa ou 
competição automobilística ou ain-
da de exibição ou demonstração de 
perícia em manobra de veículo au-
tomotor, não autorizada pela auto-
ridade competente, gerando situa-
ção de risco à incolumidade pública 
ou privada:   (redação dada pela 
lei nº 1�.546, de 2017)   (Vigência)

penas - detenção, de 6 (seis) meses 
a � (três) anos, multa e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veícu-
lo automotor.  (redação dada pela 
lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência)

§ 1o  se da prática do crime pre-
visto no caput resultar lesão cor-
poral de natureza grave, e as cir-
cunstâncias demonstrarem que o 
agente não quis o resultado nem 
assumiu o risco de produzi-lo, a 
pena privativa de liberdade é de 
reclusão, de � (três) a 6 (seis) anos, 
sem prejuízo das outras penas pre-
vistas neste artigo.   (incluído pela 
lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência) 

§ 2o  se da prática do crime 
previsto no caput resultar mor-
te, e as circunstâncias demons-
trarem que o agente não quis o 
resultado nem assumiu o risco 
de produzi-lo, a pena privativa 
de liberdade é de reclusão de 5 
(cinco) a 10 (dez) anos, sem pre-
juízo das outras penas previstas 
neste artigo. (incluído pela lei nº 
12.971, de 2014)  (Vigência) 

Art. 309. dirigir veículo au-
tomotor, em via pública, sem a 
devida permissão para dirigir ou 
habilitação ou, ainda, se cassado o 
direito de dirigir, gerando perigo 
de dano:

penas - detenção, de seis meses a 
um ano, ou multa.

Art. 310. permitir, confiar ou 
entregar a direção de veículo auto-
motor a pessoa não habilitada, com 
habilitação cassada ou com o direi-
to de dirigir suspenso, ou, ainda, a 
quem, por seu estado de saúde, fí-
sica ou mental, ou por embriaguez, 
não esteja em condições de condu-
zi-lo com segurança:

penas - detenção, de seis meses a 
um ano, ou multa.

Art. 310-A. (Vetado) (incluído 
pela lei nº 12.619, de 2012) 
(Vigência)
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Art. 311. trafegar em velo-
cidade incompatível com a segu-
rança nas proximidades de escolas, 
hospitais, estações de embarque e 
desembarque de passageiros, lo-
gradouros estreitos, ou onde haja 
grande movimentação ou concen-
tração de pessoas, gerando perigo 
de dano:

penas - detenção, de seis meses a 
um ano, ou multa.

Art. 312. inovar artificiosa-
mente, em caso de acidente au-
tomobilístico com vítima, na pen-
dência do respectivo procedimen-
to policial preparatório, inquérito 
policial ou processo penal, o esta-
do de lugar, de coisa ou de pessoa, 
a fim de induzir a erro o agente 
policial, o perito, ou juiz:

penas - detenção, de seis meses a 
um ano, ou multa.

parágrafo único. aplica-se o dis-
posto neste artigo, ainda que não 
iniciados, quando da inovação, o 
procedimento preparatório, o in-
quérito ou o processo aos quais se 
refere.

Art. 312-A.  para os crimes 
relacionados nos arts. �02 a �12 
deste código, nas situações em 
que o juiz aplicar a substituição 
de pena privativa de liberdade por 
pena restritiva de direitos, esta 
deverá ser de prestação de servi-
ço à comunidade ou a entidades 
públicas, em uma das seguintes 
atividades:  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

i - trabalho, aos fins de sema-
na, em equipes de resgate dos 
corpos de bombeiros e em ou-
tras unidades móveis especiali-
zadas no atendimento a vítimas 
de trânsito;  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

ii - trabalho em unidades de 
pronto-socorro de hospitais da 
rede pública que recebem vítimas 
de acidente de trânsito e politra
umatizados;  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

iii - trabalho em clínicas ou 
instituições especializadas na re-
cuperação de acidentados de 
trânsito;  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

iV - outras atividades relaciona-
das ao resgate, atendimento e re-
cuperação de vítimas de acidentes 
de trânsito.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

capÍtulo XX 
disposiÇÕes finais e 

transitórias

Art. 313. o poder executivo 
promoverá a nomeação dos mem-
bros do contran no prazo de 
sessenta dias da publicação deste 
código.

Art. 314. o contran tem o 
prazo de duzentos e quarenta dias 
a partir da publicação deste código 
para expedir as resoluções neces-
sárias à sua melhor execução, bem 
como revisar todas as resoluções 
anteriores à sua publicação, dando 
prioridade àquelas que visam a di-
minuir o número de acidentes e a 
assegurar a proteção de pedestres.

parágrafo único. as resoluções do 
contran, existentes até a data de 
publicação deste código, continu-
am em vigor naquilo em que não 
conflitem com ele.

Art. 315. o Ministério da 
educação e do desporto, mediante 
proposta do contran, deverá, no 
prazo de duzentos e quarenta dias 
contado da publicação, estabelecer 
o currículo com conteúdo progra-
mático relativo à segurança e à edu-
cação de trânsito, a fim de atender 
o disposto neste código.

Art. 316. o prazo de notifica-
ção previsto no inciso ii do parágra-
fo único do art. 281.  só entrará em 
vigor após duzentos e quarenta dias 
contados da publicação desta lei.

Art. 317. os órgãos e entida-
des de trânsito concederão prazo 
de até um ano para a adaptação 
dos veículos de condução de esco-
lares e de aprendizagem às normas 
do inciso iii do art. 1�6 e art. 154, 
respectivamente.

Art. 318. .  (Vetado)

Art. 319. enquanto não forem 
baixadas novas normas pelo con-
tran, continua em vigor o disposto 
no art. 92 do regulamento do códi-
go nacional de trânsito - decreto nº 
62.127, de 16 de janeiro de 1968.

Art. 319-a.  os valores de mul-
tas constantes deste código pode-
rão ser corrigidos monetariamente 
pelo contran, respeitado o limite 
da variação do Índice nacional de 

preços ao consumidor amplo (ipca) 
no exercício anterior.  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

parágrafo único. os novos va-
lores decorrentes do disposto 
no caput serão divulgados pelo 
contran com, no mínimo, 90 (no-
venta) dias de antecedência de 
sua aplicação.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

Art. 320. a receita arrecadada 
com a cobrança das multas de trân-
sito será aplicada, exclusivamente, 
em sinalização, engenharia de trá-
fego, de campo, policiamento, fis-
calização e educação de trânsito.

       § 1º  o percentual de cinco 
por cento do valor das multas de 
trânsito arrecadadas será deposi-
tado, mensalmente, na conta de 
fundo de âmbito nacional desti-
nado à segurança e educação de 
trânsito.  (redação dada pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 2º  o órgão responsável deverá 
publicar, anualmente, na rede mun-
dial de computadores (internet), da-
dos sobre a receita arrecadada com 
a cobrança de multas de trânsito e 
sua destinação.  (incluído pela lei 
nº 1�. 281, de 2016) (Vigência)

Art. 320-A.  os órgãos e as 
entidades do sistema nacional de 
trânsito poderão integrar-se para 
a ampliação e o aprimoramento da 
fiscalização de trânsito, inclusive 
por meio do compartilhamento da 
receita arrecadada com a cobrança 
das multas de trânsito.  (redação 
dada pela lei nº 1�.281, de 2016)

Art. 321. .  (Vetado)

Art. 322. .  (Vetado)

Art. 323. o contran, em cen-
to e oitenta dias, fixará a metodolo-
gia de aferição de peso de veículos, 
estabelecendo percentuais de tole-
rância, sendo durante este período 
suspensa a vigência das penalidades 

previstas no inciso V do Art. 231. 
, aplicando-se a penalidade de vinte 
ufir por duzentos quilogramas ou 
fração de excesso.

parágrafo único. os limites de to-
lerância a que se refere este artigo, 
até a sua fixação pelo contran, 
são aqueles estabelecidos pela lei 
nº 7.408, de 25 de novembro de 
1985.
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Art. 324. .  (Vetado)

Art. 325.  as repartições de 
trânsito conservarão por, no míni-
mo, 5 (cinco) anos os documentos 
relativos à habilitação de conduto-
res, ao registro e ao licenciamento 
de veículos e aos autos de infração 
de trânsito.  (redação dada pela lei 
nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

§ 1º os documentos previstos 
no caput poderão ser gerados e 
tramitados eletronicamente, bem 
como arquivados e armazenados em 
meio digital, desde que assegurada 
a autenticidade, a fidedignidade, 
a confiabilidade e a segurança das 
informações, e serão válidos para 
todos os efeitos legais, sendo dis-
pensada, nesse caso, a sua guarda 
física.  (incluído pela lei nº 1�.281, 
de 2016) (Vigência)

§ 2º  o contran regulamentará 
a geração, a tramitação, o arqui-
vamento, o armazenamento e a 
eliminação de documentos eletrô-
nicos e físicos gerados em decor-
rência da aplicação das disposições 
deste código.  (incluído pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

§ �º  na hipótese prevista nos §§ 
1º e 2º, o sistema deverá ser certi-
ficado digitalmente, atendidos os 
requisitos de autenticidade, inte-
gridade, validade jurídica e inte-
roperabilidade da infraestrutura 
de chaves públicas brasileira (icp-
brasil).  (incluído pela lei nº 1�.281, 
de 2016) (Vigência)

Art. 326. a semana nacional 
de trânsito será comemorada anu-
almente no período compreendido 
entre 18 e 25 de setembro.

Art. 326-A.  a atuação dos 
integrantes do sistema nacional 
de trânsito, no que se refere à 
política de segurança no trânsito, 
deverá voltar-se prioritariamen-
te para o cumprimento de metas 
anuais de redução de índice de 
mortos por grupo de veículos e 
de índice de mortos por grupo de 
habitantes, ambos apurados por 
estado e por ano, detalhando-se 
os dados levantados e as ações re-
alizadas por vias federais, estaduais 
e municipais.(incluído pela lei nº 
1�.614, de 2018) (Vigência)

§ 1o  o objetivo geral do estabe-
lecimento de metas é, ao final do 
prazo de dez anos, reduzir à me-
tade, no mínimo, o índice nacional 

de mortos por grupo de veículos e o 
índice nacional de mortos por grupo 
de habitantes, relativamente aos ín-
dices apurados no ano da entrada em 
vigor da lei que cria o plano nacional 
de redução de Mortes e lesões no 
trânsito (pnatrans).(incluído pela lei 
nº 1�.614, de 2018) (Vigência)

§ 2o  as metas expressam a dife-
rença a menor, em base percentual, 
entre os índices mais recentes, ofi-
cialmente apurados, e os índices que 
se pretende alcançar.(incluído pela 
lei nº 1�.614, de 2018) (Vigência)

§ �o  a decisão que fixar as metas 
anuais estabelecerá as respectivas 
margens de tolerância.(incluído pela 
lei nº 1�.614, de 2018) (Vigência)

§ 4o  as metas serão fixadas pelo 
contran para cada um dos estados 
da federação e para o distrito fede-
ral, mediante propostas fundamen-
tadas dos cetran, do contrandife e 
do departamento de polícia rodo-
viária federal, no âmbito das respec-
tivas circunscrições.(incluído pela lei 
nº 1�.614, de 2018) (Vigência)

§ 5o  antes de submeterem as pro-
postas ao contran, os cetran, o con-
trandife e o departamento de polícia 
rodoviária federal realizarão consul-
ta ou audiência pública para mani-
festação da sociedade sobre as metas 
a serem propostas.(incluído pela lei 
nº 1�.614, de 2018) (Vigência)

§ 6o  as propostas dos cetran, do 
contrandife e do departamento de 
polícia rodoviária federal serão en-
caminhadas ao contran até o dia 
1o de agosto de cada ano, acompa-
nhadas de relatório analítico a res-
peito do cumprimento das metas 
fixadas para o ano anterior e de 
exposição de ações, projetos ou pro-
gramas, com os respectivos orçamen-
tos, por meio dos quais se pretende 
cumprir as metas propostas para o 
ano seguinte.(incluído pela lei nº 
1�.614, de 2018) (Vigência)

§ 7o  as metas fixadas serão divul-
gadas em setembro, durante a sema-
na nacional de trânsito, assim como 
o desempenho, absoluto e relativo, 
de cada estado e do distrito federal 
no cumprimento das metas vigentes 
no ano anterior, detalhados os dados 
levantados e as ações realizadas por 
vias federais, estaduais e municipais, 
devendo tais informações permane-
cer à disposição do público na rede 
mundial de computadores, em sítio 
eletrônico do órgão máximo executi-
vo de trânsito da união.(incluído pela 
lei nº 1�.614, de 2018) (Vigência)

§ 8o  o contran, ouvidos o de-
partamento de polícia rodoviária 
federal e demais órgãos do sistema 
nacional de trânsito, definirá as 
fórmulas para apuração dos índi-
ces de que trata este artigo, assim 
como a metodologia para a coleta e 
o tratamento dos dados estatísticos 
necessários para a composição dos 
termos das fórmulas.(incluído pela 
lei nº 1�.614, de 2018) (Vigência)

§ 9o  os dados estatísticos coleta-
dos em cada estado e no distrito fe-
deral serão tratados e consolidados 
pelo respectivo órgão ou entidade 
executivos de trânsito, que os re-
passará ao órgão máximo executivo 
de trânsito da união até o dia 1o de 
março, por meio do sistema de re-
gistro nacional de acidentes e esta-
tísticas de trânsito.(incluído pela lei 
nº 1�.614, de 2018) (Vigência)

§ 10.  os dados estatísticos sujei-
tos à consolidação pelo órgão ou 
entidade executivos de trânsito do 
estado ou do distrito federal com-
preendem os coletados naquela 
circunscrição:(incluído pela lei nº 
1�.614, de 2018) (Vigência)

i - pela polícia rodoviária fede-
ral e pelo órgão executivo rodovi-
ário da Uniãò(incluído pela lei nº 
1�.614, de 2018) (Vigência)

ii - pela polícia Militar e pelo 
órgão ou entidade executivos ro-
doviários do estado ou do distrito 
federal;(incluído pela lei nº 1�.614, 
de 2018) (Vigência)

iii - pelos órgãos ou entidades exe-
cutivos rodoviários e pelos órgãos 
ou entidades executivos de trânsito 
dos Municípios.(incluído pela lei nº 
1�.614, de 2018) (Vigência)

§ 11.  o cálculo dos índices, para 
cada estado e para o distrito fede-
ral, será feito pelo órgão máximo 
executivo de trânsito da união, 
ouvidos o departamento de po-
lícia rodoviária federal e demais 
órgãos do sistema nacional de 
trânsito.(incluído pela lei nº 1�.614, 
de 2018) (Vigência)

§ 12.  os índices serão divulgados 
oficialmente até o dia �1 de março 
de cada ano.(incluído pela lei nº 
1�.614, de 2018) (Vigência)

§ 1�.  com base em índices par-
ciais, apurados no decorrer do ano, 
o contran, os cetran e o contran-
dife poderão recomendar aos in-
tegrantes do sistema nacional de 
trânsito alterações nas ações, pro-
jetos e programas em desenvolvi-
mento ou previstos, com o fim de 
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atingir as metas fixadas para cada 
um dos estados e para o distrito 
federal.(incluído pela lei nº 1�.614, 
de 2018) (Vigência)

§ 14.  a partir da análise de de-
sempenho a que se refere o § 7o des-
te artigo, o contran elaborará e di-
vulgará, também durante a semana 
nacional de trânsito:(incluído pela 
lei nº 1�.614, de 2018) (Vigência)

i - duas classificações ordenadas 
dos estados e do distrito federal, 
uma referente ao ano analisado 
e outra que considere a evolu-
ção do desempenho dos estados e 
do distrito federal desde o início 
das análises̀(incluído pela lei nº 
1�.614, de 2018) (Vigência)

ii - relatório a respeito do cum-
primento do objetivo geral do esta-
belecimento de metas previsto no § 
1o deste artigo.(incluído pela lei nº 
1�.614, de 2018) (Vigência)

Art. 327. a partir da publica-
ção deste código, somente poderão 
ser fabricados e licenciados veículos 
que obedeçam aos limites de peso 
e dimensões fixados na forma desta 
lei, ressalvados os que vierem a ser 
regulamentados pelo contran.

parágrafo único.  (Vetado)

Art. 328. o veículo apreendi-
do ou removido a qualquer título e 
não reclamado por seu proprietário 
dentro do prazo de sessenta dias, 
contado da data de recolhimento, 
será avaliado e levado a leilão, a 
ser realizado preferencialmente por 
meio eletrônico.  (redação dada 
pela lei nº 1�.160, de 2015)

§ 1o publicado o edital do leilão, 
a preparação poderá ser inicia-
da após trinta dias, contados da 
data de recolhimento do veículo, 
o qual será classificado em duas 
categorias:  (incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

i – conservado, quando apresenta 
condições de segurança para trafe-
gar; e  (incluído pela lei nº 1�.160, 
de 2015)

ii – sucata, quando não está apto 
a trafegar.  (incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

§ 2o se não houver oferta igual 
ou superior ao valor da avaliação, o 
lote será incluído no leilão seguin-
te, quando será arrematado pelo 
maior lance, desde que por valor 
não inferior a cinquenta por cento 
do avaliado.  (incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

§ �o Mesmo classificado como 
conservado, o veículo que for le-
vado a leilão por duas vezes e 
não for arrematado será leiloado 
como sucata.  (incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

§ 4o É vedado o retorno do 
veículo leiloado como sucata à 
circulação.  (incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

§ 5o a cobrança das despesas com 
estada no depósito será limitada 
ao prazo de seis meses.  (incluído 
pela lei nº 1�.160, de 2015)

§ 6o os valores arrecadados em 
leilão deverão ser utilizados para 
custeio da realização do leilão, 
dividindo-se os custos entre os ve-
ículos arrematados, proporcional-
mente ao valor da arrematação, 
e destinando-se os valores rema-
nescentes, na seguinte ordem, 
para:  (incluído pela lei nº 1�.160, 
de 2015)

i – as despesas com remoção 
e estada;  (incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

ii – os tributos vinculados ao ve-
ículo, na forma do § 10;  (incluído 
pela lei nº 1�.160, de 2015)

iii – os credores trabalhistas, tri-
butários e titulares de crédito com 
garantia real, segundo a ordem de 
preferência estabelecida no art. 
186 da lei no 5.172, de 25 de ou-
tubro de 1966 (código tributário 
nacional); (incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

iV – as multas devidas ao órgão 
ou à entidade responsável pelo 
leilão;  (incluído pela lei nº 1�.160, 
de 2015)

V – as demais multas devidas aos 
órgãos integrantes do sistema na-
cional de trânsito, segundo a or-
dem cronológica; e  (incluído pela 
lei nº 1�.160, de 2015)

Vi – os demais créditos, se-
gundo a ordem de preferência 
legal.  (incluído pela lei nº 1�.160, 
de 2015)

§ 7o sendo insuficiente o valor 
arrecadado para quitar os débi-
tos incidentes sobre o veículo, 
a situação será comunicada aos 
credores.  (incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

§ 8o os órgãos públicos respon-
sáveis serão comunicados do leilão 
previamente para que formalizem 
a desvinculação dos ônus inciden-
tes sobre o veículo no prazo máxi-
mo de dez dias.  (incluído pela lei 
nº 1�.160, de 2015)

§ 9o os débitos incidentes sobre 
o veículo antes da alienação admi-
nistrativa ficam dele automatica-
mente desvinculados, sem prejuízo 
da cobrança contra o proprietá-
rio anterior.  (incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

§ 10. aplica-se o disposto no § 
9o inclusive ao débito relativo a tri-
buto cujo fato gerador seja a pro-
priedade, o domínio útil, a posse, 
a circulação ou o licenciamento 
de veículo.  (incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

§ 11. na hipótese de o antigo pro-
prietário reaver o veículo, por qual-
quer meio, os débitos serão nova-
mente vinculados ao bem, aplican-
do-se, nesse caso, o disposto nos §§ 
1o, 2o e �o do art. 271. .  (incluído 
pela lei nº 1�.160, de 2015)

§ 12. Quitados os débitos, o saldo 
remanescente será depositado em 
conta específica do órgão responsá-
vel pela realização do leilão e ficará 
à disposição do antigo proprietário, 
devendo ser expedida notificação a 
ele, no máximo em trinta dias após 
a realização do leilão, para o levan-
tamento do valor no prazo de cin-
co anos, após os quais o valor será 
transferido, definitivamente, para 
o fundo a que se refere o parágrafo 
único do art. �20. .  (incluído pela 
lei nº 1�.160, de 2015)

§ 1�. aplica-se o disposto nes-
te artigo, no que couber, ao ani-
mal recolhido, a qualquer título, 
e não reclamado por seu proprie-
tário no prazo de sessenta dias, 
a contar da data de recolhimen-
to, conforme regulamentação do 
contran.  (incluído pela lei nº 
1�.160, de 2015)

§ 14.  se identificada a existên-
cia de restrição policial ou judicial 
sobre o prontuário do veículo, a 
autoridade responsável pela restri-
ção será notificada para a retirada 
do bem do depósito, mediante a 
quitação das despesas com remo-
ção e estada, ou para a autori-
zação do leilão nos termos deste 
artigo.  (redação dada pela lei nº 
1�.281, de 2016) (Vigência)

  § 15.  se no prazo de 60 (sessen-
ta) dias, a contar da notificação de 
que trata o § 14, não houver mani-
festação da autoridade responsável 
pela restrição judicial ou policial, es-
tará o órgão de trânsito autorizado 
a promover o leilão do veículo nos 
termos deste artigo.  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)
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  § 16.  os veículos, sucatas e mate-
riais inservíveis de bens automotores 
que se encontrarem nos depósitos 
há mais de 1 (um) ano poderão ser 
destinados à reciclagem, indepen-
dentemente da existência de restri-
ções sobre o veículo.  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

  § 17.  o procedimento de has-
ta pública na hipótese do § 16 será 
realizado por lote de tonelagem de 
material ferroso, observando-se, no 
que couber, o disposto neste artigo, 
condicionando-se a entrega do ma-
terial arrematado aos procedimen-
tos necessários à descaracterização 
total do bem e à destinação exclu-
siva, ambientalmente adequada, 
à reciclagem siderúrgica, vedado 
qualquer aproveitamento de peças e 
partes.  (incluído pela lei nº 1�.281, 
de 2016) (Vigência)

  § 18.  os veículos sinistrados irre-
cuperáveis queimados, adulterados 
ou estrangeiros, bem como aqueles 
sem possibilidade de regularização 
perante o órgão de trânsito, serão 
destinados à reciclagem, indepen-
dentemente do período em que 
estejam em depósito, respeitado o 
prazo previsto no caput deste ar-
tigo, sempre que a autoridade res-
ponsável pelo leilão julgar ser essa a 
medida apropriada.  (incluído pela 
lei nº 1�.281, de 2016) (Vigência)

Art. 329. os condutores dos veí-
culos de que tratam os arts. 1�5 e 1�6, 
para exercerem suas atividades, deve-
rão apresentar, previamente, certidão 
negativa do registro de distribuição 
criminal relativamente aos crimes de 
homicídio, roubo, estupro e corrupção 
de menores, renovável a cada cinco 
anos, junto ao órgão responsável pela 
respectiva concessão ou autorização.

Art. 330. os estabelecimen-
tos onde se executem reformas ou 
recuperação de veículos e os que 
comprem, vendam ou desmontem 
veículos, usados ou não, são obri-
gados a possuir livros de registro de 
seu movimento de entrada e saída 
e de uso de placas de experiência, 
conforme modelos aprovados e ru-
bricados pelos órgãos de trânsito.

§ 1º os livros indicarão:
i - data de entrada do veículo no 

estabelecimento;
ii - nome, endereço e identidade 

do proprietário ou vendedor;
iii - data da saída ou baixa, nos ca-

sos de desmontagem;

iV - nome, endereço e identidade 
do comprador;

V - características do veículo 
constantes do seu certificado de 
registro;

Vi - número da placa de 
experiência.

§ 2º os livros terão suas páginas 
numeradas tipograficamente e se-
rão encadernados ou em folhas 
soltas, sendo que, no primeiro caso, 
conterão termo de abertura e en-
cerramento lavrados pelo proprie-
tário e rubricados pela repartição 
de trânsito, enquanto, no segundo, 
todas as folhas serão autenticadas 
pela repartição de trânsito.

§ �º a entrada e a saída de veícu-
los nos estabelecimentos referidos 
neste artigo registrar-se-ão no mes-
mo dia em que se verificarem assina-
ladas, inclusive, as horas a elas cor-
respondentes, podendo os veículos 
irregulares lá encontrados ou suas 
sucatas ser apreendidos ou retidos 
para sua completa regularização.

§ 4º as autoridades de trânsito e 
as autoridades policiais terão acesso 
aos livros sempre que o solicitarem, 
não podendo, entretanto, retirá-los 
do estabelecimento.

§ 5º a falta de escrituração dos 
livros, o atraso, a fraude ao realizá-
lo e a recusa de sua exibição serão 
punidas com a multa prevista para 
as infrações gravíssimas, indepen-
dente das demais cominações legais 
cabíveis.

§ 6o os livros previstos neste ar-
tigo poderão ser substituídos por 
sistema eletrônico, na forma regu-
lamentada pelo contran. (incluído 
pela lei nº 1�.154, de 2015)

Art. 331. até a nomeação e 
posse dos membros que passarão 
a integrar os colegiados destinados 
ao julgamento dos recursos admi-
nistrativos previstos na seção ii do 
capítulo XViii deste código, o jul-
gamento dos recursos ficará a cargo 
dos órgãos ora existentes.

Art. 332. os órgãos e entida-
des integrantes do sistema nacio-
nal de trânsito proporcionarão aos 
membros do contran, cetran e 
contrandife, em serviço, todas 
as facilidades para o cumprimento 
de sua missão, fornecendo-lhes as 
informações que solicitarem, permi-
tindo-lhes inspecionar a execução de 
quaisquer serviços e deverão aten-
der prontamente suas requisições.

Art. 333. o contran esta-
belecerá, em até cento e vinte dias 
após a nomeação de seus membros, 
as disposições previstas nos arts. 91 
e 92, que terão de ser atendidas pe-
los órgãos e entidades executivos 
de trânsito e executivos rodoviários 
para exercerem suas competências.

§ 1º os órgãos e entidades de 
trânsito já existentes terão prazo de 
um ano, após a edição das normas, 
para se adequarem às novas dispo-
sições estabelecidas pelo contran, 
conforme disposto neste artigo.

§ 2º os órgãos e entidades de 
trânsito a serem criados exercerão 
as competências previstas neste có-
digo em cumprimento às exigências 
estabelecidas pelo contran, con-
forme disposto neste artigo, acom-
panhados pelo respectivo cetran, 
se órgão ou entidade municipal, ou 
contran, se órgão ou entidade 
estadual, do distrito federal ou da 
união, passando a integrar o siste-
ma nacional de trânsito.

Art. 334. as ondulações trans-
versais existentes deverão ser ho-
mologadas pelo órgão ou entidade 
competente no prazo de um ano, 
a partir da publicação deste códi-
go, devendo ser retiradas em caso 
contrário.

Art. 335. .  (Vetado)

Art. 336. aplicam-se os sinais 
de trânsito previstos no anexo ii 
até a aprovação pelo contran, 
no prazo de trezentos e sessenta 
dias da publicação desta lei, após 
a manifestação da câmara temá-
tica de engenharia, de Vias e Ve-
ículos e obedecidos os padrões 
internacionais.

Art. 337. os cetran terão su-
porte técnico e financeiro dos esta-
dos e Municípios que os compõem 
e, o contrandife, do distrito 
federal.

Art. 338. as montadoras, en-
carroçadoras, os importadores e fa-
bricantes, ao comerciarem veículos 
automotores de qualquer categoria 
e ciclos, são obrigados a fornecer, 
no ato da comercialização do res-
pectivo veículo, manual contendo 
normas de circulação, infrações, 
penalidades, direção defensiva, pri-
meiros socorros e anexos do código 
de trânsito brasileiro.
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Art. 339. fica o poder executivo 
autorizado a abrir crédito especial 
no valor de r$ 264.954,00 (duzentos 
e sessenta e quatro mil, novecentos 
e cinqüenta e quatro reais), em fa-
vor do ministério ou órgão a que 
couber a coordenação máxima do 
sistema nacional de trânsito, para 
atender as despesas decorrentes da 
implantação deste código.

Art. 340. este código entra 
em vigor cento e vinte dias após a 
data de sua publicação.

Art. 341. ficam revogadas 
as leis nºs 5.108, de 21 de setembro 
de 1966, 5.69�, de 16 de agosto de 
1971, 5.820, de 10 de novembro de 
1972, 6.124, de 25 de outubro de 
1974, 6.�08, de 15 de dezembro de 
1975, 6.�69, de 27 de outubro de 
1976, 6.7�1, de 4 de dezembro de 
1979, 7.0�1, de 20 de setembro de 
1982, 7.052, de 02 de dezembro de 
1982, 8.102, de 10 de dezembro de 
1990, os arts. 1º a 6º e 11 do decre-
to-lei nº 2�7, de 28 de fevereiro de 
1967, e os decretos-leis nºs 584, de 
16 de maio de 1969, 912, de 2 de 
outubro de 1969, e 2.448, de 21 de 
julho de 1988.

brasília, 2� de setembro de 1997; 
176º da independência e 109º da 
república.

fernando henriQue cardoso 
Iris Rezende 

Eliseu Padilha

este texto não substitui o publi-
cado no dou de 24.9.1997 e retifi-

cado em 25.9.1997.

aneXo i 
dos conceitos e definiÇÕes

(Vide lei nº 14.071, de 
2020)   (Vigência)

para efeito deste código adotam-
se as seguintes definições:

acostaMento - parte da via di-
ferenciada da pista de rolamento 
destinada à parada ou estaciona-
mento de veículos, em caso de emer-
gência, e à circulação de pedestres e 
bicicletas, quando não houver local 
apropriado para esse fim.

agente da autoridade de 
trÂnsito - pessoa, civil ou policial 
militar, credenciada pela autorida-

de de trânsito para o exercício das 
atividades de fiscalização, operação, 
policiamento ostensivo de trânsito 
ou patrulhamento.

ar alVeolar - ar expirado pela 
boca de um indivíduo, originário 
dos alvéolos pulmonares.  (incluído 
pela lei nº 12.760, de 2012)

autoMóVel - veículo automo-
tor destinado ao transporte de pas-
sageiros, com capacidade para até 
oito pessoas, exclusive o condutor.

autoridade de trÂnsito - diri-
gente máximo de órgão ou entida-
de executivo integrante do sistema 
nacional de trânsito ou pessoa por 
ele expressamente credenciada.

balanÇo traseiro - distância 
entre o plano vertical passando pe-
los centros das rodas traseiras ex-
tremas e o ponto mais recuado do 
veículo, considerando-se todos os 
elementos rigidamente fixados ao 
mesmo.

bicicleta - veículo de propulsão 
humana, dotado de duas rodas, não 
sendo, para efeito deste código, 
similar à motocicleta, motoneta e 
ciclomotor.

bicicletário - local, na via ou 
fora dela, destinado ao estaciona-
mento de bicicletas.

bonde - veículo de propulsão 
elétrica que se move sobre trilhos.

bordo da pista - margem da 
pista, podendo ser demarcada por 
linhas longitudinais de bordo que 
delineiam a parte da via destinada 
à circulação de veículos.

calÇada - parte da via, normal-
mente segregada e em nível dife-
rente, não destinada à circulação 
de veículos, reservada ao trânsito 
de pedestres e, quando possível, à 
implantação de mobiliário urba-
no, sinalização, vegetação e outros 
fins.

caMinhÃo-trator - veículo au-
tomotor destinado a tracionar ou 
arrastar outro.

caMinhonete - veículo desti-
nado ao transporte de carga com 
peso bruto total de até três mil e 
quinhentos quilogramas.

caMioneta - veículo misto des-
tinado ao transporte de passageiros 
e carga no mesmo compartimento.

canteiro central - obstáculo 
físico construído como separador 
de duas pistas de rolamento, even-
tualmente substituído por marcas 
viárias (canteiro fictício).

capacidade MáXiMa de tra-
ÇÃo - máximo peso que a unidade 

de tração é capaz de tracionar, in-
dicado pelo fabricante, baseado em 
condições sobre suas limitações de 
geração e multiplicação de momen-
to de força e resistência dos elemen-
tos que compõem a transmissão.

carreata - deslocamento em fila 
na via de veículos automotores em si-
nal de regozijo, de reivindicação, de 
protesto cívico ou de uma classe.

carro de MÃo - veículo de pro-
pulsão humana utilizado no trans-
porte de pequenas cargas.

carroÇa - veículo de tração 
animal destinado ao transporte de 
carga.

catadióptrico - dispositivo de 
reflexão e refração da luz utiliza-
do na sinalização de vias e veículos 
(olho-de-gato).

charrete - veículo de tração 
animal destinado ao transporte de 
pessoas.

ciclo - veículo de pelo menos 
duas rodas a propulsão humana.

ciclofaiXa - parte da pista de 
rolamento destinada à circulação ex-
clusiva de ciclos, delimitada por sina-
lização específica.

cicloMotor - veículo de duas ou 
três rodas, provido de um motor de 
combustão interna, cuja cilindrada 
não exceda a cinqüenta centímetros 
cúbicos (�,05 polegadas cúbicas) e 
cuja velocidade máxima de fabrica-
ção não exceda a cinqüenta quilô-
metros por hora.

cicloVia - pista própria destinada 
à circulação de ciclos, separada fisica-
mente do tráfego comum.

conVersÃo - movimento em ân-
gulo, à esquerda ou à direita, de mu-
dança da direção original do veículo.

cruZaMento - interseção de 
duas vias em nível.

dispositiVo de seguranÇa 
- qualquer elemento que tenha a 
função específica de proporcionar 
maior segurança ao usuário da via, 
alertando-o sobre situações de peri-
go que possam colocar em risco sua 
integridade física e dos demais usu-
ários da via, ou danificar seriamente 
o veículo.

estacionaMento - imobilização 
de veículos por tempo superior ao 
necessário para embarque ou de-
sembarque de passageiros.

estrada - via rural não 
pavimentada.

etilÔMetro - aparelho destina-
do à medição do teor alcoólico no 
ar alveolar.   (incluído pela lei nº 
12.760, de 2012)
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faiXas de doMÍnio - superfície 
lindeira às vias rurais, delimitada por 
lei específica e sob responsabilidade 
do órgão ou entidade de trânsito 
competente com circunscrição so-
bre a via.

faiXas de trÂnsito - qualquer 
uma das áreas longitudinais em que 
a pista pode ser subdividida, sinali-
zada ou não por marcas viárias lon-
gitudinais, que tenham uma largura 
suficiente para permitir a circulação 
de veículos automotores.

fiscaliZaÇÃo - ato de controlar 
o cumprimento das normas esta-
belecidas na legislação de trânsito, 
por meio do poder de polícia admi-
nistrativa de trânsito, no âmbito de 
circunscrição dos órgãos e entidades 
executivos de trânsito e de acordo 
com as competências definidas nes-
te código.

foco de pedestres - indicação lu-
minosa de permissão ou impedimento 
de locomoção na faixa apropriada.

freio de estacionaMento 
- dispositivo destinado a manter o 
veículo imóvel na ausência do con-
dutor ou, no caso de um reboque, 
se este se encontra desengatado.

freio de seguranÇa ou Mo-
tor - dispositivo destinado a dimi-
nuir a marcha do veículo no caso de 
falha do freio de serviço.

freio de serViÇo - dispositivo 
destinado a provocar a diminuição 
da marcha do veículo ou pará-lo.

gestos de agentes - movimen-
tos convencionais de braço, adota-
dos exclusivamente pelos agentes 
de autoridades de trânsito nas vias, 
para orientar, indicar o direito de 
passagem dos veículos ou pedestres 
ou emitir ordens, sobrepondo-se ou 
completando outra sinalização ou 
norma constante deste código.

gestos de condutores - mo-
vimentos convencionais de braço, 
adotados exclusivamente pelos con-
dutores, para orientar ou indicar 
que vão efetuar uma manobra de 
mudança de direção, redução brus-
ca de velocidade ou parada.

ilha - obstáculo físico, colocado 
na pista de rolamento, destinado 
à ordenação dos fluxos de trânsito 
em uma interseção.

infraÇÃo - inobservância a qual-
quer preceito da legislação de trân-
sito, às normas emanadas do código 
de trânsito, do conselho nacional 
de trânsito e a regulamentação es-
tabelecida pelo órgão ou entidade 
executiva do trânsito.

interseÇÃo - todo cruzamento 
em nível, entroncamento ou bifur-
cação, incluindo as áreas formadas 
por tais cruzamentos, entronca-
mentos ou bifurcações.

interrupÇÃo de Marcha - 
imobilização do veículo para aten-
der circunstância momentânea do 
trânsito.

licenciaMento - procedimen-
to anual, relativo a obrigações do 
proprietário de veículo, comprova-
do por meio de documento especí-
fico (certificado de licenciamento 
anual).

logradouro pÚblico - espaço 
livre destinado pela municipalidade 
à circulação, parada ou estaciona-
mento de veículos, ou à circulação 
de pedestres, tais como calçada, 
parques, áreas de lazer, calçadões.

lotaÇÃo - carga útil máxima, 
incluindo condutor e passageiros, 
que o veículo transporta, expressa 
em quilogramas para os veículos 
de carga, ou número de pessoas, 
para os veículos de passageiros.

lote lindeiro - aquele situado 
ao longo das vias urbanas ou rurais 
e que com elas se limita.

luZ alta - facho de luz do veí-
culo destinado a iluminar a via até 
uma grande distância do veículo.

luZ baiXa - facho de luz do 
veículo destinada a iluminar a via 
diante do veículo, sem ocasionar 
ofuscamento ou incômodo injus-
tificáveis aos condutores e outros 
usuários da via que venham em 
sentido contrário.

luZ de freio - luz do veículo 
destinada a indicar aos demais 
usuários da via, que se encontram 
atrás do veículo, que o condutor 
está aplicando o freio de serviço.

luZ indicadora de direÇÃo 
(pisca-pisca) - luz do veículo desti-
nada a indicar aos demais usuários 
da via que o condutor tem o pro-
pósito de mudar de direção para a 
direita ou para a esquerda.

luZ de Marcha À rÉ - luz do 
veículo destinada a iluminar atrás 
do veículo e advertir aos demais 
usuários da via que o veículo está 
efetuando ou a ponto de efetuar 
uma manobra de marcha à ré.

luZ de neblina - luz do veícu-
lo destinada a aumentar a ilumi-
nação da via em caso de neblina, 
chuva forte ou nuvens de pó.

luZ de posiÇÃo (lanterna) - luz 
do veículo destinada a indicar a 
presença e a largura do veículo.

Manobra - movimento execu-
tado pelo condutor para alterar a 
posição em que o veículo está no 
momento em relação à via.

Marcas Viárias - conjunto de si-
nais constituídos de linhas, marcações, 
símbolos ou legendas, em tipos e cores 
diversas, apostos ao pavimento da via.

MicroÔnibus - veículo automotor 
de transporte coletivo com capacidade 
para até vinte passageiros.

Motocicleta - veículo automotor 
de duas rodas, com ou sem side-car, 
dirigido por condutor em posição 
montada.

Motoneta - veículo automotor de 
duas rodas, dirigido por condutor em 
posição sentada.

Motor-casa (Motor-hoMe) 
- veículo automotor cuja carroçaria 
seja fechada e destinada a alojamen-
to, escritório, comércio ou finalidades 
análogas.

noite - período do dia compreen-
dido entre o pôr-do-sol e o nascer do 
sol.

Ônibus - veículo automotor de 
transporte coletivo com capacidade 
para mais de vinte passageiros, ainda 
que, em virtude de adaptações com 
vista à maior comodidade destes, 
transporte número menor.

operaÇÃo de carga e descarga 
- imobilização do veículo, pelo tempo 
estritamente necessário ao carrega-
mento ou descarregamento de ani-
mais ou carga, na forma disciplinada 
pelo órgão ou entidade executivo de 
trânsito competente com circunscrição 
sobre a via.

operaÇÃo de trÂnsito - mo-
nitoramento técnico baseado nos 
conceitos de engenharia de tráfego, 
das condições de fluidez, de estacio-
namento e parada na via, de forma 
a reduzir as interferências tais como 
veículos quebrados, acidentados, es-
tacionados irregularmente atrapa-
lhando o trânsito, prestando socorros 
imediatos e informações aos pedestres 
e condutores.

parada - imobilização do veículo 
com a finalidade e pelo tempo estrita-
mente necessário para efetuar embar-
que ou desembarque de passageiros.

passageM de nÍVel - todo cruza-
mento de nível entre uma via e uma 
linha férrea ou trilho de bonde com 
pista própria.

passageM por outro VeÍculo - 
movimento de passagem à frente de 
outro veículo que se desloca no mes-
mo sentido, em menor velocidade, 
mas em faixas distintas da via.
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passageM subterrÂnea - obra 
de arte destinada à transposição de 
vias, em desnível subterrâneo, e ao uso 
de pedestres ou veículos.

passarela - obra de arte desti-
nada à transposição de vias, em des-
nível aéreo, e ao uso de pedestres.

passeio - parte da calçada ou da 
pista de rolamento, neste último 
caso, separada por pintura ou ele-
mento físico separador, livre de in-
terferências, destinada à circulação 
exclusiva de pedestres e, excepcio-
nalmente, de ciclistas.

patrulhaMento - função exer-
cida pela polícia rodoviária federal 
com o objetivo de garantir obedi-
ência às normas de trânsito, asse-
gurando a livre circulação e evitan-
do acidentes.

perÍMetro urbano - limite en-
tre área urbana e área rural.

peso bruto total - peso máxi-
mo que o veículo transmite ao pavi-
mento, constituído da soma da tara 
mais a lotação.

peso bruto total coMbina-
do - peso máximo transmitido ao 
pavimento pela combinação de um 
caminhão-trator mais seu semi-re-
boque ou do caminhão mais o seu 
reboque ou reboques.

pisca-alerta - luz intermitente 
do veículo, utilizada em caráter de 
advertência, destinada a indicar aos 
demais usuários da via que o veícu-
lo está imobilizado ou em situação 
de emergência.

pista - parte da via normalmente 
utilizada para a circulação de veícu-
los, identificada por elementos se-
paradores ou por diferença de nível 
em relação às calçadas, ilhas ou aos 
canteiros centrais.

placas - elementos colocados na 
posição vertical, fixados ao lado ou 
suspensos sobre a pista, transmitin-
do mensagens de caráter perma-
nente e, eventualmente, variáveis, 
mediante símbolo ou legendas pré-
reconhecidas e legalmente instituí-
das como sinais de trânsito.

policiaMento ostensiVo de 
trÂnsito - função exercida pelas 
polícias Militares com o objetivo de 
prevenir e reprimir atos relaciona-
dos com a segurança pública e de 
garantir obediência às normas rela-
tivas à segurança de trânsito, asse-
gurando a livre circulação e evitan-
do acidentes.

ponte - obra de construção civil 
destinada a ligar margens opostas 
de uma superfície líquida qualquer.

reboQue - veículo destinado a 
ser engatado atrás de um veículo 
automotor.

regulaMentaÇÃo da Via - im-
plantação de sinalização de regula-
mentação pelo órgão ou entidade 
competente com circunscrição sobre 
a via, definindo, entre outros, senti-
do de direção, tipo de estacionamen-
to, horários e dias.

refÚgio - parte da via, devida-
mente sinalizada e protegida, desti-
nada ao uso de pedestres durante a 
travessia da mesma.

renach - registro nacional de 
condutores habilitados.

renaVaM - registro nacional de 
Veículos automotores.

retorno - movimento de inver-
são total de sentido da direção origi-
nal de veículos.

rodoVia - via rural pavimentada.
seMi-reboQue - veículo de um ou 

mais eixos que se apóia na sua unida-
de tratora ou é a ela ligado por meio 
de articulação.

sinais de trÂnsito - elementos 
de sinalização viária que se utilizam 
de placas, marcas viárias, equipa-
mentos de controle luminosos, dis-
positivos auxiliares, apitos e gestos, 
destinados exclusivamente a ordenar 
ou dirigir o trânsito dos veículos e 
pedestres.

sinaliZaÇÃo - conjunto de sinais 
de trânsito e dispositivos de segu-
rança colocados na via pública com 
o objetivo de garantir sua utilização 
adequada, possibilitando melhor 
fluidez no trânsito e maior seguran-
ça dos veículos e pedestres que nela 
circulam.

sons por apito - sinais sonoros, 
emitidos exclusivamente pelos agen-
tes da autoridade de trânsito nas vias, 
para orientar ou indicar o direito de 
passagem dos veículos ou pedestres, 
sobrepondo-se ou completando sina-
lização existente no local ou norma 
estabelecida neste código.

tara - peso próprio do veículo, 
acrescido dos pesos da carroçaria e 
equipamento, do combustível, das 
ferramentas e acessórios, da roda so-
bressalente, do extintor de incêndio 
e do fluido de arrefecimento, expres-
so em quilogramas.

trailer - reboque ou semi-rebo-
que tipo casa, com duas, quatro, ou 
seis rodas, acoplado ou adaptado à 
traseira de automóvel ou camione-
te, utilizado em geral em atividades 
turísticas como alojamento, ou para 
atividades comerciais.

trÂnsito - movimentação e imo-
bilização de veículos, pessoas e ani-
mais nas vias terrestres.

transposiÇÃo de faiXas - pas-
sagem de um veículo de uma faixa 
demarcada para outra.

trator - veículo automotor 
construído para realizar trabalho 
agrícola, de construção e pavimen-
tação e tracionar outros veículos e 
equipamentos.

ultrapassageM - movimento 
de passar à frente de outro veículo 
que se desloca no mesmo sentido, 
em menor velocidade e na mesma 
faixa de tráfego, necessitando sair e 
retornar à faixa de origem.

utilitário - veículo misto carac-
terizado pela versatilidade do seu 
uso, inclusive fora de estrada.

VeÍculo articulado - combi-
nação de veículos acoplados, sendo 
um deles automotor.

VeÍculo autoMotor - todo ve-
ículo a motor de propulsão que cir-
cule por seus próprios meios, e que 
serve normalmente para o trans-
porte viário de pessoas e coisas, 
ou para a tração viária de veículos 
utilizados para o transporte de pes-
soas e coisas. o termo compreende 
os veículos conectados a uma linha 
elétrica e que não circulam sobre 
trilhos (ônibus elétrico).

VeÍculo de carga - veículo des-
tinado ao transporte de carga, po-
dendo transportar dois passageiros, 
exclusive o condutor.

VeÍculo de coleÇÃo - aquele 
que, mesmo tendo sido fabricado 
há mais de trinta anos, conserva 
suas características originais de fa-
bricação e possui valor histórico 
próprio.

VeÍculo conjugado - combi-
nação de veículos, sendo o primeiro 
um veículo automotor e os demais 
reboques ou equipamentos de tra-
balho agrícola, construção, terra-
plenagem ou pavimentação.

VeÍculo de grande porte 
- veículo automotor destinado ao 
transporte de carga com peso bru-
to total máximo superior a dez mil 
quilogramas e de passageiros, supe-
rior a vinte passageiros.

VeÍculo de passageiros - ve-
ículo destinado ao transporte de 
pessoas e suas bagagens.

VeÍculo Misto - veículo auto-
motor destinado ao transporte si-
multâneo de carga e passageiro.

Via - superfície por onde tran-
sitam veículos, pessoas e animais, 
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compreendendo a pista, a calça-
da, o acostamento, ilha e canteiro 
central.

Via de trÂnsito rápido - aque-
la caracterizada por acessos espe-
ciais com trânsito livre, sem inter-
seções em nível, sem acessibilidade 
direta aos lotes lindeiros e sem tra-
vessia de pedestres em nível.

Via arterial - aquela caracteri-
zada por interseções em nível, ge-
ralmente controlada por semáforo, 
com acessibilidade aos lotes lindei-
ros e às vias secundárias e locais, 
possibilitando o trânsito entre as 
regiões da cidade.

Via coletora - aquela destina-
da a coletar e distribuir o trânsito 
que tenha necessidade de entrar ou 
sair das vias de trânsito rápido ou 
arteriais, possibilitando o trânsito 
dentro das regiões da cidade.

Via local - aquela caracteriza-
da por interseções em nível não se-
maforizadas, destinada apenas ao 
acesso local ou a áreas restritas.

Via rural - estradas e rodovias.
Via urbana - ruas, avenidas, 

vielas, ou caminhos e similares 
abertos à circulação pública, situ-
ados na área urbana, caracteriza-
dos principalmente por possuírem 
imóveis edificados ao longo de sua 
extensão.

Vias e áreas de pedestres - vias 
ou conjunto de vias destinadas à cir-
culação prioritária de pedestres.

Viaduto - obra de construção 
civil destinada a transpor uma de-
pressão de terreno ou servir de pas-
sagem superior.
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capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 1.   esta lei define os cri-
mes de abuso de autoridade, come-
tidos 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, ain-
da, 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. 2.   É sujeito ativo do crime 
de abuso de autoridade qualquer 
agente público, servidor ou não, 
da administração direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos 
poderes da união, dos estados, do 
distrito federal, dos Municípios e 
de território, compreendendo, mas 
não se limitando a:

i - servidores públicos e militares 
ou pessoas a eles equiparadas;

ii - membros do poder 
legislativo;

iii - membros do poder executivo;
iV - membros do poder 

judiciário;
V - membros do Ministério 

público;
Vi - membros dos tribunais ou 

conselhos de contas.
parágrafo único.  reputa-se agen-

te público, para os efeitos desta lei, 
todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remunera-
ção, por eleição, nomeação, desig-
nação, contratação ou qualquer ou-
tra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou fun-
ção em órgão ou entidade abrangi-
dos pelo caput deste artigo.

capÍtulo iii 
da aÇÃo penal

art. �.   (Vetado).  

Art. 3.   os crimes previstos nesta 
lei são de ação penal pública incondi-
cionada. (promulgação partes vetadas)

§ 1º  será admitida ação privada 
se a ação penal pública não for in-
tentada no prazo legal, cabendo ao 
Ministério público aditar a queixa, 
repudiá-la e oferecer denúncia substi-
tutiva, intervir em todos os termos do 
processo, fornecer elementos de pro-
va, 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) me-
ses, contado da data em que se es-
gotar 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. 4.   são efeitos da condenação:
i - tornar certa a obrigação de in-

denizar 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, considerando 
os prejuízos por ele sofridos;

ii - a inabilitação para o exercício 
de cargo, mandato ou função públi-
ca, pelo período 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 motivada-
mente na sentença.

seÇÃo ii 
das penas restritiVas de 

direitos

Art. 5.   as penas restritivas de 
direitos substitutivas das privativas de 
liberdade previstas nesta lei são:

i - prestação de serviços à comuni-
dade 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 per-
da dos vencimentos e das vantagens;

iii - (Vetado).
parágrafo único. as penas restriti-

vas de direitos podem ser aplicadas 
autônoma ou cumulativamente.

capÍtulo V 
das sanÇÕes de natureZa ciVil 

e adMinistratiVa

Art. 6.   as penas previstas nes-
ta lei serão aplicadas independen-
temente das sanções de natureza 
civil ou administrativa cabíveis.

parágrafo único. as notícias de 
crimes previstos nesta lei que des-
creverem falta funcional serão in-
formadas à autoridade competente 
com vistas à apuração.

Art. 7.   as responsabilidades 
civil e administrativa são indepen-
dentes da criminal, não se podendo 
mais questionar sobre a existência 
ou a autoria do fato quando essas 
questões tenham sido decididas no 
juízo criminal.

Art. 8.   faz coisa julgada em 
âmbito cível, assim como no admi-
nistrativo-disciplinar, a sentença 
penal que reconhecer ter sido o ato 
praticado em estado de necessida-
de, em legítima defesa, em estrito 
cumprimento de dever legal ou no 
exercício regular de direito.

capÍtulo Vi 
dos criMes e das penas

art. 9.   (Vetado).   

Art. 9.   decretar medida de 
privação da liberdade em manifesta 
desconformidade com as hipóteses 
legais:        (promulgação partes 
vetadas)

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena a autoridade judiciária que, 
dentro de prazo razoável, deixar de:

i - relaxar a prisão manifestamen-
te ilegal;

ii - substituir a prisão preventi-
va por medida cautelar diversa ou 
de conceder liberdade provisória, 
quando manifestamente cabível;

iii - deferir liminar ou ordem 
de habeas corpus, quando manifes-
tamente cabível.’

Art. 10.  decretar a condução 
coercitiva de testemunha ou inves-
tigado manifestamente descabida 
ou sem prévia intimação de compa-
recimento ao juízo:

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.



490

Vade meCum 2021  |  leI de aBuSo de auTorIdade

art. 11.  (Vetado).

Art. 12.  deixar injustificada-
mente de comunicar prisão em fla-
grante à autoridade judiciária no 
prazo legal:

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena quem:

i - deixa de comunicar, imediata-
mente, a execução de prisão tem-
porária 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 fa-
mília ou à pessoa por ela indicada;

iii - deixa de entregar ao preso, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) ho-
ras, a nota de culpa, assinada pela 
autoridade, com o motivo da pri-
são e os nomes do condutor e das 
testemunhas;

iV - prolonga a execução de pena 
privativa de liberdade, de prisão 
temporária, de prisão preventiva, 
de medida de segurança ou de in-
ternação, deixando, sem motivo jus-
to e excepcionalíssimo, de executar 
o alvará de soltura imediatamente 
após recebido ou de promover a 
soltura do preso quando esgotado 
o prazo judicial ou legal.

Art. 13.  constranger o preso 
ou o detento, mediante violência, 
grave ameaça ou redução de sua 
capacidade de resistência, a:

i - exibir-se ou ter seu corpo ou 
parte dele exibido à curiosidade 
pública;

ii - submeter-se a situação vexató-
ria ou a constrangimento não auto-
rizado em lei;

iii - (Vetado).  
iii - produzir prova contra si mes-

mo ou contra terceiro:        (promul
gação partes vetadas)

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa, sem prejuí-
zo 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 profissão, deva guardar 
segredo ou resguardar sigilo:

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.

parágrafo único.  (Vetado).   
parágrafo único.  incorre na mes-

ma pena quem prossegue com o 

interrogatório:        (promulgação 
partes vetadas)

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. 16.  (Vetado).   

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:        (promulga
ção partes vetadas)

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena quem, como responsável 
por interrogatório em sede de pro-
cedimento investigatório de infra-
ção penal, deixa de identificar-se 
ao preso ou atribui a si mesmo falsa 
identidade, cargo ou função.

art. 17.  (Vetado).

Art. 18.  submeter o preso a 
interrogatório policial durante o 
período de repouso noturno, salvo 
se capturado em flagrante delito ou 
se ele, devidamente assistido, con-
sentir em prestar declarações:

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 19.  impedir ou retardar, 
injustificadamente, o envio de plei-
to de preso à autoridade judiciária 
competente para a apreciação da 
legalidade de sua prisão ou das cir-
cunstâncias de sua custódia:

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.

parágrafo único. incorre na mes-
ma pena o magistrado que, ciente 
do impedimento ou da demora, 
deixa de tomar as providências 
tendentes a saná-lo ou, não sendo 
competente para decidir sobre a 
prisão, deixa de enviar o pedido à 
autoridade judiciária que o seja.

art. 20.  (Vetado).   

Art. 20.  impedir, sem justa 
causa, a entrevista pessoal e reser-
vada do preso com seu advogado:   
     (promulgação partes vetadas)

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena quem impede o preso, o 
réu solto ou o investigado de entre-
vistar-se pessoal e reservadamente 

com seu advogado 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 inter-
rogatório ou no caso de audiência 
realizada por videoconferência.

Art. 21.  Manter presos de am-
bos os sexos na mesma cela ou espa-
ço de confinamento:

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena quem mantém, na mes-
ma cela, criança ou adolescente na 
companhia de maior de idade ou 
em ambiente inadequado, observa-
do o disposto na lei nº 8.069, de 1� 
de julho de 1990 (estatuto da crian-
ça e do adolescente).

Art. 22.  invadir ou adentrar, 
clandestina ou astuciosamente, ou 
à revelia da vontade do ocupante, 
imóvel alheio ou suas dependên-
cias, ou nele permanecer nas mes-
mas condições, sem determinação 
judicial ou fora das condições esta-
belecidas em lei:

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.

§ 1º  incorre na mesma pena, na 
forma prevista no caput deste arti-
go, quem:

i - coage alguém, mediante vio-
lência ou grave ameaça, a franque-
ar-lhe o acesso a imóvel ou suas 
dependências;

ii - (Vetado);
iii - cumpre mandado de busca e 

apreensão domiciliar após as 21h 
(vinte e uma horas) ou antes das 5h 
(cinco horas).

§ 2º  não haverá crime se o in-
gresso for para prestar socorro, ou 
quando houver fundados indícios 
que indiquem a necessidade do in-
gresso em razão de situação de fla-
grante delito ou de desastre.

Art. 23.  inovar artificiosamen-
te, no curso de diligência, de inves-
tigação ou de processo, o estado de 
lugar, de coisa ou de pessoa, com 
o fim de eximir-se de responsabili-
dade ou de responsabilizar crimi-
nalmente alguém ou agravar-lhe a 
responsabilidade:

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena quem pratica a conduta 
com o intuito de:
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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 
incompletos para desviar o curso 
da investigação, da diligência ou do 
processo.

Art. 24.   constranger, sob 
violência ou grave ameaça, funcio-
nário ou empregado de instituição 
hospitalar pública ou privada a ad-
mitir para tratamento pessoa 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 
(quatro) anos, e multa, além da 
pena correspondente à violência.

Art. 25.   proceder à obtenção 
de prova, em procedimento de in-
vestigação ou fiscalização, por meio 
manifestamente ilícito:

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena quem faz uso de prova, 
em desfavor do investigado ou fis-
calizado, com prévio conhecimento 
de sua ilicitude.

art. 26.   (Vetado).

Art. 27.   requisitar instau-
ração ou instaurar procedimento 
investigatório de infração penal 
ou administrativa, em desfavor de 
alguém, à falta de qualquer indício 
da prática de crime, de ilícito fun-
cional ou de infração administrati-
va:  (Vide adin 62�4)  (Vide adin 
6240)

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

parágrafo único.  não há crime 
quando se tratar de sindicância ou 
investigação preliminar sumária, 
devidamente justificada.

Art. 28.   divulgar gravação ou 
trecho de gravação sem relação com 
a prova que se pretenda produzir, 
expondo a intimidade ou a vida pri-
vada ou ferindo a honra ou a ima-
gem do investigado ou acusado:

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.

art. 29.  prestar informação falsa 
sobre procedimento judicial, poli-
cial, fiscal ou administrativo com o 
fim de prejudicar interesse de in-
vestigado: (Vide adin 62�4)  (Vide 
adin 6240)

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

parágrafo único.  (Vetado).
art. �0.   (Vetado).  

Art. 30.   dar início ou proceder 
à persecução penal, civil ou adminis-
trativa sem justa causa fundamen-
tada ou contra quem sabe inocente: 
(promulgação partes vetadas) 

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.

Art. 31.   estender injustifica-
damente a investigação, procras-
tinando-a em prejuízo do investi-
gado ou fiscalizado:   (Vide adin 
62�4)   (Vide adin 6240)

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena quem, inexistindo prazo 
para execução ou conclusão de pro-
cedimento, o estende de forma imo-
tivada, procrastinando-o em prejuí-
zo do investigado ou do fiscalizado.

art. �2.   (Vetado).   

Art. 32.   negar ao interessa-
do, seu defensor ou advogado aces-
so aos autos de investigação preli-
minar, ao termo circunstanciado, ao 
inquérito ou a qualquer outro pro-
cedimento investigatório de infra-
ção penal, civil ou administrativa, 
assim como impedir a obtenção de 
cópias, ressalvado o acesso a peças 
relativas a diligências em curso, ou 
que indiquem a realização de dili-
gências futuras, cujo sigilo seja im-
prescindível: (promulgação partes 
vetadas)

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 33.   exigir informação ou 
cumprimento de obrigação, inclusi-
ve 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 mes-
ma pena quem se utiliza de cargo ou 
função pública ou invoca a condição 
de agente público para se eximir de 
obrigação legal ou para obter van-
tagem ou privilégio indevido.

art. �4.   (Vetado).
art. �5.   (Vetado).

Art. 36.   decretar, em proces-
so judicial, a indisponibilidade de 
ativos financeiros em quantia que 
extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívi-
da da parte e, ante a demonstração, 
pela parte, da excessividade da me-
dida, deixar de corrigi-la:

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.

Art. 37.   demorar demasiada 
e injustificadamente no exame de 
processo de que tenha requerido 
vista em órgão colegiado, com o in-
tuito de procrastinar seu andamen-
to ou retardar o julgamento:

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

art. �8.   (Vetado).  

Art. 38.   antecipar o responsá-
vel pelas investigações, por meio de 
comunicação, inclusive rede social, 
atribuição de culpa, antes de concluí-
das as apurações e formalizada a acu-
sação: (promulgação partes vetadas)

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

capÍtulo Vii 
do procediMento

Art. 39.   aplicam-se ao proces-
so e ao julgamento dos delitos pre-
vistos nesta lei, no que couber, as 
disposições do decreto-lei nº �.689, 
de � 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. 2.  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 con-
terá necessariamente o período de 
duração da prisão temporária esta-
belecido 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 autori-
dade responsável pela custódia de-
verá, independentemente de nova 
ordem da autoridade judicial, pôr 
imediatamente o preso em liberda-
de, salvo se já tiver sido comunicada 
da prorrogação da prisão tempo-
rária ou da decretação da prisão 
preventiva.
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§ 8º  inclui-se o dia do cumpri-
mento do mandado de prisão no 
cômputo do prazo de prisão tem-
porária.” (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 reali-
zar interceptação de comunicações 
telefônicas, de informática ou tele-
mática, promover escuta ambiental 
ou quebrar segredo da justiça, sem 
autorização judicial ou com objeti-
vos 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 1� 
de julho de 1990 (estatuto da crian-
ça 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 
servidores públicos com abuso de 
autoridade, são condicionados à 
ocorrência de reincidência.

parágrafo único.  a perda do car-
go, do mandato ou da função, nesse 
caso, independerá da pena aplicada 
na reincidência.”

art. 4�.   (Vetado).  

Art. 43.   a lei nº 8.906, de 
4 de julho de 1994, passa a vigo-
rar acrescida do seguinte art. 7-
b  (promulgação partes vetadas)

Art. 7-B  constitui crime violar 
direito ou prerrogativa de advoga-
do previstos nos incisos ii, iii, iV e V 
do caput do art. 7.  desta lei:

pena - detenção, de � (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. �50. , am-
bos 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 1�1o da 
república.

jair Messias bolsonaro
Sérgio Moro

Wagner de Campos Rosário
Jorge Antonio de Oliveira 

Francisco
André Luiz de Almeida 

Mendonça

este texto não substitui o publi-
cado no dou de 5.9.2019 - edição 
extra-a e retificado em 18.9.2019

 

    lei nº 1�.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 1� 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 de-
zembro de 1940 (código penal).

o preSIdeNTe da repÚBlICa fa-
ço saber que o congresso nacional 
decreta e eu promulgo, nos termos 
do parágrafo 5o do art. 66 da cons-
tituição federal, as seguintes partes 
vetadas da lei no 1�.869, de 5 de se-
tembro de 2019:

capÍtulo iii 
da aÇÃo penal

Art. 3.   os crimes previstos 
nesta lei são de ação penal pública 
incondicionada.

§ 1º  será admitida ação privada 
se a ação penal pública não for in-
tentada no prazo legal, cabendo ao 
Ministério público aditar a queixa, 
repudiá-la e oferecer denúncia subs-
titutiva, 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 Vi 
dos criMes e das penas

Art. 9.   decretar medida de 
privação da liberdade em manifesta 
desconformidade com as hipóteses 
legais:

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena a autoridade judiciária 
que, dentro de prazo razoável, dei-
xar de:

i - relaxar a prisão manifestamen-
te ilegal;

ii - substituir a prisão preventi-
va por medida cautelar diversa ou 
de conceder liberdade provisória, 
quando manifestamente cabível;

iii - deferir liminar ou ordem 
de habeas corpus, quando manifes-
tamente cabível.’

Art. 13.  constranger o preso 
ou o detento, mediante violência, 
grave ameaça ou redução de sua 
capacidade de resistência, a:

...................................................
.................................................iii - 
produzir prova contra si mesmo ou 
contra terceiro:

.....................................................

..Art. 15.  constranger a depor, 
sob ameaça de prisão, pessoa que, 
em razão de função, ministério, 
ofício ou profissão, deva guardar 
segredo ou resguardar sigilo:

................................................
....................................................
parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena quem prossegue com o 
interrogatório:

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. 16.  deixar de identificar-se 
ou identificar-se falsamente ao pre-
so 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 mes-
ma pena quem, como responsável 
por interrogatório em sede de pro-
cedimento investigatório de infra-
ção penal, deixa de identificar-se 
ao preso ou atribui a si mesmo falsa 
identidade, cargo ou função.’

Art. 20.  impedir, sem justa 
causa, a entrevista pessoal e reser-
vada do preso com seu advogado:
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pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena quem impede o preso, o 
réu solto ou o investigado de entre-
vistar-se pessoal e reservadamente 
com seu advogado 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 inter-
rogatório ou no caso de audiência 
realizada por videoconferência.’

Art. 30.   dar início ou pro-
ceder à persecução penal, civil ou 
administrativa sem justa causa fun-
damentada ou contra quem sabe 
inocente:

pena - detenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa.’

Art. 32.   negar ao interessa-
do, seu defensor ou advogado aces-
so aos autos de investigação preli-
minar, ao termo circunstanciado, 
ao inquérito ou a qualquer outro 
procedimento investigatório de in-
fração penal, civil ou administrati-
va, assim como impedir a obtenção 
de cópias, ressalvado o acesso a pe-
ças relativas a diligências em curso, 
ou que indiquem a realização de 
diligências futuras, cujo sigilo seja 
imprescindível:

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.’

Art. 38.   antecipar o responsá-
vel pelas investigações, por meio de 
comunicação, inclusive rede social, 
atribuição de culpa, antes de con-
cluídas as apurações e formalizada 
a acusação:

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.’”

“capÍtulo Viii 
disposiÇÕes finais

Art. 43.   a lei nº 8.906, de 4 
de julho de 1994, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 7-b:

Art. 7-B  constitui crime violar 
direito ou prerrogativa de advoga-
do previstos nos incisos ii, iii, iV e V 
do caput do art. 7.  desta lei:

pena - detenção, de � (três) meses 
a 1 (um) ano, e multa.’”

brasília, 27 de setembro de 2019; 
198o  da independência e 1�1o  da 
república.

jair Messias bolsonaro

este texto não substitui o publi-
cado no dou de 27.9.2019 - edição 
extra - a
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tÍtulo i 
do objeto e da aplicaÇÃo da 

lei de eXecuÇÃo penal

Art. 1.  a execução penal tem 
por objetivo efetivar as disposições 
de sentença ou decisão criminal e 
proporcionar condições para a har-
mônica integração social do conde-
nado e do internado.

Art. 2.  a jurisdição penal dos 
juízes ou tribunais da justiça ordi-
nária, em todo o território nacio-
nal, será exercida, no processo de 
execução, na conformidade desta 
lei e do código de processo penal.

parágrafo único. esta lei aplicar-se-
á igualmente ao preso provisório e ao 
condenado pela justiça eleitoral ou 
Militar, quando recolhido a estabele-
cimento sujeito à jurisdição ordinária.

Art. 3.  ao condenado e ao in-
ternado serão assegurados todos os 
direitos não atingidos pela senten-
ça ou pela lei.

parágrafo único. não haverá 
qualquer distinção de natureza ra-
cial, social, religiosa ou política.

Art. 4.  o estado deverá recor-
rer à cooperação da comunidade 
nas atividades de execução da pena 
e da medida de segurança.

tÍtulo ii  
do condenado e do internado

capÍtulo i 
da classificaÇÃo

Art. 5.  os condenados serão 
classificados, segundo os seus an-
tecedentes e personalidade, para 
orientar a individualização da exe-
cução penal.

art. 6.  a classificação será feita 
por comissão técnica de classificação 
que elaborará o programa individu-
alizador e acompanhará a execução 
das penas privativas de liberdade e 
restritivas de direitos, devendo pro-
por, à autoridade competente, as 
progressões e regressões dos regi-
mes, bem como as conversões.

Art. 6A. classificação será feita 
por comissão técnica de classifica-
ção que elaborará o programa in-
dividualizador da pena privativa de 
liberdade adequada ao condenado 

ou preso provisório. (redação dada 
pela lei nº 10.792, de 200�)

Art. 7.  a comissão técnica de 
classificação, existente em cada 
estabelecimento, será presidida 
pelo diretor e composta, no míni-
mo, por 2 (dois) chefes de serviço, 
1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo 
e 1 (um) assistente social, quando 
se tratar de condenado à pena pri-
vativa de liberdade.

parágrafo único. nos demais 
casos a comissão atuará junto ao 
juízo da execução e será integrada 
por fiscais do serviço social.

Art. 8.  o condenado ao cum-
primento de pena privativa de li-
berdade, em regime fechado, será 
submetido a exame criminológico 
para a obtenção dos elementos 
necessários a uma adequada clas-
sificação e com vistas à individuali-
zação da execução.

parágrafo único. ao exame de 
que trata este artigo poderá ser 
submetido o condenado ao cum-
primento da pena privativa de li-
berdade em regime semi-aberto.

Art. 9.  a comissão, no exame 
para a obtenção de dados reve-
ladores da personalidade, obser-
vando a ética profissional e tendo 
sempre presentes peças ou infor-
mações do processo, poderá:

i - entrevistar pessoas;
ii - requisitar, de repartições ou 

estabelecimentos privados, da-
dos e informações a respeito do 
condenado;

iii - realizar outras diligências e 
exames necessários.

Art. 9o-A.  os condenados 
por crime praticado, dolosamente, 
com violência de natureza grave 
contra pessoa, ou por qualquer 
dos crimes previstos no art. 1o da 
lei no 8.072, de 25 de julho de 
1990, serão submetidos, obrigato-
riamente, à identificação do perfil 
genético, mediante extração de 
dna - ácido desoxirribonucleico, 
por técnica adequada e indolor. 
(incluído pela lei nº 12.654, de 
2012)

§ 1o  a identificação do perfil ge-
nético será armazenada em banco 
de dados sigiloso, conforme regu-
lamento a ser expedido pelo poder 
executivo.    (incluído pela lei nº 
12.654, de 2012)

§ 1º-a. a regulamentação deverá 
fazer constar garantias mínimas de 
proteção de dados genéticos, ob-
servando as melhores práticas da 
genética forense.     (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 2o  a autoridade policial, fede-
ral ou estadual, poderá requerer ao 
juiz competente, no caso de inqué-
rito instaurado, o acesso ao banco 
de dados de identificação de per-
fil genético.  (incluído pela lei nº 
12.654, de 2012)

§ �º deve ser viabilizado ao titu-
lar de dados genéticos o acesso aos 
seus dados constantes nos bancos 
de perfis genéticos, bem como a 
todos os documentos da cadeia de 
custódia que gerou esse dado, de 
maneira que possa ser contraditado 
pela defesa.     (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 4º o condenado pelos crimes 
previstos no caput deste artigo que 
não tiver sido submetido à identifi-
cação do perfil genético por ocasião 
do ingresso no estabelecimento 
prisional deverá ser submetido ao 
procedimento durante o cumpri-
mento da pena. (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 5º (Vetado). (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 6º (Vetado). (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 7º (Vetado) (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 8º constitui falta grave a recusa 
do condenado em submeter-se ao 
procedimento de identificação do 
perfil genético. (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

capÍtulo ii 
da assistÊncia

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 10. a assistência ao pre-
so e ao internado é dever do esta-
do, objetivando prevenir o crime e 
orientar o retorno à convivência em 
sociedade.

parágrafo único. a assistência es-
tende-se ao egresso.

art. 11. a assistência será:
i - material;
ii - à saúde;
iii -jurídica;
iV - educacional;
V - social;
Vi - religiosa.
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seÇÃo ii 
da assistÊncia Material

Art. 12. a assistência material 
ao preso e ao internado consistirá 
no fornecimento de alimentação, 
vestuário e instalações higiênicas.

Art. 13. o estabelecimento 
disporá de instalações e serviços 
que atendam aos presos nas suas 
necessidades pessoais, além de lo-
cais destinados à venda de produtos 
e objetos permitidos e não forneci-
dos pela administração.

seÇÃo iii 
da assistÊncia À saÚde

Art. 14. a assistência à saúde 
do preso e do internado de caráter 
preventivo e curativo, compreende-
rá atendimento médico, farmacêu-
tico e odontológico.

§ 1º (Vetado).
§ 2º Quando o estabelecimento 

penal não estiver aparelhado para 
prover a assistência médica neces-
sária, esta será prestada em outro 
local, mediante autorização da di-
reção do estabelecimento.

§ �o  será assegurado acompa-
nhamento médico à mulher, prin-
cipalmente no pré-natal e no pós-
parto, extensivo ao recém-nascido
.                      (incluído pela lei nº 
11.942, de 2009)

seÇÃo iV 
da assistÊncia jurÍdica

Art. 15. a assistência jurídica 
é destinada aos presos e aos inter-
nados sem recursos financeiros para 
constituir advogado.

art. 16. as unidades da federa-
ção deverão ter serviços de assistên-
cia jurídica nos estabelecimentos 
penais.

Art. 16.  as unidades da fede-
ração deverão ter serviços de assis-
tência jurídica, integral e gratuita, 
pela defensoria pública, dentro e 
fora dos estabelecimentos penais.    
(redação dada pela lei nº 12.�1�, 
de 2010).

§ 1o  as unidades da federação 
deverão prestar auxílio estrutural, 
pessoal e material à defensoria pú-
blica, no exercício de suas funções, 
dentro e fora dos estabelecimen-
tos penais.   (incluído pela lei nº 
12.�1�, de 2010).

§ 2o  em todos os estabelecimen-
tos penais, haverá local apropriado 
destinado ao atendimento pelo de-
fensor público. (incluído pela lei nº 
12.�1�, de 2010).

§ �o  fora dos estabelecimentos 
penais, serão implementados nú-
cleos especializados da defensoria 
pública para a prestação de assis-
tência jurídica integral e gratuita 
aos réus, sentenciados em liberda-
de, egressos e seus familiares, sem 
recursos financeiros para constituir 
advogado.                      (incluído 
pela lei nº 12.�1�, de 2010).

seÇÃo V 
da assistÊncia educacional

Art. 17. a assistência educa-
cional compreenderá a instrução 
escolar e a formação profissional do 
preso e do internado.

Art. 18. o ensino de 1º grau 
será obrigatório, integrando-se 
no sistema escolar da unidade 
federativa.

Art. 18-A.  o ensino médio, 
regular ou supletivo, com formação 
geral ou educação profissional de 
nível médio, será implantado nos 
presídios, em obediência ao precei-
to constitucional de sua universali-
zação. (incluído pela lei nº 1�.16�, 
de 2015)

§ 1o  o ensino ministrado aos pre-
sos e presas integrar-se-á ao siste-
ma estadual e municipal de ensino 
e será mantido, administrativa e 
financeiramente, com o apoio da 
união, não só com os recursos desti-
nados à educação, mas pelo sistema 
estadual de justiça ou administra-
ção penitenciária.      ((incluído pela 
lei nº 1�.16�, de 2015)

§ 2o  os sistemas de ensino ofere-
cerão aos presos e às presas cursos 
supletivos de educação de jovens 
e adultos.  (incluído pela lei nº 
1�.16�, de 2015)

§ �o  a união, os estados, os 
Municípios e o distrito federal 
incluirão em seus programas de 
educação à distância e de utiliza-
ção de novas tecnologias de ensi-
no, o atendimento aos presos e às 
presas. 7.627 (incluído pela lei nº 
1�.16�, de 2015)

Art. 19. o ensino profissional 
será ministrado em nível de iniciação 
ou de aperfeiçoamento técnico.

parágrafo único. a mulher conde-
nada terá ensino profissional ade-
quado à sua condição.

Art. 20. as atividades educa-
cionais podem ser objeto de convê-
nio com entidades públicas ou par-
ticulares, que instalem escolas ou 
ofereçam cursos especializados.

Art. 21. em atendimento às 
condições locais, dotar-se-á cada 
estabelecimento de uma biblioteca, 
para uso de todas as categorias de 
reclusos, provida de livros instruti-
vos, recreativos e didáticos.

Art.  21-A. o censo peniten-
ciário deverá apurar: (incluído pela 
lei nº 1�.16�, de 2015)

i - o nível de escolaridade dos pre-
sos e das presas; (incluído pela lei 
nº 1�.16�, de 2015)

ii - a existência de cursos nos níveis 
fundamental e médio e o número 
de presos e presas atendidos; (inclu-
ído pela lei nº 1�.16�, de 2015)

iii - a implementação de cursos 
profissionais em nível de iniciação ou 
aperfeiçoamento técfnico e o núme-
ro de presos e presas atendidos; (in-
cluído pela lei nº 1�.16�, de 2015)

iV - a existência de bibliotecas e 
as condições de seu acervo; (incluí-
do pela lei nº 1�.16�, de 2015)

V - outros dados relevantes para 
o aprimoramento educacional de 
presos e presas. (incluído pela lei nº 
1�.16�, de 2015)

seÇÃo Vi 
da assistÊncia social

Art. 22. a assistência social 
tem por finalidade amparar o preso 
e o internado e prepará-los para o 
retorno à liberdade.

Art. 23. incumbe ao serviço de 
assistência social:

i - conhecer os resultados dos 
diagnósticos ou exames;

ii - relatar, por escrito, ao diretor do 
estabelecimento, os problemas e as di-
ficuldades enfrentadas pelo assistido;

iii - acompanhar o resultado das 
permissões de saídas e das saídas 
temporárias;

iV - promover, no estabelecimento, 
pelos meios disponíveis, a recreação;

V - promover a orientação do as-
sistido, na fase final do cumprimen-
to da pena, e do liberando, de modo 
a facilitar o seu retorno à liberdade;
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Vi - providenciar a obtenção de 
documentos, dos benefícios da previ-
dência social e do seguro por acidente 
no trabalho;

Vii - orientar e amparar, quando ne-
cessário, a família do preso, do inter-
nado e da vítima.

seÇÃo Vii 
da assistÊncia religiosa

Art. 24.  a assistência religiosa, 
com liberdade de culto, será prestada 
aos presos e aos internados, permitin-
do-se-lhes a participação nos serviços 
organizados no estabelecimento pe-
nal, bem como a posse de livros de 
instrução religiosa.

§ 1º no estabelecimento haverá local 
apropriado para os cultos religiosos.

§ 2º nenhum preso ou internado 
poderá ser obrigado a participar de 
atividade religiosa.

seÇÃo Viii 
da assistÊncia ao egresso

Art. 25.  a assistência ao egresso 
consiste:

i - na orientação e apoio para rein-
tegrá-lo à vida em liberdade;

ii - na concessão, se necessário, de 
alojamento e alimentação, em estabe-
lecimento adequado, pelo prazo de 2 
(dois) meses.

parágrafo único. o prazo estabele-
cido no inciso ii poderá ser prorrogado 
uma única vez, comprovado, por de-
claração do assistente social, o empe-
nho na obtenção de emprego.

Art. 26.  considera-se egresso 
para os efeitos desta lei:

i - o liberado definitivo, pelo prazo 
de 1 (um) ano a contar da saída do 
estabelecimento;

ii - o liberado condicional, durante o 
período de prova.

Art. 27. o serviço de assistência 
social colaborará com o egresso para a 
obtenção de trabalho.

capÍtulo iii 
do trabalho

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 28.  o trabalho do conde-
nado, como dever social e condição 
de dignidade humana, terá finalidade 
educativa e produtiva.

§ 1º aplicam-se à organização 
e aos métodos de trabalho as pre-
cauções relativas à segurança e à 
higiene.

§ 2º o trabalho do preso não está 
sujeito ao regime da consolidação 
das leis do trabalho.

art. 29. o trabalho do preso será 
remunerado, mediante prévia tabe-
la, não podendo ser inferior a �/4 
(três quartos) do salário mínimo.

§ 1° o produto da remuneração 
pelo trabalho deverá atender:

a) à indenização dos danos causa-
dos pelo crime, desde que determi-
nados judicialmente e não repara-
dos por outros meios;

b) à assistência à família;
c) a pequenas despesas pessoais;
d) ao ressarcimento ao estado 

das despesas realizadas com a ma-
nutenção do condenado, em pro-
porção a ser fixada e sem prejuízo 
da destinação prevista nas letras 
anteriores.

§ 2º ressalvadas outras aplicações 
legais, será depositada a parte res-
tante para constituição do pecúlio, 
em caderneta de poupança, que 
será entregue ao condenado quan-
do posto em liberdade.

Art. 30.  as tarefas executadas 
como prestação de serviço à comu-
nidade não serão remuneradas.

seÇÃo ii 
do trabalho interno

Art. 31.  o condenado à pena 
privativa de liberdade está obriga-
do ao trabalho na medida de suas 
aptidões e capacidade.

parágrafo único. para o preso 
provisório, o trabalho não é obriga-
tório e só poderá ser executado no 
interior do estabelecimento.

Art. 32.  na atribuição do tra-
balho deverão ser levadas em conta 
a habilitação, a condição pessoal e 
as necessidades futuras do preso, 
bem como as oportunidades ofere-
cidas pelo mercado.

§ 1º deverá ser limitado, tanto 
quanto possível, o artesanato sem 
expressão econômica, salvo nas re-
giões de turismo.

§ 2º os maiores de 60 (sessenta) 
anos poderão solicitar ocupação 
adequada à sua idade.

§ �º os doentes ou deficientes fí-
sicos somente exercerão atividades 
apropriadas ao seu estado.

Art. 33.  a jornada normal de 
trabalho não será inferior a 6 (seis) 
nem superior a 8 (oito) horas, com 
descanso nos domingos e feriados.

parágrafo único. poderá ser atri-
buído horário especial de trabalho 
aos presos designados para os ser-
viços de conservação e manutenção 
do estabelecimento penal.

Art. 34.  o trabalho poderá 
ser gerenciado por fundação, ou 
empresa pública, com autonomia 
administrativa, e terá por obje-
tivo a formação profissional do 
condenado.

§ 1o. nessa hipótese, incumbirá à 
entidade gerenciadora promover e 
supervisionar a produção, com cri-
térios e métodos empresariais, en-
carregar-se de sua comercialização, 
bem como suportar despesas, inclu-
sive pagamento de remuneração 
adequada. (renumerado pela lei nº 
10.792, de 200�)

§ 2o os governos federal, esta-
dual e municipal poderão celebrar 
convênio com a iniciativa privada, 
para implantação de oficinas de tra-
balho referentes a setores de apoio 
dos presídios. (incluído pela lei nº 
10.792, de 200�)

Art. 35.  os órgãos da adminis-
tração direta ou indireta da união, 
estados, territórios, distrito federal 
e dos Municípios adquirirão, com 
dispensa de concorrência pública, 
os bens ou produtos do trabalho 
prisional, sempre que não for pos-
sível ou recomendável realizar-se a 
venda a particulares.

parágrafo único. todas as impor-
tâncias arrecadadas com as vendas 
reverterão em favor da fundação 
ou empresa pública a que alude o 
artigo anterior ou, na sua falta, do 
estabelecimento penal.

seÇÃo iii 
do trabalho eXterno

Art. 36.  o trabalho externo 
será admissível para os presos em 
regime fechado somente em servi-
ço ou obras públicas realizadas por 
órgãos da administração direta ou 
indireta, ou entidades privadas, des-
de que tomadas as cautelas contra a 
fuga e em favor da disciplina.

§ 1º o limite máximo do núme-
ro de presos será de 10% (dez por 
cento) do total de empregados na 
obra.
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§ 2º caberá ao órgão da admi-
nistração, à entidade ou à empresa 
empreiteira a remuneração desse 
trabalho.

§ �º a prestação de trabalho à en-
tidade privada depende do consen-
timento expresso do preso.

Art. 37.  a prestação de tra-
balho externo, a ser autorizada 
pela direção do estabelecimento, 
dependerá de aptidão, disciplina e 
responsabilidade, além do cumpri-
mento mínimo de 1/6 (um sexto) da 
pena.

parágrafo único. revogar-se-á a 
autorização de trabalho externo ao 
preso que vier a praticar fato defini-
do como crime, for punido por fal-
ta grave, ou tiver comportamento 
contrário aos requisitos estabeleci-
dos neste artigo.

capÍtulo iV 
dos deVeres, dos direitos e da 

disciplina

seÇÃo i 
dos deVeres

Art. 38.  cumpre ao condena-
do, além das obrigações legais ine-
rentes ao seu estado, submeter-se 
às normas de execução da pena.

Art. 39.  constituem deveres 
do condenado:

i - comportamento disciplinado e 
cumprimento fiel da sentença;

ii - obediência ao servidor e res-
peito a qualquer pessoa com quem 
deva relacionar-se;

iii - urbanidade e respeito no tra-
to com os demais condenados;

iV - conduta oposta aos movi-
mentos individuais ou coletivos de 
fuga ou de subversão à ordem ou 
à disciplina;

V - execução do trabalho, das ta-
refas e das ordens recebidas;

Vi - submissão à sanção discipli-
nar imposta;

Vii - indenização à vitima ou aos 
seus sucessores;

Viii - indenização ao estado, 
quando possível, das despesas re-
alizadas com a sua manutenção, 
mediante desconto proporcional da 
remuneração do trabalho;

iX - higiene pessoal e asseio da 
cela ou alojamento;

X - conservação dos objetos de 
uso pessoal.

parágrafo único. aplica-se ao 
preso provisório, no que couber, o 
disposto neste artigo.

seÇÃo ii 
dos direitos

Art. 40.  impõe-se a todas as 
autoridades o respeito à integrida-
de física e moral dos condenados e 
dos presos provisórios.

Art. 41.  constituem direitos 
do preso:

i - alimentação suficiente e 
vestuário;

ii - atribuição de trabalho e sua 
remuneração;

iii - previdência social;
iV - constituição de pecúlio;
V - proporcionalidade na distri-

buição do tempo para o trabalho, 
o descanso e a recreação;

Vi - exercício das atividades pro-
fissionais, intelectuais, artísticas e 
desportivas anteriores, desde que 
compatíveis com a execução da 
pena;

Vii - assistência material, à saú-
de, jurídica, educacional, social e 
religiosa;

Viii - proteção contra qualquer 
forma de sensacionalismo;

iX - entrevista pessoal e reserva-
da com o advogado;

X - visita do cônjuge, da compa-
nheira, de parentes e amigos em 
dias determinados;

Xi - chamamento nominal;
Xii - igualdade de tratamento 

salvo quanto às exigências da indi-
vidualização da pena;

Xiii - audiência especial com o di-
retor do estabelecimento;

XiV - representação e petição a 
qualquer autoridade, em defesa de 
direito;

XV - contato com o mundo ex-
terior por meio de correspondên-
cia escrita, da leitura e de outros 
meios de informação que não 
comprometam a moral e os bons 
costumes.

XVi – atestado de pena a cum-
prir, emitido anualmente, sob pena 
da responsabilidade da autoridade 
judiciária competente.                 
     (incluído pela lei nº 10.71�, de 
200�)

parágrafo único. os direitos pre-
vistos nos incisos V, X e XV poderão 
ser suspensos ou restringidos me-
diante ato motivado do diretor do 
estabelecimento.

Art. 42.  aplica-se ao preso pro-
visório e ao submetido à medida de 
segurança, no que couber, o disposto 
nesta seção.

Art. 43.  É garantida a liberda-
de de contratar médico de confiança 
pessoal do internado ou do submetido 
a tratamento ambulatorial, por seus 
familiares ou dependentes, a fim de 
orientar e acompanhar o tratamento.

parágrafo único. as divergências en-
tre o médico oficial e o particular serão 
resolvidas pelo juiz da execução.

seÇÃo iii 
da disciplina

subseÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 44.  a disciplina consiste na 
colaboração com a ordem, na obedi-
ência às determinações das autorida-
des e seus agentes e no desempenho 
do trabalho.

parágrafo único. estão sujeitos à dis-
ciplina o condenado à pena privativa 
de liberdade ou restritiva de direitos e 
o preso provisório.

Art. 45.  não haverá falta nem 
sanção disciplinar sem expressa e ante-
rior previsão legal ou regulamentar.

§ 1º as sanções não poderão colocar 
em perigo a integridade física e moral 
do condenado.

§ 2º É vedado o emprego de cela 
escura.

§ �º são vedadas as sanções 
coletivas.

Art. 46.  o condenado ou denun-
ciado, no início da execução da pena 
ou da prisão, será cientificado das nor-
mas disciplinares.

Art. 47.  o poder disciplinar, na 
execução da pena privativa de liberda-
de, será exercido pela autoridade ad-
ministrativa conforme as disposições 
regulamentares.

Art. 48.  na execução das penas 
restritivas de direitos, o poder disci-
plinar será exercido pela autoridade 
administrativa a que estiver sujeito o 
condenado.

parágrafo único. nas faltas graves, 
a autoridade representará ao juiz da 
execução para os fins dos artigos 118, 
inciso i, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 
2º desta lei.
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subseÇÃo ii 
das faltas disciplinares

Art. 49.  as faltas disciplinares 
classificam-se em leves, médias e 
graves. a legislação local especifica-
rá as leves e médias, bem assim as 
respectivas sanções.

parágrafo único. pune-se a tenta-
tiva com a sanção correspondente à 
falta consumada.

Art. 50.  comete falta grave o 
condenado à pena privativa de li-
berdade que:

i - incitar ou participar de movi-
mento para subverter a ordem ou 
a disciplina;

ii - fugir;
iii - possuir, indevidamente, ins-

trumento capaz de ofender a inte-
gridade física de outrem;

iV - provocar acidente de 
trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, 
as condições impostas;

Vi - inobservar os deveres previs-
tos nos incisos ii e V, do artigo �9, 
desta lei.

Vii – tiver em sua posse, utilizar 
ou fornecer aparelho telefônico, 
de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou 
com o ambiente externo.  (incluído 
pela lei nº 11.466, de 2007)

Viii - recusar submeter-se ao pro-
cedimento de identificação do per-
fil genético.      (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

parágrafo único. o disposto neste 
artigo aplica-se, no que couber, ao 
preso provisório.

Art. 51.  comete falta grave o 
condenado à pena restritiva de di-
reitos que:

i - descumprir, injustificadamen-
te, a restrição imposta;

ii - retardar, injustificadamen-
te, o cumprimento da obrigação 
imposta;

iii - inobservar os deveres previs-
tos nos incisos ii e V, do artigo �9, 
desta lei.

Art. 52.  a prática de fato pre-
visto como crime doloso constitui 
falta grave e sujeita o preso, ou 
condenado, à sanção disciplinar, 
sem prejuízo da sanção penal.

Art. 52.  a prática de fato 
previsto como crime doloso consti-
tui falta grave e, quando ocasione 

subversão da ordem ou disciplina 
internas, sujeita o preso provisório, 
ou condenado, sem prejuízo da san-
ção penal, ao regime disciplinar di-
ferenciado, com as seguintes carac-
terísticas: (redação dada pela lei nº 
10.792, de 200�)

i - duração máxima de trezentos e 
sessenta dias, sem prejuízo de repe-
tição da sanção por nova falta grave 
de mesma espécie, até o limite de 
um sexto da pena aplicada; (incluído 
pela lei nº 10.792, de 200�)

ii - recolhimento em cela indivi-
dual; (incluído pela lei nº 10.792, 
de 200�)

iii - visitas semanais de duas pes-
soas, sem contar as crianças, com 
duração de duas horas; (incluído 
pela lei nº 10.792, de 200�)

iV - o preso terá direito à saída da 
cela por 2 horas diárias para banho 
de sol (incluído pela lei nº 10.792, 
de 200�)

Art. 52.  a prática de fato pre-
visto como crime doloso constitui 
falta grave e, quando ocasionar 
subversão da ordem ou disciplina 
internas, sujeitará o preso provisó-
rio, ou condenado, nacional ou es-
trangeiro, sem prejuízo da sanção 
penal, ao regime disciplinar dife-
renciado, com as seguintes caracte-
rísticas: (redação dada pela lei nº 
1�.964, de 2019)

i - duração máxima de até 2 (dois) 
anos, sem prejuízo de repetição da 
sanção por nova falta grave de mes-
ma espécie;     (redação dada pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

ii - recolhimento em cela indi-
vidual; (redação dada pela lei nº 
1�.964, de 2019)

iii - visitas quinzenais, de 2 (duas) 
pessoas por vez, a serem realizadas 
em instalações equipadas para im-
pedir o contato físico e a passagem 
de objetos, por pessoa da família 
ou, no caso de terceiro, autoriza-
do judicialmente, com duração de 
2 (duas) horas; (redação dada pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

iV - direito do preso à saída da 
cela por 2 (duas) horas diárias para 
banho de sol, em grupos de até 4 
(quatro) presos, desde que não haja 
contato com presos do mesmo gru-
po criminoso; (redação dada pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

V - entrevistas sempre monitora-
das, exceto aquelas com seu defen-
sor, em instalações equipadas para 
impedir o contato físico e a passa-

gem de objetos, salvo expressa au-
torização judicial em contrário; (in-
cluído pela lei nº 1�.964, de 2019)

Vi - fiscalização do conteúdo da 
correspondência; (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

Vii - participação em audiências 
judiciais preferencialmente por vi-
deoconferência, garantindo-se a 
participação do defensor no mesmo 
ambiente do preso.    (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 1o o regime disciplinar dife-
renciado também poderá abrigar 
presos provisórios ou condenados, 
nacionais ou estrangeiros, que 
apresentem alto risco para a ordem 
e a segurança do estabelecimento 
penal ou da sociedade.                 
    (incluído pela lei nº 10.792, de 
200�)

§ 1º o regime disciplinar dife-
renciado também será aplicado aos 
presos provisórios ou condenados, 
nacionais ou estrangeiros:    (re
dação dada pela lei nº 1�.964, de 
2019)

i - que apresentem alto ris-
co para a ordem e a segurança 
do estabelecimento penal ou da 
sociedade;     (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

ii - sob os quais recaiam funda-
das suspeitas de envolvimento ou 
participação, a qualquer título, em 
organização criminosa, associação 
criminosa ou milícia privada, inde-
pendentemente da prática de falta 
grave.   (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

§ 2o estará igualmente sujeito ao 
regime disciplinar diferenciado o 
preso provisório ou o condenado 
sob o qual recaiam fundadas sus-
peitas de envolvimento ou partici-
pação, a qualquer título, em orga-
nizações criminosas, quadrilha ou 
bando. (incluído pela lei nº 10.792, 
de 200�)

§ 2º (revogado). (redação dada 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ �º existindo indícios de que o 
preso exerce liderança em organiza-
ção criminosa, associação criminosa 
ou milícia privada, ou que tenha atu-
ação criminosa em 2 (dois) ou mais 
estados da federação, o regime dis-
ciplinar diferenciado será obrigato-
riamente cumprido em estabeleci-
mento prisional federal.    (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 4º na hipótese dos parágrafos 
anteriores, o regime disciplinar di-
ferenciado poderá ser prorrogado 
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sucessivamente, por períodos de 1 
(um) ano, existindo indícios de que 
o preso: (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

i - continua apresentando alto ris-
co para a ordem e a segurança do 
estabelecimento penal de origem 
ou da sociedade;     (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

ii - mantém os vínculos com or-
ganização criminosa, associação 
criminosa ou milícia privada, consi-
derados também o perfil criminal e 
a função desempenhada por ele no 
grupo criminoso, a operação dura-
doura do grupo, a superveniência 
de novos processos criminais e os 
resultados do tratamento penitenc
iário.     (incluído pela lei nº 1�.964, 
de 2019)

§ 5º na hipótese prevista no § �º 
deste artigo, o regime disciplinar 
diferenciado deverá contar com 
alta segurança interna e externa, 
principalmente no que diz respeito 
à necessidade de se evitar contato 
do preso com membros de sua or-
ganização criminosa, associação 
criminosa ou milícia privada, ou de 
grupos rivais.    (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 6º a visita de que trata o inciso 
iii do caput deste artigo será grava-
da em sistema de áudio ou de áudio 
e vídeo e, com autorização judicial, 
fiscalizada por agente penitenciári
o.    (incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)

§ 7º após os primeiros 6 (seis) me-
ses de regime disciplinar diferencia-
do, o preso que não receber a visita 
de que trata o inciso iii do caput des-
te artigo poderá, após prévio agen-
damento, ter contato telefônico, 
que será gravado, com uma pessoa 
da família, 2 (duas) vezes por mês 
e por 10 (dez) minutos.     (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

subseÇÃo iii 
das sanÇÕes e das 

recoMpensas

Art. 53.  constituem sanções 
disciplinares:

i - advertência verbal;
ii - repreensão;
iii - suspensão ou restrição de di-

reitos (artigo 41, parágrafo único);
iV - isolamento na própria cela, 

ou em local adequado, nos estabe-
lecimentos que possuam alojamen-
to coletivo, observado o disposto 
no artigo 88 desta lei.

V - inclusão no regime disciplinar 
diferenciado.  (incluído pela lei nº 
10.792, de 200�)

Art. 54.  as sanções dos inci-
sos i a iii do artigo anterior serão 
aplicadas pelo diretor do estabele-
cimento; a do inciso iV, por conse-
lho disciplinar, conforme dispuser o 
regulamento.

Art. 54.  as sanções dos incisos 
i a iV do art. 5� serão aplicadas por 
ato motivado do diretor do estabe-
lecimento e a do inciso V, por pré-
vio e fundamentado despacho do 
juiz competente.  (redação dada 
pela lei nº 10.792, de 200�)

§ 1o a autorização para a inclusão 
do preso em regime disciplinar de-
penderá de requerimento circuns-
tanciado elaborado pelo diretor do 
estabelecimento ou outra autorida-
de administrativa. (incluído pela lei 
nº 10.792, de 200�)

§ 2o a decisão judicial sobre in-
clusão de preso em regime discipli-
nar será precedida de manifestação 
do Ministério público e da defesa 
e prolatada no prazo máximo de 
quinze dias.  (incluído pela lei nº 
10.792, de 200�)

Art. 55.  as recompensas têm 
em vista o bom comportamento re-
conhecido em favor do condenado, 
de sua colaboração com a disciplina 
e de sua dedicação ao trabalho.

Art. 56.  são recompensas:
i - o elogio;
ii - a concessão de regalias.
parágrafo único. a legislação lo-

cal e os regulamentos estabelecerão 
a natureza e a forma de concessão 
de regalias.

subseÇÃo iV 
da aplicaÇÃo das sanÇÕes

Art. 57.  na aplicação das 
sanções disciplinares levar-se-á em 
conta a pessoa do faltoso, a natu-
reza e as circunstâncias do fato, 
bem como as suas conseqüências. 
         parágrafo único. nas faltas 
graves, aplicam-se as sanções pre-
vistas nos incisos iii e iV, do artigo 
5�, desta lei.

Art. 57.  na aplicação das san-
ções disciplinares, levar-se-ão em 
conta a natureza, os motivos, as cir-
cunstâncias e as conseqüências do 

fato, bem como a pessoa do fal-
toso e seu tempo de prisão (re-
dação dada pela lei nº 10.792, de 
200�)

parágrafo único. nas faltas gra-
ves, aplicam-se as sanções previs-
tas nos incisos iii a V do art. 5� 
desta lei. (redação dada pela lei 
nº 10.792, de 200�)

Art. 58.  o isolamento, a sus-
pensão e a restrição de direitos 
não poderão exceder a �0 (trinta) 
dias.

Art. 58.  o isolamento, a sus-
pensão e a restrição de direitos 
não poderão exceder a trinta dias, 
ressalvada a hipótese do regime 
disciplinar diferenciado. (redação 
dada pela lei nº 10.792, de 200�)

parágrafo único. o isolamento 
será sempre comunicado ao juiz 
da execução.

subseÇÃo V 
do procediMento disciplinar

Art. 59.  praticada a falta 
disciplinar, deverá ser instaurado 
o procedimento para sua apura-
ção, conforme regulamento, as-
segurado o direito de defesa.

parágrafo único. a decisão será 
motivada.

Art. 60.  a autoridade admi-
nistrativa poderá decretar o iso-
lamento preventivo do faltoso, 
pelo prazo máximo de 10 (dez) 
dias, no interesse da disciplina e 
da averiguação do fato.

Art. 60.  a autoridade ad-
ministrativa poderá decretar o 
isolamento preventivo do faltoso 
pelo prazo de até dez dias. a in-
clusão do preso no regime disci-
plinar diferenciado, no interesse 
da disciplina e da averiguação do 
fato, dependerá de despacho do 
juiz competente. (redação dada 
pela lei nº 10.792, de 200�)

parágrafo único. o tempo de 
isolamento preventivo será com-
putado no período de cumpri-
mento da sanção disciplinar.

parágrafo único. o tempo de 
isolamento ou inclusão preventi-
va no regime disciplinar diferen-
ciado será computado no período 
de cumprimento da sanção disci-
plinar. (redação dada pela lei nº 
10.792, de 200�)
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tÍtulo iii  
dos órgÃos da eXecuÇÃo 

penal

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 61.  são órgãos da execu-
ção penal:

i - o conselho nacional de política 
criminal e penitenciária;

ii - o juízo da execução;
iii - o Ministério público;
iV - o conselho penitenciário;
V - os departamentos 

penitenciários;
Vi - o patronato;
Vii - o conselho da comunidade.
Viii - a defensoria pública.         

           (incluído pela lei nº 12.�1�, 
de 2010).

capÍtulo ii 
do conselho nacional 
de polÍtica criMinal e 

penitenciária

Art. 62.  o conselho nacional de 
política criminal e penitenciária, com 
sede na capital da república, é subor-
dinado ao Ministério da justiça.

Art. 63.  o conselho nacional 
de política criminal e penitenciá-
ria será integrado por 1� (treze) 
membros designados através de 
ato do Ministério da justiça, dentre 
professores e profissionais da área 
do direito penal, processual penal, 
penitenciário e ciências correlatas, 
bem como por representantes da 
comunidade e dos Ministérios da 
área social.

parágrafo único. o mandato dos 
membros do conselho terá duração 
de 2 (dois) anos, renovado 1/� (um 
terço) em cada ano.

Art. 64.  ao conselho nacional 
de política criminal e penitenciá-
ria, no exercício de suas atividades, 
em âmbito federal ou estadual, 
incumbe:

i - propor diretrizes da política 
criminal quanto à prevenção do 
delito, administração da justiça cri-
minal e execução das penas e das 
medidas de segurança;

ii - contribuir na elaboração de 
planos nacionais de desenvolvimen-
to, sugerindo as metas e prioridades 
da política criminal e penitenciária;

iii - promover a avaliação perió-
dica do sistema criminal para a sua 
adequação às necessidades do país;

iV - estimular e promover a pes-
quisa criminológica;

V - elaborar programa nacional 
penitenciário de formação e aper-
feiçoamento do servidor;

Vi - estabelecer regras sobre a 
arquitetura e construção de es-
tabelecimentos penais e casas de 
albergados;

Vii - estabelecer os critérios para 
a elaboração da estatística criminal;

Viii - inspecionar e fiscalizar os 
estabelecimentos penais, bem assim 
informar-se, mediante relatórios do 
conselho penitenciário, requisições, 
visitas ou outros meios, acerca do 
desenvolvimento da execução penal 
nos estados, territórios e distrito 
federal, propondo às autoridades 
dela incumbida as medidas necessá-
rias ao seu aprimoramento;

iX - representar ao juiz da execu-
ção ou à autoridade administrativa 
para instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo, em 
caso de violação das normas refe-
rentes à execução penal;

X - representar à autoridade com-
petente para a interdição, no todo 
ou em parte, de estabelecimento 
penal.

capÍtulo iii 
do juÍZo da eXecuÇÃo

Art. 65.  a execução penal 
competirá ao juiz indicado na lei 
local de organização judiciária e, na 
sua ausência, ao da sentença.

Art. 66.  compete ao juiz da 
execução:

i - aplicar aos casos julgados lei 
posterior que de qualquer modo fa-
vorecer o condenado;

ii - declarar extinta a 
punibilidade;

iii - decidir sobre:
a) soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos 

regimes;
c) detração e remição da pena;
d) suspensão condicional da 

pena;
e) livramento condicional;
f) incidentes da execução.
iV - autorizar saídas temporárias;
V - determinar:
a) a forma de cumprimento da 

pena restritiva de direitos e fiscali-
zar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva 
de direitos e de multa em privativa 
de liberdade;

c) a conversão da pena privati-
va de liberdade em restritiva de 
direitos;

d) a aplicação da medida de segu-
rança, bem como a substituição da 
pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de 
segurança;

f) a desinternação e o restabeleci-
mento da situação anterior;

g) o cumprimento de pena ou 
medida de segurança em outra 
comarca;

h) a remoção do condenado na 
hipótese prevista no § 1º, do artigo 
86, desta lei.

i) (Vetado); (incluído pela lei nº 
12.258, de 2010)

Vi - zelar pelo correto cumpri-
mento da pena e da medida de 
segurança;

Vii - inspecionar, mensalmente, 
os estabelecimentos penais, toman-
do providências para o adequado 
funcionamento e promovendo, 
quando for o caso, a apuração de 
responsabilidade;

Viii - interditar, no todo ou em 
parte, estabelecimento penal que 
estiver funcionando em condições 
inadequadas ou com infringência 
aos dispositivos desta lei;

iX - compor e instalar o conselho 
da comunidade.

X – emitir anualmente atestado 
de pena a cumprir.  (incluído pela 
lei nº 10.71�, de 200�)

capÍtulo iV 
do MinistÉrio pÚblico

Art. 67.  o Ministério público 
fiscalizará a execução da pena e da 
medida de segurança, oficiando no 
processo executivo e nos incidentes 
da execução.

Art. 68.  incumbe, ainda, ao 
Ministério público:

i - fiscalizar a regularidade for-
mal das guias de recolhimento e de 
internamento;

ii - requerer:
a) todas as providências necessá-

rias ao desenvolvimento do proces-
so executivo;

b) a instauração dos incidentes de 
excesso ou desvio de execução;

c) a aplicação de medida de segu-
rança, bem como a substituição da 
pena por medida de segurança;
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d) a revogação da medida de 
segurança;

e) a conversão de penas, a pro-
gressão ou regressão nos regimes 
e a revogação da suspensão con-
dicional da pena e do livramento 
condicional;

f) a internação, a desinternação 
e o restabelecimento da situação 
anterior.

iii - interpor recursos de decisões 
proferidas pela autoridade judiciá-
ria, durante a execução.

parágrafo único. o órgão do 
Ministério público visitará mensal-
mente os estabelecimentos penais, 
registrando a sua presença em livro 
próprio.

capÍtulo V 
do conselho penitenciário

Art. 69.  o conselho peniten-
ciário é órgão consultivo e fiscaliza-
dor da execução da pena.

§ 1º o conselho será integrado 
por membros nomeados pelo gover-
nador do estado, do distrito federal 
e dos territórios, dentre professores 
e profissionais da área do direito 
penal, processual penal, penitenciá-
rio e ciências correlatas, bem como 
por representantes da comunidade. 
a legislação federal e estadual re-
gulará o seu funcionamento.

§ 2º o mandato dos membros do 
conselho penitenciário terá a dura-
ção de 4 (quatro) anos.

Art. 70.  incumbe ao conselho 
penitenciário:

i - emitir parecer sobre livramen-
to condicional, indulto e comutação 
de pena;

i - emitir parecer sobre indulto e 
comutação de pena, excetuada a 
hipótese de pedido de indulto com 
base no estado de saúde do preso;
                    (redação dada pela lei 
nº 10.792, de 200�)

ii - inspecionar os estabelecimen-
tos e serviços penais;

iii - apresentar, no 1º (primeiro) 
trimestre de cada ano, ao conselho 
nacional de política criminal e pe-
nitenciária, relatório dos trabalhos 
efetuados no exercício anterior;

iV - supervisionar os patrona-
tos, bem como a assistência aos 
egressos.

capÍtulo Vi 
dos departaMentos 

penitenciários

seÇÃo i 
do departaMento 

penitenciário nacional

Art. 71. o departamento peni-
tenciário nacional, subordinado ao 
Ministério da justiça, é órgão exe-
cutivo da política penitenciária na-
cional e de apoio administrativo e 
financeiro do conselho nacional de 
política criminal e penitenciária.

Art. 72.  são atribuições do de-
partamento penitenciário nacional:

i - acompanhar a fiel aplicação 
das normas de execução penal em 
todo o território nacional;

ii - inspecionar e fiscalizar perio-
dicamente os estabelecimentos e 
serviços penais;

iii - assistir tecnicamente as uni-
dades federativas na implementa-
ção dos princípios e regras estabe-
lecidos nesta lei;

iV - colaborar com as unidades 
federativas mediante convênios, na 
implantação de estabelecimentos e 
serviços penais;

V - colaborar com as unidades fe-
derativas para a realização de cursos 
de formação de pessoal penitenci-
ário e de ensino profissionalizante 
do condenado e do internado.

Vi – estabelecer, mediante con-
vênios com as unidades federati-
vas, o cadastro nacional das vagas 
existentes em estabelecimentos lo-
cais destinadas ao cumprimento de 
penas privativas de liberdade apli-
cadas pela justiça de outra unidade 
federativa, em especial para presos 
sujeitos a regime disciplinar.    (in-
cluído pela lei nº 10.792, de 200�)

Vii - acompanhar a execução da 
pena das mulheres beneficiadas 
pela progressão especial de que tra-
ta o § �º do art. 112 desta lei, mo-
nitorando sua integração social e a 
ocorrência de reincidência, específi-
ca ou não, mediante a realização de 
avaliações periódicas e de estatísti-
cas criminais.   (incluído pela lei nº 
1�.769, de 2018)

parágrafo único. incumbem tam-
bém ao departamento a coorde-
nação e supervisão dos estabeleci-
mentos penais e de internamento 
federais.

§ 1º  incumbem também ao de-
partamento a coordenação e super-
visão dos estabelecimentos penais e 
de internamento federais.  (redação 
dada pela lei nº 1�.769, de 2018)

§ 2º  os resultados obtidos por 

meio do monitoramento e das ava-
liações periódicas previstas no inciso 
Vii do caput deste artigo serão utili-
zados para, em função da efetivi-
dade da progressão especial para a 
ressocialização das mulheres de que 
trata o § �º do art. 112 desta lei, 
avaliar eventual desnecessidade do 
regime fechado de cumprimento de 
pena para essas mulheres nos casos 
de crimes cometidos sem violência 
ou grave ameaça.  (incluído pela lei 
nº 1�.769, de 2018)

seÇÃo ii 
do departaMento 

penitenciário local

Art. 73.  a legislação local po-
derá criar departamento penitenci-
ário ou órgão similar, com as atri-
buições que estabelecer.

Art. 74.  o departamento pe-
nitenciário local, ou órgão similar, 
tem por finalidade supervisionar e 
coordenar os estabelecimentos pe-
nais da unidade da federação a que 
pertencer.

parágrafo único.  os órgãos re-
feridos no caput deste artigo reali-
zarão o acompanhamento de que 
trata o inciso Vii do caput do art. 
72 desta lei e encaminharão ao de-
partamento penitenciário nacional 
os resultados obtidos. (incluído pela 
lei nº 1�.769, de 2018)

seÇÃo iii 
da direÇÃo e do pessoal dos 

estabeleciMentos penais

Art. 75.  o ocupante do cargo 
de diretor de estabelecimento deve-
rá satisfazer os seguintes requisitos:

i - ser portador de diploma de 
nível superior de direito, ou psico-
logia, ou ciências sociais, ou peda-
gogia, ou serviços sociais;

ii - possuir experiência adminis-
trativa na área;

iii - ter idoneidade moral e reco-
nhecida aptidão para o desempe-
nho da função.

parágrafo único. o diretor deverá 
residir no estabelecimento, ou nas 
proximidades, e dedicará tempo in-
tegral à sua função.

Art. 76.  o Quadro do pessoal 
penitenciário será organizado em 
diferentes categorias funcionais, se-
gundo as necessidades do serviço, 
com especificação de atribuições re-
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lativas às funções de direção, chefia e 
assessoramento do estabelecimento 
e às demais funções.

Art. 77.  a escolha do pesso-
al administrativo, especializado, 
de instrução técnica e de vigilância 
atenderá a vocação, preparação 
profissional e antecedentes pesso-
ais do candidato.

§ 1° o ingresso do pessoal peni-
tenciário, bem como a progressão 
ou a ascensão funcional dependerão 
de cursos específicos de formação, 
procedendo-se à reciclagem perió-
dica dos servidores em exercício.

§ 2º no estabelecimento para 
mulheres somente se permitirá o 
trabalho de pessoal do sexo femini-
no, salvo quando se tratar de pesso-
al técnico especializado.

capÍtulo Vii
do patronato

Art. 78.  o patronato público 
ou particular destina-se a prestar 
assistência aos albergados e aos 
egressos (artigo 26).

Art. 79.  incumbe também ao 
patronato:

i - orientar os condenados à pena 
restritiva de direitos;

ii - fiscalizar o cumprimento das 
penas de prestação de serviço à co-
munidade e de limitação de fim de 
semana;

iii - colaborar na fiscalização 
do cumprimento das condições 
da suspensão e do livramento 
condicional.

capÍtulo Viii 
do conselho da coMunidade

art. 80. haverá em cada comar-
ca, um conselho da comunidade, 
composto no mínimo, por 1 (um) 
representante de associação comer-
cial ou industrial, 1 (um) advogado 
indicado pela seção da ordem dos 
advogados do brasil e 1 (um) assis-
tente social escolhido pela delega-
cia seccional do conselho nacional 
de assistentes sociais.

Art. 80.  haverá, em cada co-
marca, um conselho da comunida-
de composto, no mínimo, por 1 (um) 
representante de associação comer-
cial ou industrial, 1 (um) advogado 
indicado pela seção da ordem dos 
advogados do brasil, 1 (um) defen-
sor público indicado pelo defensor 

público geral e 1 (um) assistente so-
cial escolhido pela delegacia seccio-
nal do conselho nacional de assis-
tentes sociais. (redação dada pela 
lei nº 12.�1�, de 2010).

parágrafo único. na falta da re-
presentação prevista neste artigo, 
ficará a critério do juiz da execu-
ção a escolha dos integrantes do 
conselho.

Art. 81. incumbe ao conselho 
da comunidade:

i - visitar, pelo menos mensal-
mente, os estabelecimentos penais 
existentes na comarca;

ii - entrevistar presos;
iii - apresentar relatórios mensais 

ao juiz da execução e ao conselho 
penitenciário;

iV - diligenciar a obtenção de 
recursos materiais e humanos para 
melhor assistência ao preso ou in-
ternado, em harmonia com a dire-
ção do estabelecimento.

 capÍtulo iX 
da defensoria pÚblica 

 
(incluído pela lei nº 12.�1�, de 

2010).

Art. 81-A.  a defensoria pú-
blica velará pela regular execução 
da pena e da medida de segurança, 
oficiando, no processo executivo e 
nos incidentes da execução, para a 
defesa dos necessitados em todos 
os graus e instâncias, de forma indi-
vidual e coletiva.   (incluído pela lei 
nº 12.�1�, de 2010).

Art. 81-B.  incumbe, ainda, à 
defensoria pública:  (incluído pela 
lei nº 12.�1�, de 2010).

i - requerer: (incluído pela lei nº 
12.�1�, de 2010).

a) todas as providências necessá-
rias ao desenvolvimento do proces-
so executivo;  (incluído pela lei nº 
12.�1�, de 2010).

b) a aplicação aos casos julgados de 
lei posterior que de qualquer modo 
favorecer o condenado; (incluído 
pela lei nº 12.�1�, de 2010).

c) a declaração de extinção da 
punibilidade; (incluído pela lei nº 
12.�1�, de 2010).

d) a unificação de penas; (incluí-
do pela lei nº 12.�1�, de 2010).

e) a detração e remição da pena; 
(incluído pela lei nº 12.�1�, de 
2010).

f) a instauração dos incidentes 

de excesso ou desvio de execução;  
(incluído pela lei nº 12.�1�, de 
2010).

g) a aplicação de medida de 
segurança e sua revogação, bem 
como a substituição da pena por 
medida de segurança; (incluído 
pela lei nº 12.�1�, de 2010).

h) a conversão de penas, a pro-
gressão nos regimes, a suspensão 
condicional da pena, o livramento 
condicional, a comutação de pena 
e o indulto;  (incluído pela lei nº 
12.�1�, de 2010).

i) a autorização de saídas tem-
porárias;  (incluído pela lei nº 
12.�1�, de 2010).

j) a internação, a desinternação 
e o restabelecimento da situação 
anterior; (incluído pela lei nº 
12.�1�, de 2010).

k) o cumprimento de pena ou 
medida de segurança em outra 
comarca; (incluído pela lei nº 
12.�1�, de 2010).

l) a remoção do condenado na 
hipótese prevista no § 1o do art. 
86 desta lei;   (incluído pela lei nº 
12.�1�, de 2010).

ii - requerer a emissão anual do 
atestado de pena a cumprir; (inclu-
ído pela lei nº 12.�1�, de 2010).

iii - interpor recursos de deci-
sões proferidas pela autoridade 
judiciária ou administrativa du-
rante a execução; (incluído pela 
lei nº 12.�1�, de 2010).

iV - representar ao juiz da 
execução ou à autoridade admi-
nistrativa para instauração de 
sindicância ou procedimento ad-
ministrativo em caso de violação 
das normas referentes à execução 
penal; (incluído pela lei nº 12.�1�, 
de 2010).

V - visitar os estabelecimentos 
penais, tomando providências 
para o adequado funcionamento, 
e requerer, quando for o caso, a 
apuração de responsabilidade; 
(incluído pela lei nº 12.�1�, de 
2010).

Vi - requerer à autoridade com-
petente a interdição, no todo ou 
em parte, de estabelecimento pe-
nal. (incluído pela lei nº 12.�1�, 
de 2010).

parágrafo único.  o órgão da 
defensoria pública visitará perio-
dicamente os estabelecimentos 
penais, registrando a sua presen-
ça em livro próprio.  (incluído pela 
lei nº 12.�1�, de 2010).
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tÍtulo iV  
dos estabeleciMentos penais

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 82. os estabelecimentos pe-
nais destinam-se ao condenado, ao 
submetido à medida de segurança, 
ao preso provisório e ao egresso.

§ 1º - a mulher será recolhida a es-
tabelecimento próprio e adequando 
à sua condição pessoal.

§ 1° a mulher e o maior de sessenta 
anos, separadamente, serão recolhi-
dos a estabelecimento próprio e ade-
quado à sua condição pessoal. (reda-
ção dada pela lei nº 9.460, de 1997)

§ 2º - o mesmo conjunto arquitetô-
nico poderá abrigar estabelecimentos 
de destinação diversa desde que devi-
damente isolados.

Art. 83. o estabelecimento pe-
nal, conforme a sua natureza, deve-
rá contar em suas dependências com 
áreas e serviços destinados a dar assis-
tência, educação, trabalho, recreação 
e prática esportiva.

§ 1º haverá instalação destinada a es-
tágio de estudantes universitários. (re-
numerado pela lei nº 9.046, de 1995)

§ 2º os estabelecimentos penais 
destinados a mulheres serão dotados 
de berçário, onde as condenadas pos-
sam amamentar seus filhos. (incluído 
pela lei nº 9.046, de 1995)

§ 2o  os estabelecimentos penais 
destinados a mulheres serão dota-
dos de berçário, onde as condenadas 
possam cuidar de seus filhos, inclusive 
amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) 
meses de idade. (redação dada pela 
lei nº 11.942, de 2009)

§ �o  os estabelecimentos de que 
trata o § 2o deste artigo deverão 
possuir, exclusivamente, agentes do 
sexo feminino na segurança de suas 
dependências internas.  (incluído pela 
lei nº 12.121, de 2009).

§ 4o  serão instaladas salas de aulas 
destinadas a cursos do ensino básico 
e profissionalizante. (incluído pela lei 
nº 12.245, de 2010)

§ 5o  haverá instalação destinada à 
defensoria pública. (incluído pela lei 
nº 12.�1�, de 2010).

Art. 83-A.  poderão ser objeto 
de execução indireta as atividades 
materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares desenvolvidas em 

estabelecimentos penais, e notada-
mente: (incluído pela lei nº 1�.190, 
de 2015).

i - serviços de conservação, lim-
peza, informática, copeiragem, 
portaria, recepção, reprografia, te-
lecomunicações, lavanderia e ma-
nutenção de prédios, instalações e 
equipamentos internos e externos;  
(incluído pela lei nº 1�.190, de 
2015).

ii - serviços relacionados à execu-
ção de trabalho pelo preso. (incluí-
do pela lei nº 1�.190, de 2015).

§ 1o  a execução indireta será re-
alizada sob supervisão e fiscalização 
do poder público.  (incluído pela lei 
nº 1�.190, de 2015).

§ 2o  os serviços relacionados 
neste artigo poderão compreender 
o fornecimento de materiais, equi-
pamentos, máquinas e profissio-
nais. (incluído pela lei nº 1�.190, de 
2015).

Art. 83-B.  são indelegáveis as 
funções de direção, chefia e coorde-
nação no âmbito do sistema penal, 
bem como todas as atividades que 
exijam o exercício do poder de polí-
cia, e notadamente:    (incluído pela 
lei nº 1�.190, de 2015).

i - classificação de condenados; 
(incluído pela lei nº 1�.190, de 
2015).

ii - aplicação de sanções discipli-
nares;  (incluído pela lei nº 1�.190, 
de 2015).

iii - controle de rebeliões;     (in-
cluído pela lei nº 1�.190, de 2015).

iV - transporte de presos para ór-
gãos do poder judiciário, hospitais 
e outros locais externos aos estabe-
lecimentos penais.    (incluído pela 
lei nº 1�.190, de 2015).

Art. 84. o preso provisório fi-
cará separado do condenado por 
sentença transitada em julgado.

§ 1° o preso primário cumprirá 
pena em seção distinta daquela re-
servada para os reincidentes.

§ 1o  os presos provisórios ficarão 
separados de acordo com os seguin-
tes critérios:    (redação dada pela 
lei nº 1�.167, de 2015)

i - acusados pela prática de crimes 
hediondos ou equiparados;              
      (incluído pela lei nº 1�.167, de 
2015)

ii - acusados pela prática de cri-
mes cometidos com violência ou 
grave ameaça à pessoa;     (incluído 
pela lei nº 1�.167, de 2015)

iii - acusados pela prática de outros 
crimes ou contravenções diversos dos 
apontados nos incisos i e ii.  (incluído 
pela lei nº 1�.167, de 2015)

§ 2° o preso que, ao tempo do 
fato, era funcionário da adminis-
tração da justiça criminal ficará em 
dependência separada.

§ �o  os presos condenados fica-
rão separados de acordo com os se-
guintes critérios:  (incluído pela lei 
nº 1�.167, de 2015)

i - condenados pela prática de cri-
mes hediondos ou equiparados;  (in-
cluído pela lei nº 1�.167, de 2015)

ii - reincidentes condenados pela 
prática de crimes cometidos com 
violência ou grave ameaça à pessoa;  
(incluído pela lei nº 1�.167, de 2015)

iii - primários condenados pela 
prática de crimes cometidos com 
violência ou grave ameaça à pessoa;  
(incluído pela lei nº 1�.167, de 2015)

iV - demais condenados pela prá-
tica de outros crimes ou contraven-
ções em situação diversa das previs-
tas nos incisos i, ii e iii. (incluído pela 
lei nº 1�.167, de 2015)

§ 4o  o preso que tiver sua inte-
gridade física, moral ou psicológica 
ameaçada pela convivência com os 
demais presos ficará segregado em 
local próprio. (incluído pela lei nº 
1�.167, de 2015)

Art. 85. o estabelecimento pe-
nal deverá ter lotação compatível 
com a sua estrutura e finalidade.

parágrafo único. o conselho nacio-
nal de política criminal e penitenciária 
determinará o limite máximo de capa-
cidade do estabelecimento, atenden-
do a sua natureza e peculiaridades.

Art. 86. as penas privativas de 
liberdade aplicadas pela justiça de 
uma unidade federativa podem ser 
executadas em outra     unidade, em 
estabelecimento local ou da união.

§ 1° a união federal poderá cons-
truir estabelecimento penal em lo-
cal distante da condenação para 
recolher, mediante decisão judicial, 
os condenados à pena superior a 15 
(quinze) anos, quando a medida se 
justifique no interesse da segurança 
pública ou do próprio condenado.

§ 1o a união federal poderá cons-
truir estabelecimento penal em local 
distante da condenação para recolher 
os condenados, quando a medida se 
justifique no interesse da segurança pú-
blica ou do próprio condenado. (reda-
ção dada pela lei nº 10.792, de 200�)
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§ 2° conforme a natureza do es-
tabelecimento, nele poderão traba-
lhar os liberados ou egressos que se 
dediquem a obras públicas ou ao 
aproveitamento de terras ociosas.

§ �o caberá ao juiz competente, a 
requerimento da autoridade admi-
nistrativa definir o estabelecimento 
prisional adequado para abrigar o 
preso provisório ou condenado, em 
atenção ao regime e aos requisitos 
estabelecidos.                         (incluí
do pela lei nº 10.792, de 200�)

capÍtulo ii 
da penitenciária

Art. 87. a penitenciária desti-
na-se ao condenado à pena de re-
clusão, em regime fechado.

parágrafo único. a união fede-
ral, os estados, o distrito federal 
e os territórios poderão construir 
penitenciárias destinadas, exclusi-
vamente, aos presos provisórios e 
condenados que estejam em regime 
fechado, sujeitos ao regime discipli-
nar diferenciado, nos termos do art. 
52 desta lei.      (incluído pela lei nº 
10.792, de 200�)

Art. 88. o condenado será alo-
jado em cela individual que conte-
rá dormitório, aparelho sanitário e 
lavatório.

parágrafo único. são requisitos 
básicos da unidade celular:

a) salubridade do ambiente pela 
concorrência dos fatores de aera-
ção, insolação e condicionamen-
to térmico adequado à existência 
humana;

b) área mínima de 6,00m2 (seis 
metros quadrados).

Art. 89. além dos requisitos 
referidos no artigo anterior, a pe-
nitenciária de mulheres poderá ser 
dotada de seção para gestante e 
parturiente e de creche com a fi-
nalidade de assistir ao menor de-
samparado cuja responsável esteja 
presa.

Art. 89.  além dos requisitos re-
feridos no art. 88, a penitenciária de 
mulheres será dotada de seção para 
gestante e parturiente e de creche 
para abrigar crianças maiores de 6 
(seis) meses e menores de 7 (sete) 
anos, com a finalidade de assistir a 
criança desamparada cuja respon-
sável estiver presa.   (redação dada 
pela lei nº 11.942, de 2009)

parágrafo único.  são requisitos 
básicos da seção e da creche refe-
ridas neste artigo: (incluído pela lei 
nº 11.942, de 2009)

i – atendimento por pessoal qua-
lificado, de acordo com as diretrizes 
adotadas pela legislação educa-
cional e em unidades autônomas; 
e     (incluído pela lei nº 11.942, de 
2009)

ii – horário de funcionamento 
que garanta a melhor assistência à 
criança e à sua responsável.           
           (incluído pela lei nº 11.942, 
de 2009)

Art. 90. a penitenciária de ho-
mens será construída, em local afas-
tado do centro urbano, à distância 
que não restrinja a visitação.

capÍtulo iii 
da colÔnia agrÍcola, 
industrial ou siMilar

Art. 91. a colônia agrícola, 
industrial ou similar destina-se ao 
cumprimento da pena em regime 
semi-aberto.

Art. 92. o condenado poderá 
ser alojado em compartimento co-
letivo, observados os requisitos da 
letra a, do parágrafo único, do ar-
tigo 88, desta lei.

parágrafo único. são também re-
quisitos básicos das dependências 
coletivas:

a) a seleção adequada dos 
presos;

b) o limite de capacidade máxima 
que atenda os objetivos de indivi-
dualização da pena.

capÍtulo iV
da casa do albergado

Art. 93. a casa do albergado 
destina-se ao cumprimento de pena 
privativa de liberdade, em regime 
aberto, e da pena de limitação de 
fim de semana.

Art. 94. o prédio deverá situar-
se em centro urbano, separado dos 
demais estabelecimentos, e caracte-
rizar-se pela ausência de obstáculos 
físicos contra a fuga.

Art. 95. em cada região have-
rá, pelo menos, uma casa do alber-
gado, a qual deverá conter, além 
dos aposentos para acomodar os 
presos, local adequado para cursos 
e palestras.

parágrafo único. o estabeleci-
mento terá instalações para os ser-
viços de fiscalização e orientação 
dos condenados.

capÍtulo V 
do centro de obserVaÇÃo

Art. 96. no centro de observa-
ção realizar-se-ão os exames gerais 
e o criminológico, cujos resultados 
serão encaminhados à comissão 
técnica de classificação.

parágrafo único. no centro po-
derão ser realizadas pesquisas 
criminológicas.

Art. 97. o centro de observa-
ção será instalado em unidade au-
tônoma ou em anexo a estabeleci-
mento penal.

Art. 98. os exames poderão ser 
realizados pela comissão técnica de 
classificação, na falta do centro de 
observação.

capÍtulo Vi 
do hospital de custódia e 
trataMento psiQuiátrico

Art. 99. o hospital de custódia 
e tratamento psiquiátrico destina-
se aos inimputáveis e semi-impu-
táveis referidos no artigo 26 e seu 
parágrafo único do código penal.

parágrafo único. aplica-se ao 
hospital, no que couber, o disposto 
no parágrafo único, do artigo 88, 
desta lei.

Art. 100. o exame psiquiátrico 
e os demais exames necessários ao 
tratamento são obrigatórios para 
todos os internados.

Art. 101. o tratamento ambu-
latorial, previsto no artigo 97, se-
gunda parte, do código penal, será 
realizado no hospital de custódia e 
tratamento psiquiátrico ou em ou-
tro local com dependência médica 
adequada.

capÍtulo Vii 
da cadeia pÚblica

Art. 102. a cadeia pública des-
tina-se ao recolhimento de presos 
provisórios.

Art. 103. cada comarca terá, 
pelo menos 1 (uma) cadeia pública a 
fim de resguardar o interesse da ad-
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ministração da justiça criminal e a 
permanência do preso em local pró-
ximo ao seu meio social e familiar.

Art. 104. o estabelecimento 
de que trata este capítulo será ins-
talado próximo de centro urbano, 
observando-se na construção as exi-
gências mínimas referidas no artigo 
88 e seu parágrafo único desta lei.

tÍtulo V  
da eXecuÇÃo das penas eM 

espÉcie

capÍtulo i 
das penas priVatiVas de 

liberdade

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 105. transitando em jul-
gado a sentença que aplicar pena 
privativa de liberdade, se o réu esti-
ver ou vier a ser preso, o juiz orde-
nará a expedição de guia de reco-
lhimento para a execução.

Art. 106. a guia de recolhi-
mento, extraída pelo escrivão, que 
a rubricará em todas as folhas e a 
assinará com o juiz, será remetida à 
autoridade administrativa incumbi-
da da execução e conterá:

i - o nome do condenado;
ii - a sua qualificação civil e o nú-

mero do registro geral no órgão 
oficial de identificação;

iii - o inteiro teor da denúncia e da 
sentença condenatória, bem como 
certidão do trânsito em julgado;

iV - a informação sobre os antece-
dentes e o grau de instrução;

V - a data da terminação da 
pena;

Vi - outras peças do processo re-
putadas indispensáveis ao adequa-
do tratamento penitenciário.

§ 1º ao Ministério público se dará 
ciência da guia de recolhimento.

§ 2º a guia de recolhimento será 
retificada sempre que sobrevier 
modificação quanto ao início da 
execução ou ao tempo de duração 
da pena.

§ �° se o condenado, ao tempo 
do fato, era funcionário da admi-
nistração da justiça criminal, far-
se-á, na guia, menção dessa circuns-
tância, para fins do disposto no § 2°, 
do artigo 84, desta lei.

Art. 107. ninguém será re-
colhido, para cumprimento de 
pena privativa de liberdade, sem 
a guia expedida pela autoridade 
judiciária.

§ 1° a autoridade administrativa 
incumbida da execução passará re-
cibo da guia de recolhimento para 
juntá-la aos autos do processo, e 
dará ciência dos seus termos ao 
condenado.

§ 2º as guias de recolhimento 
serão registradas em livro especial, 
segundo a ordem cronológica do 
recebimento, e anexadas ao pron-
tuário do condenado, aditando-se, 
no curso da execução, o cálculo das 
remições e de outras retificações 
posteriores.

Art. 108. o condenado a quem 
sobrevier doença mental será inter-
nado em hospital de custódia e 
tratamento psiquiátrico.

Art. 109. cumprida ou extinta 
a pena, o condenado será posto em 
liberdade, mediante alvará do juiz, 
se por outro motivo não estiver 
preso.

seÇÃo ii 
dos regiMes

Art. 110. o juiz, na sentença, 
estabelecerá o regime no qual o 
condenado iniciará o cumprimen-
to da pena privativa de liberdade, 
observado o disposto no artigo �� e 
seus parágrafos do código penal.

Art. 111. Quando houver con-
denação por mais de um crime, no 
mesmo processo ou em processos 
distintos, a determinação do regi-
me de cumprimento será feita pelo 
resultado da soma ou unificação 
das penas, observada, quando for o 
caso, a detração ou remição.

parágrafo único. sobrevindo con-
denação no curso da execução, so-
mar-se-á a pena ao restante da que 
está sendo cumprida, para determi-
nação do regime.

Art. 112. a pena privativa de 
liberdade será executada em for-
ma progressiva, com a transferên-
cia para regime menos rigoroso, a 
ser determinada pelo juiz, quando 
o preso tiver cumprido ao menos 
1/6 (um sexto) da pena no regi-
me anterior e seu mérito indicar a 
progressão.

parágrafo único. a decisão será 
motivada e precedida de parecer da 
comissão técnica de classificação 
e do exame criminológico, quando 
necessário.

Art. 112. a pena privativa de 
liberdade será executada em forma 
progressiva com a transferência para 
regime menos rigoroso, a ser deter-
minada pelo juiz, quando o preso 
tiver cumprido ao menos um sexto 
da pena no regime anterior e osten-
tar bom comportamento carcerário, 
comprovado pelo diretor do esta-
belecimento, respeitadas as normas 
que vedam a progressão.   (redação 
dada pela lei nº 10.792, de 200�)

Art. 112. a pena privativa 
de liberdade será executada em 
forma progressiva com a transfe-
rência para regime menos rigo-
roso, a ser determinada pelo juiz, 
quando o preso tiver cumprido ao 
menos:    (redação dada pela lei nº 
1�.964, de 2019)

i - 16% (dezesseis por cento) 
da pena, se o apenado for primá-
rio e o crime tiver sido cometido 
sem violência à pessoa ou grave 
ameaça;    (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

ii - 20% (vinte por cento) da pena, 
se o apenado for reincidente em cri-
me cometido sem violência à pessoa 
ou grave ameaça;    (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

iii - 25% (vinte e cinco por cen-
to) da pena, se o apenado for pri-
mário e o crime tiver sido cometido 
com violência à pessoa ou grave 
ameaça;     (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

iV - �0% (trinta por cento) da 
pena, se o apenado for reincidente 
em crime cometido com violência à 
pessoa ou grave ameaça;     (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) 
da pena, se o apenado for con-
denado pela prática de crime 
hediondo ou equiparado, se for 
primário;    (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

Vi - 50% (cinquenta por cento) da 
pena, se o apenado for:     (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

a) condenado pela prática de cri-
me hediondo ou equiparado, com 
resultado morte, se for primário, 
vedado o livramento condicional;
     (incluído pela lei nº 1�.964, de 
2019)
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b) condenado por exercer o co-
mando, individual ou coletivo, de 
organização criminosa estruturada 
para a prática de crime hediondo 
ou equiparado; ou     (incluído pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

c) condenado pela prática do 
crime de constituição de milícia 
privada;     (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

Vii - 60% (sessenta por cento) da 
pena, se o apenado for reincidente 
na prática de crime hediondo ou 
equiparado;     (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

Viii - 70% (setenta por cento) da 
pena, se o apenado for reincidente 
em crime hediondo ou equiparado 
com resultado morte, vedado o li-
vramento condicional.     (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 1o a decisão será sempre moti-
vada e precedida de manifestação 
do Ministério público e do defensor. 
(redação dada pela lei nº 10.792, 
de 200�)

§ 2o idêntico procedimento será 
adotado na concessão de livramento 
condicional, indulto e comutação de 
penas, respeitados os prazos previs-
tos nas normas vigentes.  (incluído 
pela lei nº 10.792, de 200�)

§ 1º em todos os casos, o ape-
nado só terá direito à progressão 
de regime se ostentar boa condu-
ta carcerária, comprovada pelo 
diretor do estabelecimento, res-
peitadas as normas que vedam a 
progressão.    (redação dada pela 
lei nº 1�.964, de 2019)

§ 2º a decisão do juiz que deter-
minar a progressão de regime será 
sempre motivada e precedida de 
manifestação do Ministério público 
e do defensor, procedimento que 
também será adotado na concessão 
de livramento condicional, indulto 
e comutação de penas, respeita-
dos os prazos previstos nas normas 
vigentes.     (redação dada pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ �º no caso de mulher gestante 
ou que for mãe ou responsável por 
crianças ou pessoas com deficiência, 
os requisitos para progressão de re-
gime são, cumulativamente:  (incluí
do pela lei nº 1�.769, de 2018)

i - não ter cometido crime com 
violência ou grave ameaça a pes-
soa (incluído pela lei nº 1�.769, de 
2018)

ii - não ter cometido o crime contra 
seu filho ou dependente;             (in-
cluído pela lei nº 1�.769, de 2018)

iii - ter cumprido ao menos 1/8 
(um oitavo) da pena no regime 
anterior;  (incluído pela lei nº 
1�.769, de 2018)

iV - ser primária e ter bom com-
portamento carcerário, comprovado 
pelo diretor do estabelecimento;  
(incluído pela lei nº 1�.769, de 2018)

V - não ter integrado organiza-
ção criminosa.  (incluído pela lei nº 
1�.769, de 2018)

§ 4º  o cometimento de novo cri-
me doloso ou falta grave implicará 
a revogação do benefício previs-
to no § �º deste artigo.    (incluído 
pela lei nº 1�.769, de 2018)

§ 5º não se considera hediondo 
ou equiparado, para os fins des-
te artigo, o crime de tráfico de 
drogas previsto no § 4º do art. �� 
da lei nº 11.�4�, de 2� de agosto 
de 2006.       (incluído pela lei nº 
1�.964, de 2019)

§ 6º o cometimento de falta grave 
durante a execução da pena privati-
va de liberdade interrompe o prazo 
para a obtenção da progressão no 
regime de cumprimento da pena, 
caso em que o reinício da contagem 
do requisito objetivo terá como 
base a pena remanescente.  (incluí-
do pela lei nº 1�.964, de 2019)

§ 7º (Vetado)  (incluído pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

Art. 113. o ingresso do con-
denado em regime aberto supõe a 
aceitação de seu programa e das 
condições impostas pelo juiz.

Art. 114. somente poderá in-
gressar no regime aberto o conde-
nado que:

i - estiver trabalhando ou com-
provar a possibilidade de fazê-lo 
imediatamente;

ii - apresentar, pelos seus antece-
dentes ou pelo resultado dos exa-
mes a que foi submetido, fundados 
indícios de que irá ajustar-se, com 
autodisciplina e senso de responsa-
bilidade, ao novo regime.

parágrafo único. poderão ser dis-
pensadas do trabalho as pessoas re-
feridas no artigo 117 desta lei.

Art. 115. o juiz poderá esta-
belecer condições especiais para a 
concessão de regime aberto, sem 
prejuízo das seguintes condições 
gerais e obrigatórias:

i - permanecer no local que for 
designado, durante o repouso e nos 
dias de folga;

ii - sair para o trabalho e retornar, 
nos horários fixados;

iii - não se ausentar da cida-
de onde reside, sem autorização 
judicial;

iV - comparecer a juízo, para in-
formar e justificar as suas ativida-
des, quando for determinado.

Art. 116. o juiz poderá mo-
dificar as condições estabelecidas, 
de ofício, a requerimento do Mi-
nistério público, da autoridade 
administrativa ou do condenado, 
desde que as circunstâncias assim o 
recomendem.

Art. 117. somente se admitirá 
o recolhimento do beneficiário de 
regime aberto em residência parti-
cular quando se tratar de:

i - condenado maior de 70 (seten-
ta) anos;

ii - condenado acometido de do-
ença grave;

iii - condenada com filho menor 
ou deficiente físico ou mental;

iV - condenada gestante.

Art. 118. a execução da pena 
privativa de liberdade ficará su-
jeita à forma regressiva, com a 
transferência para qualquer dos 
regimes mais rigorosos, quando o 
condenado:

i - praticar fato definido como cri-
me doloso ou falta grave;

ii - sofrer condenação, por crime 
anterior, cuja pena, somada ao res-
tante da pena em execução, torne 
incabível o regime (artigo 111).

§ 1° o condenado será transferi-
do do regime aberto se, além das 
hipóteses referidas nos incisos ante-
riores, frustrar os fins da execução 
ou não pagar, podendo, a multa 
cumulativamente imposta.

§ 2º nas hipóteses do inciso i e do 
parágrafo anterior, deverá ser ouvi-
do previamente o condenado.

Art. 119. a legislação local 
poderá estabelecer normas com-
plementares para o cumprimento 
da pena privativa de liberdade em 
regime aberto (artigo �6, § 1º, do 
código penal).

seÇÃo iii 
das autoriZaÇÕes de saÍda

subseÇÃo i 
da perMissÃo de saÍda
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Art. 120. os condenados que 
cumprem pena em regime fechado 
ou semi-aberto e os presos provisó-
rios poderão obter permissão para 
sair do estabelecimento, mediante 
escolta, quando ocorrer um dos se-
guintes fatos:

i - falecimento ou doença grave 
do cônjuge, companheira, ascen-
dente, descendente ou irmão;

ii - necessidade de tratamento 
médico (parágrafo único do artigo 
14).

parágrafo único. a permissão de 
saída será concedida pelo diretor 
do estabelecimento onde se encon-
tra o preso.

Art. 121. a permanência do 
preso fora do estabelecimento terá 
a duração necessária à finalidade 
da saída.

subseÇÃo ii 
da saÍda teMporária

Art. 122. os condenados que 
cumprem pena em regime semi-
aberto poderão obter autorização 
para saída temporária do estabele-
cimento, sem vigilância direta, nos 
seguintes casos:

i - visita à família;
ii - freqüência a curso supletivo 

profissionalizante, bem como de 
instrução do 2º grau ou superior, na 
comarca do juízo da execução;

iii - participação em atividades 
que concorram para o retorno ao 
convívio social.

parágrafo único.  a ausência de 
vigilância direta não impede a uti-
lização de equipamento de moni-
toração eletrônica pelo condenado, 
quando assim determinar o juiz da 
execução.    (incluído pela lei nº 
12.258, de 2010)

§ 1º  a ausência de vigilância 
direta não impede a utilização 
de equipamento de monitoração 
eletrônica pelo condenado, quan-
do assim determinar o juiz da 
execução.    (redação dada pela lei 
nº 1�.964, de 2019)

§ 2º não terá direito à saída tem-
porária a que se refere o caput des-
te artigo o condenado que cumpre 
pena por praticar crime hediondo 
com resultado morte.      (incluído 
pela lei nº 1�.964, de 2019)

Art. 123. a autorização será 
concedida por ato motivado do juiz 
da execução, ouvidos o Ministério 

público e a administração peniten-
ciária e dependerá da satisfação dos 
seguintes requisitos:

i - comportamento adequado;
ii - cumprimento mínimo de 1/6 

(um sexto) da pena, se o condenado 
for primário, e 1/4 (um quarto), se 
reincidente;

iii - compatibilidade do benefício 
com os objetivos da pena.

Art. 124. a autorização será 
concedida por prazo não superior a 
7 (sete) dias, podendo ser renovada 
por mais 4 (quatro) vezes durante o 
ano.

parágrafo único. Quando se tra-
tar de freqüência a curso profissio-
nalizante, de instrução de 2º grau 
ou superior, o tempo de saída será 
o necessário para o cumprimento 
das atividades discentes.

§ 1o  ao conceder a saída tempo-
rária, o juiz imporá ao beneficiário 
as seguintes condições, entre outras 
que entender compatíveis com as 
circunstâncias do caso e a situação 
pessoal do condenado: (incluído 
pela lei nº 12.258, de 2010)

i - fornecimento do endereço 
onde reside a família a ser visitada 
ou onde poderá ser encontrado du-
rante o gozo do benefício; (incluído 
pela lei nº 12.258, de 2010)

ii - recolhimento à residência visi-
tada, no período noturno; (incluído 
pela lei nº 12.258, de 2010)

iii - proibição de frequentar ba-
res, casas noturnas e estabeleci-
mentos congêneres.  (incluído pela 
lei nº 12.258, de 2010)

§ 2o  Quando se tratar de frequ-
ência a curso profissionalizante, de 
instrução de ensino médio ou supe-
rior, o tempo de saída será o neces-
sário para o cumprimento das ativi-
dades discentes. (renumerado do 
parágrafo único pela lei nº 12.258, 
de 2010)

§ �o  nos demais casos, as autori-
zações de saída somente poderão 
ser concedidas com prazo mínimo 
de 45 (quarenta e cinco) dias de in-
tervalo entre uma e outra. (incluído 
pela lei nº 12.258, de 2010)

Art. 125. o benefício será au-
tomaticamente revogado quando o 
condenado praticar fato definido 
como crime doloso, for punido por 
falta grave, desatender as condições 
impostas na autorização ou revelar 
baixo grau de aproveitamento do 
curso.

parágrafo único. a recuperação 
do direito à saída temporária de-
penderá da absolvição no processo 
penal, do cancelamento da punição 
disciplinar ou da demonstração do 
merecimento do condenado.

seÇÃo iV 
da reMiÇÃo

art. 126. o condenado que cum-
pre a pena em regime fechado ou 
semi-aberto poderá remir, pelo tra-
balho, parte do tempo de execução 
da pena.

Art. 126.  o condenado que 
cumpre a pena em regime fe-
chado ou semiaberto poderá re-
mir, por trabalho ou por estudo, 
parte do tempo de execução da 
pena.   (redação dada pela lei nº 
12.4��, de 2011).

§ 1º a contagem do tempo para 
o fim deste artigo será feita à razão 
de 1 (um) dia de pena por � (três) 
de trabalho.

§ 1o  a contagem de tempo re-
ferida no caput será feita à ra-
zão de: (redação dada pela lei nº 
12.4��, de 2011)

i - 1 (um) dia de pena a cada 12 
(doze) horas de frequência escolar 
- atividade de ensino fundamental, 
médio, inclusive profissionalizante, 
ou superior, ou ainda de requali-
ficação profissional - divididas, no 
mínimo, em � (três) dias; (incluído 
pela lei nº 12.4��, de 2011)

ii - 1 (um) dia de pena a cada � 
(três) dias de trabalho (incluído 
pela lei nº 12.4��, de 2011)

§ 2º o preso impossibilitado de 
prosseguir no trabalho, por aciden-
te, continuará a beneficiar-se com 
a remição.

§ 2o  as atividades de estudo a 
que se refere o § 1o deste artigo 
poderão ser desenvolvidas de for-
ma presencial ou por metodologia 
de ensino a distância e deverão ser 
certificadas pelas autoridades edu-
cacionais competentes dos cursos 
frequentados. (redação dada pela 
lei nº 12.4��, de 2011)

§ �º a remição será declarada 
pelo juiz da execução, ouvido o Mi-
nistério público.

§ �o  para fins de cumulação dos 
casos de remição, as horas diárias 
de trabalho e de estudo serão de-
finidas de forma a se compatibili-
zarem.  (redação dada pela lei nº 
12.4��, de 2011)
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§ 4o  o preso impossibilitado, por 
acidente, de prosseguir no trabalho 
ou nos estudos continuará a benefi-
ciar-se com a remição               .(in-
cluído pela lei nº 12.4��, de 2011)

§ 5o  o tempo a remir em função 
das horas de estudo será acrescido 
de 1/� (um terço) no caso de conclu-
são do ensino fundamental, médio 
ou superior durante o cumprimen-
to da pena, desde que certificada 
pelo órgão competente do sistema 
de educação. (incluído pela lei nº 
12.4��, de 2011)

§ 6o  o condenado que cumpre 
pena em regime aberto ou semia-
berto e o que usufrui liberdade con-
dicional poderão remir, pela frequ-
ência a curso de ensino regular ou 
de educação profissional, parte do 
tempo de execução da pena ou do 
período de prova, observado o dis-
posto no inciso i do § 1o deste arti-
go. (incluído pela lei nº 12.4��, de 
2011)

§ 7o  o disposto neste artigo apli-
ca-se às hipóteses de prisão caute-
lar.cincluído pela lei nº 12.4��, de 
2011)

§ 8o  a remição será declarada 
pelo juiz da execução, ouvidos o 
Ministério público e a defesa.         
      (incluído pela lei nº 12.4��, de 
2011)

Art. 127. o condenado que for 
punido por falta grave perderá o di-
reito ao tempo remido, começando 
o novo período a partir da data da 
infração disciplinar.

Art. 127.  em caso de falta 
grave, o juiz poderá revogar até 
1/� (um terço) do tempo remido, 
observado o disposto no art. 57, 
recomeçando a contagem a par-
tir da data da infração disciplinar. 
(redação dada pela lei nº 12.4��, 
de 2011)

Art. 128. o tempo remido será 
computado para a concessão de li-
vramento condicional e indulto.

Art. 128.  o tempo remido 
será computado como pena cumpri-
da, para todos os efeitos. (redação 
dada pela lei nº 12.4��, de 2011)

art. 129. a autoridade adminis-
trativa encaminhará mensalmente 
ao juízo da execução cópia do re-
gistro de todos os condenados que 
estejam trabalhando e dos dias de 
trabalho de cada um deles.

art. 129.  a autoridade adminis-
trativa encaminhará, mensalmente, 
ao juízo da execução, ao Ministério 
público e à defensoria pública cópia 
do registro de todos os condenados 
que estejam trabalhando e dos dias 
de trabalho de cada um deles. (re-
dação dada pela lei nº 12.�1�, de 
2010).

parágrafo único. ao condenado 
dar-se-á relação de seus dias remidos.

Art. 129.  a autoridade admi-
nistrativa encaminhará mensalmen-
te ao juízo da execução cópia do re-
gistro de todos os condenados que 
estejam trabalhando ou estudando, 
com informação dos dias de traba-
lho ou das horas de frequência es-
colar ou de atividades de ensino de 
cada um deles (redação dada pela 
lei nº 12.4��, de 2011)

§ 1o  o condenado autorizado a 
estudar fora do estabelecimento pe-
nal deverá comprovar mensalmente, 
por meio de declaração da respecti-
va unidade de ensino, a frequência 
e o aproveitamento escolar. (incluí-
do pela lei nº 12.4��, de 2011)

§ 2o  ao condenado dar-se-á a re-
lação de seus dias remidos. (incluído 
pela lei nº 12.4��, de 2011)

Art. 130. constitui o crime 
do artigo 299 do código penal de-
clarar ou atestar falsamente presta-
ção de serviço para fim de instruir 
pedido de remição.

seÇÃo V 
do liVraMento condicional

Art. 131. o livramento condi-
cional poderá ser concedido pelo 
juiz da execução, presentes os re-
quisitos do artigo 8�, incisos e pará-
grafo único, do código penal, ouvi-
dos o Ministério público e conselho 
penitenciário.

Art. 132. deferido o pedido, o 
juiz especificará as condições a que 
fica subordinado o livramento.

§ 1º serão sempre impostas ao 
liberado condicional as obrigações 
seguintes:

a) obter ocupação lícita, dentro 
de prazo razoável se for apto para 
o trabalho;

b) comunicar periodicamente ao 
juiz sua ocupação;

c) não mudar do território da co-
marca do juízo da execução, sem 
prévia autorização deste.

§ 2° poderão ainda ser impostas 
ao liberado condicional, entre ou-
tras obrigações, as seguintes:

a) não mudar de residência sem comu-
nicação ao juiz e à autoridade incumbida 
da observação cautelar e de proteção;

b) recolher-se à habitação em 
hora fixada;

c) não freqüentar determinados 
lugares.

d) (Vetado) (incluído pela lei nº 
12.258, de 2010)

Art. 133. se for permitido ao li-
berado residir fora da comarca do juí-
zo da execução, remeter-se-á cópia da 
sentença do livramento ao juízo do 
lugar para onde ele se houver trans-
ferido e à autoridade incumbida da 
observação cautelar e de proteção.

Art. 134. o liberado será ad-
vertido da obrigação de apresentar-
se imediatamente às autoridades 
referidas no artigo anterior.

Art. 135. reformada a senten-
ça denegatória do livramento, os 
autos baixarão ao juízo da execu-
ção, para as providências cabíveis.

Art. 136. concedido o benefí-
cio, será expedida a carta de livra-
mento com a cópia integral da sen-
tença em 2 (duas) vias, remetendo-
se uma à autoridade administrativa 
incumbida da execução e outra ao 
conselho penitenciário.

Art. 137. a cerimônia do livra-
mento condicional será realizada 
solenemente no dia marcado pelo 
presidente do conselho penitenci-
ário, no estabelecimento onde está 
sendo cumprida a pena, observan-
do-se o seguinte:

i - a sentença será lida ao liberan-
do, na presença dos demais conde-
nados, pelo presidente do conselho 
penitenciário ou membro por ele 
designado, ou, na falta, pelo juiz;

ii - a autoridade administrativa 
chamará a atenção do liberando 
para as condições impostas na sen-
tença de livramento;

iii - o liberando declarará se acei-
ta as condições.

§ 1º de tudo em livro próprio, 
será lavrado termo subscrito por 
quem presidir a cerimônia e pelo 
liberando, ou alguém a seu rogo, se 
não souber ou não puder escrever.

§ 2º cópia desse termo deverá ser 
remetida ao juiz da execução.
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Art. 138.  ao sair o liberado 
do estabelecimento penal, ser-lhe-
á entregue, além do saldo de seu 
pecúlio e do que lhe pertencer, 
uma caderneta, que exibirá à au-
toridade judiciária ou administra-
tiva, sempre que lhe for exigida.

§ 1º a caderneta conterá:
a) a identificação do liberado;
b) o texto impresso do presente 

capítulo;
c) as condições impostas.
§ 2º na falta de caderneta, será 

entregue ao liberado um sal-
vo-conduto, em que constem as 
condições do livramento, poden-
do substituir-se a ficha de iden-
tificação ou o seu retrato pela 
descrição dos sinais que possam 
identificá-lo.

§ �º na caderneta e no salvo-
conduto deverá haver espaço para 
consignar-se o cumprimento das 
condições referidas no artigo 1�2 
desta lei.

Art. 139.  a observação cau-
telar e a proteção realizadas por 
serviço social penitenciário, patro-
nato ou conselho da comunidade 
terão a finalidade de:

i - fazer observar o cumprimen-
to das condições especificadas na 
sentença concessiva do benefício;

ii - proteger o beneficiário, 
orientando-o na execução de suas 
obrigações e auxiliando-o na ob-
tenção de atividade laborativa.

parágrafo único. a entidade en-
carregada da observação cautelar 
e da proteção do liberado apre-
sentará relatório ao conselho pe-
nitenciário, para efeito da repre-
sentação prevista nos artigos 14� 
e 144 desta lei.

Art. 140.  a revogação do li-
vramento condicional dar-se-á nas 
hipóteses previstas nos artigos 86 
e 87 do código penal.

parágrafo único. Mantido o li-
vramento condicional, na hipó-
tese da revogação facultativa, o 
juiz deverá advertir o liberado ou 
agravar as condições.

Art. 141.  se a revogação for 
motivada por infração penal ante-
rior à vigência do livramento, com-
putar-se-á como tempo de cumpri-
mento da pena o período de prova, 
sendo permitida, para a concessão 
de novo livramento, a soma do 
tempo das 2 (duas) penas.

Art. 142.  no caso de revoga-
ção por outro motivo, não se com-
putará na pena o tempo em que 
esteve solto o liberado, e tampouco 
se concederá, em relação à mesma 
pena, novo livramento.

Art. 143.  a revogação será de-
cretada a requerimento do Ministé-
rio público, mediante representação 
do conselho penitenciário, ou, de 
ofício, pelo juiz, ouvido o liberado.

Art. 144.  o juiz, de ofício, a 
requerimento do Ministério público, 
ou mediante representação do con-
selho penitenciário, e ouvido o libe-
rado, poderá modificar as condições 
especificadas na sentença, devendo 
o respectivo ato decisório ser lido ao 
liberado por uma das autoridades 
ou funcionários indicados no inciso 
i, do artigo 1�7, desta lei, observa-
do o disposto nos incisos ii e iii e §§ 
1º e 2º do mesmo artigo.

Art. 144.   o juiz, de ofício, a 
requerimento do Ministério público, 
da defensoria pública ou mediante 
representação do conselho peniten-
ciário, e ouvido o liberado, poderá 
modificar as condições especificadas 
na sentença, devendo o respectivo 
ato decisório ser lido ao liberado 
por uma das autoridades ou funcio-
nários indicados no inciso i do ca-
put do art. 1�7 desta lei, observado 
o disposto nos incisos ii e iii e §§ 1o e 
2o do mesmo artigo.            (redaçã
o dada pela lei nº 12.�1�, de 2010).

Art. 145.  praticada pelo libe-
rado outra infração penal, o juiz po-
derá ordenar a sua prisão, ouvidos o 
conselho penitenciário e o Ministé-
rio público, suspendendo o curso do 
livramento condicional, cuja revoga-
ção, entretanto, ficará dependendo 
da decisão final.

Art. 146.  o juiz, de ofício, a 
requerimento do interessado, do 
Ministério público ou mediante re-
presentação do conselho penitenci-
ário, julgará extinta a pena privativa 
de liberdade, se expirar o prazo do 
livramento sem revogação.

 seÇÃo Vi 
da MonitoraÇÃo eletrÔnica 

 
(incluído pela lei nº 12.258, de 
2010)

art. 146-a.  (Vetado).  (incluído 
pela lei nº 12.258, de 2010)

Art. 146-B.  o juiz poderá de-
finir a fiscalização por meio da mo-
nitoração eletrônica quando:           
              (incluído pela lei nº 12.258, 
de 2010)

i - (Vetado);                   (incluído 
pela lei nº 12.258, de 2010)

ii - autorizar a saída temporária 
no regime semiaberto; (incluído 
pela lei nº 12.258, de 2010)

iii - (Vetado); (incluído pela lei 
nº 12.258, de 2010)

iV - determinar a prisão domici-
liar;    (incluído pela lei nº 12.258, 
de 2010)

V - (Vetado);                      (incluí
do pela lei nº 12.258, de 2010)

parágrafo único.  (Vetado).  (in-
cluído pela lei nº 12.258, de 2010)

art. 146-c.  o condenado será 
instruído acerca dos cuidados que 
deverá adotar com o equipamento 
eletrônico e dos seguintes deve-
res:   (incluído pela lei nº 12.258, de 
2010)

i - receber visitas do servidor res-
ponsável pela monitoração eletrô-
nica, responder aos seus contatos e 
cumprir suas orientações; (incluído 
pela lei nº 12.258, de 2010)

ii - abster-se de remover, de vio-
lar, de modificar, de danificar de 
qualquer forma o dispositivo de 
monitoração eletrônica ou de per-
mitir que outrem o faça;    (incluído 
pela lei nº 12.258, de 2010)

iii - (Vetado);   (incluído pela lei 
nº 12.258, de 2010)

parágrafo único.  a violação com-
provada dos deveres previstos neste 
artigo poderá acarretar, a critério 
do juiz da execução, ouvidos o Mi-
nistério público e a defesa: (incluído 
pela lei nº 12.258, de 2010)

i - a regressão do regime; (incluí-
do pela lei nº 12.258, de 2010)

ii - a revogação da autorização de 
saída temporária  (incluído pela lei 
nº 12.258, de 2010)

iii - (Vetado); ((incluído pela lei 
nº 12.258, de 2010)

iV - (Vetado);  (incluído pela lei 
nº 12.258, de 2010)

V - (Vetado); (incluído pela lei 
nº 12.258, de 2010)

Vi - a revogação da prisão domici-
liar; (incluído pela lei nº 12.258, de 
2010)

Vii - advertência, por escrito, para 
todos os casos em que o juiz da exe-
cução decida não aplicar alguma 
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das medidas previstas nos incisos 
de i a Vi deste parágrafo. (incluído 
pela lei nº 12.258, de 2010)

Art. 146-D.  a monitoração 
eletrônica poderá ser revogada:  (in-
cluído pela lei nº 12.258, de 2010)

i - quando se tornar desnecessária 
ou inadequada; (incluído pela lei nº 
12.258, de 2010)

ii - se o acusado ou condenado 
violar os deveres a que estiver sujei-
to durante a sua vigência ou come-
ter falta grave. (incluído pela lei nº 
12.258, de 2010)

capÍtulo ii 
das penas restritiVas de 

direitos

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 147.  transitada em julga-
do a sentença que aplicou a pena 
restritiva de direitos, o juiz da exe-
cução, de ofício ou a requerimento 
do Ministério público, promoverá 
a execução, podendo, para tanto, 
requisitar, quando necessário, a co-
laboração de entidades públicas ou 
solicitá-la a particulares.

Art. 148.  em qualquer fase da 
execução, poderá o juiz, motivada-
mente, alterar, a forma de cumpri-
mento das penas de prestação de 
serviços à comunidade e de limita-
ção de fim de semana, ajustando-as 
às condições pessoais do condena-
do e às características do estabele-
cimento, da entidade ou do progra-
ma comunitário ou estatal.

seÇÃo ii 
da prestaÇÃo de serViÇos À 

coMunidade

Art. 149.  caberá ao juiz da 
execução:

i - designar a entidade ou progra-
ma comunitário ou estatal, devida-
mente credenciado ou convencio-
nado, junto ao qual o condenado 
deverá trabalhar gratuitamente, de 
acordo com as suas aptidões;

ii - determinar a intimação do 
condenado, cientificando-o da enti-
dade, dias e horário em que deverá 
cumprir a pena;

iii - alterar a forma de execução, 
a fim de ajustá-la às modificações 
ocorridas na jornada de trabalho.

§ 1º o trabalho terá a duração 
de 8 (oito) horas semanais e será 
realizado aos sábados, domingos e 
feriados, ou em dias úteis, de modo 
a não prejudicar a jornada normal 
de trabalho, nos horários estabele-
cidos pelo juiz.

§ 2º a execução terá início 
a partir da data do primeiro 
comparecimento.

Art. 150.  a entidade benefi-
ciada com a prestação de serviços 
encaminhará mensalmente, ao juiz 
da execução, relatório circunstan-
ciado das atividades do condenado, 
bem como, a qualquer tempo, co-
municação sobre ausência ou falta 
disciplinar.

seÇÃo iii 
da liMitaÇÃo de fiM de seMana

Art. 151.  caberá ao juiz da 
execução determinar a intimação 
do condenado, cientificando-o do 
local, dias e horário em que deverá 
cumprir a pena.

parágrafo único. a execução terá 
início a partir da data do primeiro 
comparecimento.

Art. 152.  poderão ser minis-
trados ao condenado, durante o 
tempo de permanência, cursos e 
palestras, ou atribuídas atividades 
educativas.

parágrafo único.  nos casos de 
violência doméstica contra a mu-
lher, o juiz poderá determinar o 
comparecimento obrigatório do 
agressor a programas de recupera-
ção e reeducação.                  (incluí
do pela lei nº 11.�40, de 2006)

Art. 153.  o estabelecimento 
designado encaminhará, mensal-
mente, ao juiz da execução, relató-
rio, bem assim comunicará, a qual-
quer tempo, a ausência ou falta 
disciplinar do condenado.

seÇÃo iV 
da interdiÇÃo teMporária de 

direitos

Art. 154.  caberá ao juiz da 
execução comunicar à autoridade 
competente a pena aplicada, deter-
minada a intimação do condenado.

§ 1º na hipótese de pena de in-
terdição do artigo 47, inciso i, do 
código penal, a autoridade deverá, 
em 24 (vinte e quatro) horas, conta-

das do recebimento do ofício, bai-
xar ato, a partir do qual a execução 
terá seu início.

§ 2º nas hipóteses do artigo 47, 
incisos ii e iii, do código penal, o 
juízo da execução determinará a 
apreensão dos documentos, que 
autorizam o exercício do direito 
interditado.

Art. 155.  a autoridade deverá 
comunicar imediatamente ao juiz 
da execução o descumprimento da 
pena.

parágrafo único. a comunicação 
prevista neste artigo poderá ser fei-
ta por qualquer prejudicado.

capÍtulo iii 
da suspensÃo condicional

Art. 156.  o juiz poderá sus-
pender, pelo período de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, a execução da pena 
privativa de liberdade, não supe-
rior a 2 (dois) anos, na forma pre-
vista nos artigos 77 a 82 do código 
penal.

Art. 157.  o juiz ou tribunal, 
na sentença que aplicar pena priva-
tiva de liberdade, na situação deter-
minada no artigo anterior, deverá 
pronunciar-se, motivadamente, so-
bre a suspensão condicional, quer a 
conceda, quer a denegue.

Art. 158.  concedida a suspen-
são, o juiz especificará as condições 
a que fica sujeito o condenado, pelo 
prazo fixado, começando este a cor-
rer da audiência prevista no artigo 
160 desta lei.

§ 1° as condições serão adequa-
das ao fato e à situação pessoal do 
condenado, devendo ser incluída 
entre as mesmas a de prestar ser-
viços à comunidade, ou limitação 
de fim de semana, salvo hipótese 
do artigo 78, § 2º, do código penal.

§ 2º o juiz poderá, a qualquer 
tempo, de ofício, a requerimento 
do Ministério público ou mediante 
proposta do conselho penitenciá-
rio, modificar as condições e regras 
estabelecidas na sentença, ouvido o 
condenado.

§ �º a fiscalização do cumpri-
mento das condições, reguladas 
nos estados, territórios e distrito 
federal por normas supletivas, será 
atribuída a serviço social penitenci-
ário, patronato, conselho da comu-
nidade ou instituição beneficiada 
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com a prestação de serviços, inspe-
cionados pelo conselho peniten-
ciário, pelo Ministério público, ou 
ambos, devendo o juiz da execução 
suprir, por ato, a falta das normas 
supletivas.

§ 4º o beneficiário, ao compa-
recer periodicamente à entidade 
fiscalizadora, para comprovar a ob-
servância das condições a que está 
sujeito, comunicará, também, a sua 
ocupação e os salários ou proventos 
de que vive.

§ 5º a entidade fiscalizadora de-
verá comunicar imediatamente ao 
órgão de inspeção, para os fins le-
gais, qualquer fato capaz de acar-
retar a revogação do benefício, a 
prorrogação do prazo ou a modifi-
cação das condições.

§ 6º se for permitido ao benefici-
ário mudar-se, será feita comunica-
ção ao juiz e à entidade fiscalizado-
ra do local da nova residência, aos 
quais o primeiro deverá apresentar-
se imediatamente.

Art. 159.  Quando a suspensão 
condicional da pena for concedida 
por tribunal, a este caberá estabele-
cer as condições do benefício.

§ 1º de igual modo proceder-se-
á quando o tribunal modificar as 
condições estabelecidas na sentença 
recorrida.

§ 2º o tribunal, ao conceder a 
suspensão condicional da pena, po-
derá, todavia, conferir ao juízo da 
execução a incumbência de estabe-
lecer as condições do benefício, e, 
em qualquer caso, a de realizar a 
audiência admonitória.

Art. 160.  transitada em julga-
do a sentença condenatória, o juiz 
a lerá ao condenado, em audiência, 
advertindo-o das conseqüências de 
nova infração penal e do descumpri-
mento das condições impostas.

Art. 161.  se, intimado pesso-
almente ou por edital com prazo de 
20 (vinte) dias, o réu não compare-
cer injustificadamente à audiência 
admonitória, a suspensão ficará sem 
efeito e será executada imediata-
mente a pena.

Art. 162.  a revogação da 
suspensão condicional da pena e a 
prorrogação do período de prova 
dar-se-ão na forma do artigo 81 e 
respectivos parágrafos do código 
penal.

Art. 163.  a sentença condena-
tória será registrada, com a nota de 
suspensão em livro especial do juízo 
a que couber a execução da pena.

§ 1º revogada a suspensão ou ex-
tinta a pena, será o fato averbado à 
margem do registro.

§ 2º o registro e a averbação se-
rão sigilosos, salvo para efeito de 
informações requisitadas por órgão 
judiciário ou pelo Ministério públi-
co, para instruir processo penal.

capÍtulo iV 
da pena de Multa

Art. 164.  extraída certidão da 
sentença condenatória com trânsito 
em julgado, que valerá como título 
executivo judicial, o Ministério pú-
blico requererá, em autos aparta-
dos, a citação do condenado para, 
no prazo de 10 (dez) dias, pagar o 
valor da multa ou nomear bens à 
penhora.

§ 1º decorrido o prazo sem o pa-
gamento da multa, ou o depósito 
da respectiva importância, proce-
der-se-á à penhora de tantos bens 
quantos bastem para garantir a 
execução.

§ 2º a nomeação de bens à pe-
nhora e a posterior execução segui-
rão o que dispuser a lei processual 
civil.

Art. 165.  se a penhora recair 
em bem imóvel, os autos apartados 
serão remetidos ao juízo cível para 
prosseguimento.

Art. 166.  recaindo a penhora 
em outros bens, dar-se-á prossegui-
mento nos termos do § 2º do artigo 
164, desta lei.

Art. 167.  a execução da pena 
de multa será suspensa quando so-
brevier ao condenado doença men-
tal (artigo 52 do código penal).

Art. 168.  o juiz poderá de-
terminar que a cobrança da multa 
se efetue mediante desconto no 
vencimento ou salário do condena-
do, nas hipóteses do artigo 50, § 1º, 
do código penal, observando-se o 
seguinte:

i - o limite máximo do desconto 
mensal será o da quarta parte da 
remuneração e o mínimo o de um 
décimo;

ii - o desconto será feito mediante 
ordem do juiz a quem de direito;

iii - o responsável pelo desconto 
será intimado a recolher mensal-
mente, até o dia fixado pelo juiz, a 
importância determinada.

Art. 169.  até o término 
do prazo a que se refere o artigo 
164 desta lei, poderá o condena-
do requerer ao juiz o pagamento 
da multa em prestações mensais, 
iguais e sucessivas.

§ 1° o juiz, antes de decidir, po-
derá determinar diligências para 
verificar a real situação econômica 
do condenado e, ouvido o Minis-
tério público, fixará o número de 
prestações.

§ 2º se o condenado for impon-
tual ou se melhorar de situação 
econômica, o juiz, de ofício ou a 
requerimento do Ministério públi-
co, revogará o benefício executan-
do-se a multa, na forma prevista 
neste capítulo, ou prosseguindo-se 
na execução já iniciada.

Art. 170.  Quando a pena de 
multa for aplicada cumulativamen-
te com pena privativa da liberdade, 
enquanto esta estiver sendo exe-
cutada, poderá aquela ser cobrada 
mediante desconto na remunera-
ção do condenado (artigo 168).

§ 1º se o condenado cumprir 
a pena privativa de liberdade ou 
obtiver livramento condicional, 
sem haver resgatado a multa, far-
se-á a cobrança nos termos deste 
capítulo.

§ 2º aplicar-se-á o disposto no 
parágrafo anterior aos casos em 
que for concedida a suspensão con-
dicional da pena.

tÍtulo Vi 
da eXecuÇÃo das Medidas de 

seguranÇa

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 171.  transitada em julga-
do a sentença que aplicar medida 
de segurança, será ordenada a ex-
pedição de guia para a execução.

Art. 172.  ninguém será in-
ternado em hospital de custódia 
e tratamento psiquiátrico, ou sub-
metido a tratamento ambulatorial, 
para cumprimento de medida de 
segurança, sem a guia expedida 
pela autoridade judiciária.
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Art. 173.  a guia de interna-
mento ou de tratamento ambula-
torial, extraída pelo escrivão, que 
a rubricará em todas as folhas e a 
subscreverá com o juiz, será reme-
tida à autoridade administrativa in-
cumbida da execução e conterá:

i - a qualificação do agente e o 
número do registro geral do órgão 
oficial de identificação;

ii - o inteiro teor da denúncia e da 
sentença que tiver aplicado a medi-
da de segurança, bem como a certi-
dão do trânsito em julgado;

iii - a data em que terminará o 
prazo mínimo de internação, ou do 
tratamento ambulatorial;

iV - outras peças do processo re-
putadas indispensáveis ao adequa-
do tratamento ou internamento.

§ 1° ao Ministério público será 
dada ciência da guia de recolhimen-
to e de sujeição a tratamento.

§ 2° a guia será retificada sempre 
que sobrevier modificações quanto 
ao prazo de execução.

Art. 174. aplicar-se-á, na exe-
cução da medida de segurança, na-
quilo que couber, o disposto nos 
artigos 8° e 9° desta lei.

capÍtulo ii 
da cessaÇÃo da 
periculosidade

Art. 175.  a cessação da peri-
culosidade será averiguada no fim 
do prazo mínimo de duração da 
medida de segurança, pelo exame 
das condições pessoais do agente, 
observando-se o seguinte:

i - a autoridade administrativa, 
até 1 (um) mês antes de expirar o 
prazo de duração mínima da me-
dida, remeterá ao juiz minucioso 
relatório que o habilite a resolver 
sobre a revogação ou permanência 
da medida;

ii - o relatório será instruído com 
o laudo psiquiátrico;

iii - juntado aos autos o relatório 
ou realizadas as diligências, serão 
ouvidos, sucessivamente, o Ministé-
rio público e o curador ou defensor, 
no prazo de � (três) dias para cada 
um;

iV - o juiz nomeará curador ou 
defensor para o agente que não o 
tiver;

V - o juiz, de ofício ou a reque-
rimento de qualquer das partes, 
poderá determinar novas diligên-
cias, ainda que expirado o prazo 

de duração mínima da medida de 
segurança;

Vi - ouvidas as partes ou realiza-
das as diligências a que se refere o 
inciso anterior, o juiz proferirá a 
sua decisão, no prazo de 5 (cinco) 
dias.

Art. 176.  em qualquer tempo, 
ainda no decorrer do prazo mínimo 
de duração da medida de seguran-
ça, poderá o juiz da execução, dian-
te de requerimento fundamentado 
do Ministério público ou do interes-
sado, seu procurador ou defensor, 
ordenar o exame para que se veri-
fique a cessação da periculosidade, 
procedendo-se nos termos do arti-
go anterior.

Art. 177.  nos exames suces-
sivos para verificar-se a cessação da 
periculosidade, observar-se-á, no 
que lhes for aplicável, o disposto no 
artigo anterior.

Art. 178.  nas hipóteses de de-
sinternação ou de liberação (artigo 
97, § �º, do código penal), aplicar-
se-á o disposto nos artigos 1�2 e 
1�� desta lei.

Art. 179.  transitada em jul-
gado a sentença, o juiz expedirá 
ordem para a desinternação ou a 
liberação.

tÍtulo Vii 
dos incidentes de eXecuÇÃo

capÍtulo i 
das conVersÕes

Art. 180.  a pena privativa de 
liberdade, não superior a 2 (dois) 
anos, poderá ser convertida em res-
tritiva de direitos, desde que:

i - o condenado a esteja cumprin-
do em regime aberto;

ii - tenha sido cumprido pelo me-
nos 1/4 (um quarto) da pena;

iii - os antecedentes e a personali-
dade do condenado indiquem ser a 
conversão recomendável.

Art. 181.  a pena restritiva de 
direitos será convertida em privati-
va de liberdade nas hipóteses e na 
forma do artigo 45 e seus incisos do 
código penal.

§ 1º a pena de prestação de ser-
viços à comunidade será convertida 
quando o condenado:

a) não for encontrado por estar 
em lugar incerto e não sabido, ou 
desatender a intimação por edital;

b) não comparecer, injustificada-
mente, à entidade ou programa em 
que deva prestar serviço;

c) recusar-se, injustificadamente, a 
prestar o serviço que lhe foi imposto;

d) praticar falta grave;
e) sofrer condenação por outro 

crime à pena privativa de liberda-
de, cuja execução não tenha sido 
suspensa.

§ 2º a pena de limitação de fim 
de semana será convertida quando 
o condenado não comparecer ao 
estabelecimento designado para o 
cumprimento da pena, recusar-se 
a exercer a atividade determinada 
pelo juiz ou se ocorrer qualquer 
das hipóteses das letras “a”, “d” e 
“e” do parágrafo anterior.

§ �º a pena de interdição tem-
porária de direitos será converti-
da quando o condenado exercer, 
injustificadamente, o direito in-
terditado ou se ocorrer qualquer 
das hipóteses das letras “a” e “e”, 
do § 1º, deste artigo.

art. 182.  a pena de multa será 
convertida em detenção, na for-
ma prevista pelo artigo 51 do có-
digo penal. (revogado pela lei nº 
9.268, de 1996)

§ 1º na conversão, a cada dia-
multa corresponderá 1 (um) dia 
de detenção, cujo tempo de du-
ração não poderá ser superior a 1 
(um) ano. (revogado pela lei nº 
9.268, de 1996)

§ 2º a conversão tornar-se-á 
sem efeito se, a qualquer tempo, 
for paga a multa. (revogado pela 
lei nº 9.268, de 1996)

Art. 183.  Quando, no cur-
so da execução da pena privativa 
de liberdade, sobrevier doença 
mental ou perturbação da saúde 
mental, o juiz, de ofício, a reque-
rimento do Ministério público ou 
da autoridade administrativa, po-
derá determinar a substituição da 
pena por medida de segurança.

Art. 183.   Quando, no cur-
so da execução da pena privativa 
de liberdade, sobrevier doença 
mental ou perturbação da saúde 
mental, o juiz, de ofício, a reque-
rimento do Ministério público, da 
defensoria pública ou da autori-
dade administrativa, poderá de-
terminar a substituição da pena 
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por medida de segurança. (reda-
ção dada pela lei nº 12.�1�, de 
2010).

Art. 184.  o tratamento am-
bulatorial poderá ser convertido 
em internação se o agente revelar 
incompatibilidade com a medida.

parágrafo único. nesta hipótese, 
o prazo mínimo de internação será 
de 1 (um) ano.

capÍtulo ii 
do eXcesso ou desVio

Art. 185.  haverá excesso ou 
desvio de execução sempre que 
algum ato for praticado além dos 
limites fixados na sentença, em nor-
mas legais ou regulamentares.

Art. 186.  podem suscitar o 
incidente de excesso ou desvio de 
execução:

i - o Ministério público;
ii - o conselho penitenciário;
iii - o sentenciado;
iV - qualquer dos demais órgãos 

da execução penal.

capÍtulo iii 
da anistia e do indulto

Art. 187.  concedida a anistia, 
o juiz, de ofício, a requerimento 
do interessado ou do Ministério 
público, por proposta da autorida-
de administrativa ou do conselho 
penitenciário, declarará extinta a 
punibilidade.

Art. 188.  o indulto individu-
al poderá ser provocado por peti-
ção do condenado, por iniciativa 
do Ministério público, do conselho 
penitenciário, ou da autoridade 
administrativa.

Art. 189.  a petição do indul-
to, acompanhada dos documentos 
que a instruírem, será entregue 
ao conselho penitenciário, para a 
elaboração de parecer e posterior 
encaminhamento ao Ministério da 
justiça.

Art. 190.  o conselho peniten-
ciário, à vista dos autos do processo 
e do prontuário, promoverá as di-
ligências que entender necessárias 
e fará, em relatório, a narração do 
ilícito penal e dos fundamentos da 
sentença condenatória, a exposição 
dos antecedentes do condenado e 

do procedimento deste depois da 
prisão, emitindo seu parecer sobre 
o mérito do pedido e esclarecendo 
qualquer formalidade ou circuns-
tâncias omitidas na petição.

Art. 191.  processada no Minis-
tério da justiça com documentos e 
o relatório do conselho penitenciá-
rio, a petição será submetida a des-
pacho do presidente da república, 
a quem serão presentes os autos do 
processo ou a certidão de qualquer 
de suas peças, se ele o determinar.

Art. 192.  concedido o indulto 
e anexada aos autos cópia do decre-
to, o juiz declarará extinta a pena 
ou ajustará a execução aos termos 
do decreto, no caso de comutação.

Art. 193.  se o sentenciado for 
beneficiado por indulto coletivo, o 
juiz, de ofício, a requerimento do 
interessado, do Ministério público, 
ou por iniciativa do conselho pe-
nitenciário ou da autoridade admi-
nistrativa, providenciará de acordo 
com o disposto no artigo anterior.

tÍtulo Viii 
do procediMento judicial

Art. 194.  o procedimento cor-
respondente às situações previstas 
nesta lei será judicial, desenvolven-
do-se perante o juízo da execução.

Art. 195.  o procedimento ju-
dicial iniciar-se-á de ofício, a reque-
rimento do Ministério público, do 
interessado, de quem o represente, 
de seu cônjuge, parente ou descen-
dente, mediante proposta do con-
selho penitenciário, ou, ainda, da 
autoridade administrativa.

Art. 196.  a portaria ou peti-
ção será autuada ouvindo-se, em � 
(três) dias, o condenado e o Minis-
tério público, quando não figurem 
como requerentes da medida.

§ 1º sendo desnecessária a pro-
dução de prova, o juiz decidirá de 
plano, em igual prazo.

§ 2º entendendo indispensável a 
realização de prova pericial ou oral, 
o juiz a ordenará, decidindo após a 
produção daquela ou na audiência 
designada.

Art. 197.  das decisões pro-
feridas pelo juiz caberá recurso de 
agravo, sem efeito suspensivo.

tÍtulo iX 
das disposiÇÕes finais e 

transitórias

Art. 198.  É defesa ao inte-
grante dos órgãos da execução 
penal, e ao servidor, a divulgação 
de ocorrência que perturbe a segu-
rança e a disciplina dos estabeleci-
mentos, bem como exponha o pre-
so à inconveniente notoriedade, 
durante o cumprimento da pena.

Art. 199.  o emprego de al-
gemas será disciplinado por decre-
to federal (regulamento)

Art. 200.  o condenado por 
crime político não está obrigado 
ao trabalho.

Art. 201.  na falta de esta-
belecimento adequado, o cumpri-
mento da prisão civil e da prisão 
administrativa se efetivará em se-
ção especial da cadeia pública.

Art. 202.  cumprida ou extin-
ta a pena, não constarão da folha 
corrida, atestados ou certidões for-
necidas por autoridade policial ou 
por auxiliares da justiça, qualquer 
notícia ou referência à condena-
ção, salvo para instruir processo 
pela prática de nova infração pe-
nal ou outros casos expressos em 
lei.

Art. 203.  no prazo de 6 (seis) 
meses, a contar da publicação des-
ta lei, serão editadas as normas 
complementares ou regulamenta-
res, necessárias à eficácia dos dis-
positivos não auto-aplicáveis.

§ 1º dentro do mesmo prazo 
deverão as unidades federativas, 
em convênio com o Ministério 
da justiça, projetar a adaptação, 
construção e equipamento de es-
tabelecimentos e serviços penais 
previstos nesta lei.

§ 2º também, no mesmo prazo, 
deverá ser providenciada a aqui-
sição ou desapropriação de pré-
dios para instalação de casas de 
albergados.

§ �º o prazo a que se refere o 
caput deste artigo poderá ser am-
pliado, por ato do conselho na-
cional de política criminal e peni-
tenciária, mediante justificada so-
licitação, instruída com os projetos 
de reforma ou de construção de 
estabelecimentos.
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§ 4º o descumprimento injusti-
ficado dos deveres estabelecidos 
para as unidades federativas im-
plicará na suspensão de qualquer 
ajuda financeira a elas destinada 
pela união, para atender às despe-
sas de execução das penas e medi-
das de segurança.

Art. 204.  esta lei entra em 
vigor concomitantemente com a lei 
de reforma da parte geral do códi-
go penal, revogadas as disposições 
em contrário, especialmente a lei 
nº �.274, de 2 de outubro de 1957.

brasília, 11 de julho de 1984; 
16�º da independência e 96º da 
república.

joÃo figueiredo 
Ibrahim Abi-Ackel

este texto não substitui o publica-
do no dou de 1�.7.1984
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puBlICação CoNSolIdada da 
leI Nº   8.112, de 11 de deZemBro 
de 1990, deTermINada pelo arT.  
13 da leI Nº 9.527, de 10 de de-
ZemBro de 1997.

o preSIdeNTe da repÚBlICa faço 
saber que o congresso nacional de-
creta e eu sanciono a seguinte lei:

tÍtulo i

capÍtulo Único 
das disposiÇÕes preliMinares

Art. 1.  esta lei institui o regi-
me jurídico dos servidores públicos 
civis da união, das autarquias, in-
clusive as em regime especial, e das 
fundações públicas federais.

Art. 2.  para os efeitos desta 
lei, servidor é a pessoa legalmente 
investida em cargo público.

Art. 3.  cargo público é o con-
junto de atribuições e responsabili-
dades previstas na estrutura organi-
zacional que devem ser cometidas a 
um servidor.

parágrafo único.  os cargos públi-
cos, acessíveis a todos os brasileiros, 
são criados por lei, com denomina-
ção própria e vencimento pago pe-
los cofres públicos, para provimento 
em caráter efetivo ou em comissão.

Art. 4.  É proibida a prestação 
de serviços gratuitos, salvo os casos 
previstos em lei.

tÍtulo ii  
do proViMento, VacÂncia, 
reMoÇÃo, redistribuiÇÃo e 

substituiÇÃo

capÍtulo i 
do proViMento

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 5.  são requisitos básicos 
para investidura em cargo público:

i - a nacionalidade brasileira;
ii - o gozo dos direitos políticos;
iii - a quitação com as obrigações 

militares e eleitorais;
 iV - o nível de escolaridade exigi-

do para o exercício do cargo;
V - a idade mínima de dezoito anos;
Vi - aptidão física e mental.

§ 1o  as atribuições do cargo po-
dem justificar a exigência de outros 
requisitos estabelecidos em lei.

§ 2o  Às pessoas portadoras de 
deficiência é assegurado o direito 
de se inscrever em concurso públi-
co para provimento de cargo cujas 
atribuições sejam compatíveis com 
a deficiência de que são portadoras; 
para tais pessoas serão reservadas 
até 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas no concurso.

§ �o  as universidades e institui-
ções de pesquisa científica e tecno-
lógica federais poderão prover seus 
cargos com professores, técnicos e 
cientistas estrangeiros, de acordo 
com as normas e os procedimen-
tos desta lei. (incluído pela lei nº 
9.515, de 20.11.97)

Art. 6.  o provimento dos car-
gos públicos far-se-á mediante ato 
da autoridade competente de cada 
poder.

Art. 7.  a investidura em cargo 
público ocorrerá com a posse.

Art. 8.  são formas de provi-
mento de cargo público:

i - nomeação;
ii - promoção;
iii - ascensão;(revogado pela lei 

nº 9.527, de 10.12.97)
iV - transferência; (execução sus-

pensa pela rsf nº 46, de 1997)   (re-
vogado pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

V - readaptação;
Vi - reversão;
Vii - aproveitamento;
Viii - reintegração;
iX - recondução.

seÇÃo ii 
da noMeaÇÃo

Art. 9.  a nomeação far-se-á:
i - em caráter efetivo, quando se 

tratar de cargo isolado de provi-
mento efetivo ou de carreira;

ii - em comissão, para cargos de 
confiança, de livre exoneração.

ii - em comissão, inclusive na 
condição de interino, para cargos 
de confiança vagos.(redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

parágrafo único. a designação 
por acesso, para função de direção, 
chefia e assessoramento recairá, ex-
clusivamente, em servidor de carrei-
ra, satisfeitos os requisitos de que 
trata o parágrafo único do art. 10.

parágrafo único.  o servidor ocu-
pante de cargo em comissão ou de 
natureza especial poderá ser no-
meado para ter exercício, interina-
mente, em outro cargo de confian-
ça, sem prejuízo das atribuições do 
que atualmente ocupa, hipótese em 
que deverá optar pela remuneração 
de um deles durante o período da 
interinidade. (redação dada pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 10.  a nomeação para 
cargo de carreira ou cargo isolado 
de provimento efetivo depende de 
prévia habilitação em concurso pú-
blico de provas ou de provas e títu-
los, obedecidos a ordem de classifi-
cação e o prazo de sua validade.

parágrafo único. os demais re-
quisitos para o ingresso e o desen-
volvimento do servidor na carreira, 
mediante promoção, ascensão e 
acesso, serão estabelecidos pela lei 
que fixar as diretrizes do sistema de 
carreira na administração pública 
federal e seus regulamentos.

parágrafo único.  os demais re-
quisitos para o ingresso e o desen-
volvimento do servidor na carreira, 
mediante promoção, serão estabe-
lecidos pela lei que fixar as diretri-
zes do sistema de carreira na ad-
ministração pública federal e seus 
regulamentos.(redação dada pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

seÇÃo iii 
do concurso pÚblico

art. 11. o concurso será de provas 
ou de provas e títulos, podendo ser 
realizado em duas etapas, confor-
me dispuserem a lei e o regulamen-
to do respectivo plano de carreira.

Art. 11.  o concurso será de 
provas ou de provas e títulos, po-
dendo ser realizado em duas eta-
pas, conforme dispuserem a lei e o 
regulamento do respectivo plano 
de carreira, condicionada a inscri-
ção do candidato ao pagamento do 
valor fixado no edital, quando in-
dispensável ao seu custeio, e ressal-
vadas as hipóteses de isenção nele 
expressamente previstas.  (redação 
dada pela lei nº 9.527, de 
10.12.97) (regulamento)

Art. 12.  o concurso público 
terá validade de até 2 (dois ) anos, 
podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período.
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§ 1o  o prazo de validade do concur-
so e as condições de sua realização se-
rão fixados em edital, que será publi-
cado no diário oficial da união e em 
jornal diário de grande circulação.

§ 2o  não se abrirá novo concurso 
enquanto houver candidato apro-
vado em concurso anterior com pra-
zo de validade não expirado.

seÇÃo iV 
da posse e do eXercÍcio

Art. 13.  a posse dar-se-á pela 
assinatura do respectivo termo, no 
qual deverão constar as atribuições, 
os deveres, as responsabilidades e 
os direitos inerentes ao cargo ocu-
pado, que não poderão ser altera-
dos unilateralmente, por qualquer 
das partes, ressalvados os atos de 
ofício previstos em lei.

§ 1° a posse ocorrerá no prazo de 
�0 (trinta) dias contados da publi-
cação do ato de provimento, pror-
rogável por mais �0 (trinta) dias, a 
requerimento do interessado.

§ 2° em se tratando de servidor em 
licença, ou afastado por qualquer 
outro motivo legal, o prazo será con-
tado do término do impedimento.

§ 1o  a posse ocorrerá no prazo de 
trinta dias contados da publicação 
do ato de provimento.   (redação 
dada pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2o  em se tratando de servidor, 
que esteja na data de publicação do 
ato de provimento, em licença pre-
vista nos incisos i, iii e V do art. 81, 
ou afastado nas hipóteses dos inci-
sos i, iV, Vi, Viii, alíneas “a”, “b”, 
“d”, “e” e “f”, iX e X do art. 102, o 
prazo será contado do término do 
impedimento. (redação dada pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ �o  a posse poderá dar-se me-
diante procuração específica.

§ 4° só haverá posse nos casos de 
provimento de cargo por nomea-
ção, acesso e ascensão.

§ 4o  só haverá posse nos ca-
sos de provimento de cargo por 
nomeação.   (redação dada pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

§ 5o  no ato da posse, o servidor 
apresentará declaração de bens e 
valores que constituem seu patri-
mônio e declaração quanto ao exer-
cício ou não de outro cargo, empre-
go ou função pública.

§ 6o  será tornado sem efeito 
o ato de provimento se a posse 
não ocorrer no prazo previsto no 
§ 1o deste artigo.

Art. 14.  a posse em cargo pú-
blico dependerá de prévia inspeção 
médica oficial.

parágrafo único.  só poderá ser em-
possado aquele que for julgado apto 
física e mentalmente para o exercício 
do cargo.

art. 15. exercício é o efetivo desem-
penho das atribuições do cargo.

§ 1° É de �0 (trinta) dias o prazo 
para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse.

§ 2° será exonerado o servidor 
empossado que não entrar em exer-
cício no prazo previsto no parágrafo 
anterior.

§ �° À autoridade competente do 
órgão ou entidade para onde for de-
signado o servidor compete dar-lhe 
exercício.

Art. 15.  exercício é o efeti-
vo desempenho das atribuições 
do cargo público ou da função de 
confiança. (redação dada pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1o  É de quinze dias o prazo para 
o servidor empossado em cargo pú-
blico entrar em exercício, contados da 
data da posse.   (redação dada pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2o  o servidor será exonerado 
do cargo ou será tornado sem efeito 
o ato de sua designação para fun-
ção de confiança, se não entrar em 
exercício nos prazos previstos neste 
artigo, observado o disposto no art. 
18. (redação dada pela lei nº 9.527, 
de 10.12.97)

§ �o  À autoridade competente do 
órgão ou entidade para onde for 
nomeado ou designado o servidor 
compete dar-lhe exercício.   (redação 
dada pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 4o  o início do exercício de fun-
ção de confiança coincidirá com a 
data de publicação do ato de de-
signação, salvo quando o servidor 
estiver em licença ou afastado por 
qualquer outro motivo legal, hipó-
tese em que recairá no primeiro dia 
útil após o término do impedimento, 
que não poderá exceder a trinta dias 
da publicação.   (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

Art. 16.  o início, a suspensão, a 
interrupção e o reinício do exercício 
serão registrados no assentamento 
individual do servidor.

parágrafo único.  ao entrar em exer-
cício, o servidor apresentará ao órgão 
competente os elementos necessários 
ao seu assentamento individual.

art. 17. a promoção ou a ascen-
são não interrompem o tempo de 
exercício, que é contado no novo 
posicionamento na carreira a partir 
da data da publicação do ato que 
promover ou ascender o servidor.

Art. 17.  a promoção não in-
terrompe o tempo de exercício, que 
é contado no novo posicionamen-
to na carreira a partir da data de 
publicação do ato que promover o 
servidor.(redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

art. 18. o servidor transferido, re-
movido, redistribuído, requisitado 
ou cedido, que deva ter exercício 
em outra localidade, terá �0 (trinta) 
dias de prazo para entrar em exer-
cício, incluído nesse prazo o tempo 
necessário ao deslocamento para a 
nova sede.

parágrafo único. na hipótese de 
o servidor encontrar-se afastado le-
galmente, o prazo a que se refere 
este artigo será contado a partir do 
término do afastamento.

Art. 18.  o servidor que deva 
ter exercício em outro município em 
razão de ter sido removido, redistri-
buído, requisitado, cedido ou posto 
em exercício provisório terá, no mí-
nimo, dez e, no máximo, trinta dias 
de prazo, contados da publicação 
do ato, para a retomada do efeti-
vo desempenho das atribuições do 
cargo, incluído nesse prazo o tem-
po necessário para o deslocamento 
para a nova sede. (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1o  na hipótese de o servi-
dor encontrar-se em licença ou 
afastado legalmente, o prazo 
a que se refere este artigo será 
contado a partir do término do 
impedimento. (parágrafo renume-
rado e alterado pela lei nº 9.527, 
de 10.12.97)

§ 2o  É facultado ao servidor declinar 
dos prazos estabelecidos no caput. (in-
cluído pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

art. 19. o ocupante de cargo de 
provimento efetivo fica sujeito a 40 
(quarenta) horas semanais de tra-
balho, salvo quando a lei estabele-
cer duração diversa.

parágrafo único. além do cumpri-
mento do estabelecido neste artigo, 
o exercício de cargo em comissão 
exigirá de seu ocupante integral 
dedicação ao serviço, podendo o 
servidor ser convocado sempre que 
houver interesse da administração.
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Art. 19.  os servidores cumpri-
rão jornada de trabalho fixada em 
razão das atribuições pertinentes 
aos respectivos cargos, respeitada a 
duração máxima do trabalho sema-
nal de quarenta horas e observados 
os limites mínimo e máximo de seis 
horas e oito horas diárias, respecti
vamente.   (redação dada pela lei 
nº 8.270, de 17.12.91)

§ 1° o ocupante de cargo em co-
missão ou função de confiança é 
submetido ao regime de integral 
dedicação ao serviço, podendo ser 
convocado sempre que houver in-
teresse da administração. (incluído 
pela lei nº 8.270, de 17.12.91)

§ 1o  o ocupante de cargo em co-
missão ou função de confiança sub-
mete-se a regime de integral dedi-
cação ao serviço, observado o dis-
posto no art. 120, podendo ser con-
vocado sempre que houver interesse 
da administração.  (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2o  o disposto neste artigo não 
se aplica a duração de trabalho esta-
belecida em leis especiais.(incluído 
pela lei nº 8.270, de 17.12.91)

art. 20.  ao entrar em exercício, 
o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório por período de 
24 (vinte e quatro) meses, durante 
o qual a sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação para o de-
sempenho do cargo, observados os 
seguinte fatores:  (Vide eMc nº 19)

art. 20.  ao entrar em exercício, 
o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório por período de 
trinta e seis meses durante o qual 
a sua aptidão e capacidade serão 
objeto de avaliação para o desem-
penho do cargo, observados os se-
guinte fatores:  (redação dada pela 
Medida provisória nº 4�1, de 2008).

i - assiduidade;
ii - disciplina;
iii - capacidade de iniciativa;
iV - produtividade;
V- responsabilidade.

Art. 20.  ao entrar em exercí-
cio, o servidor nomeado para cargo 
de provimento efetivo ficará sujei-
to a estágio probatório por perí-
odo de 24 (vinte e quatro) meses, 
durante o qual a sua aptidão e ca-
pacidade serão objeto de avaliação 
para o desempenho do cargo, ob-
servados os seguinte fatores:(Vide 
eMc nº 19)

i - assiduidade;
ii - disciplina;
iii - capacidade de iniciativa;
iV - produtividade;
V- responsabilidade.
§ 1o  Quatro meses antes de findo 

o período do estágio probatório, 
será submetida à homologação da 
autoridade competente a avaliação 
do desempenho do servidor, reali-
zada de acordo com o que dispuser 
a lei ou o regulamento do sistema 
de carreira, sem prejuízo da conti-
nuidade de apuração dos fatores 
enumerados nos incisos i a V deste 
artigo.

§ 1o  Quatro meses antes de fin-
do o período do estágio probató-
rio, será submetida à homologação 
da autoridade competente a ava-
liação do desempenho do servidor, 
realizada por comissão constituída 
para essa finalidade, de acordo 
com o que dispuser a lei ou o re-
gulamento da respectiva carreira 
ou cargo, sem prejuízo da conti-
nuidade de apuração dos fatores 
enumerados nos incisos i a V deste 
artigo.   (redação dada pela Medi-
da provisória nº 4�1, de 2008).

§ 1o  4 (quatro) meses antes de 
findo o período do estágio proba-
tório, será submetida à homologa-
ção da autoridade competente a 
avaliação do desempenho do servi-
dor, realizada por comissão consti-
tuída para essa finalidade, de acor-
do com o que dispuser a lei ou o 
regulamento da respectiva carreira 
ou cargo, sem prejuízo da continui-
dade de apuração dos fatores enu-
merados nos incisos i a V do caput 
deste artigo.   (redação dada pela 
lei nº 11.784, de 2008

§ 2o  o servidor não aprovado no 
estágio probatório será exonerado 
ou, se estável, reconduzido ao car-
go anteriormente ocupado, obser-
vado o disposto no parágrafo único 
do art. 29.

§ �o  o servidor em estágio pro-
batório poderá exercer quaisquer 
cargos de provimento em comis-
são ou funções de direção, chefia 
ou assessoramento no órgão ou 
entidade de lotação, e somente 
poderá ser cedido a outro órgão 
ou entidade para ocupar cargos 
de natureza especial, cargos de 
provimento em comissão do gru-
po-direção e assessoramento supe-
riores - das, de níveis 6, 5 e 4, ou 
equivalentes. (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

§ 4o  ao servidor em estágio 
probatório somente poderão ser 
concedidas as licenças e os afasta-
mentos previstos nos arts. 81, inci-
sos i a iV, 94, 95 e 96, bem assim 
afastamento para participar de 
curso de formação decorrente de 
aprovação em concurso para ou-
tro cargo na administração pública 
federal.(incluído pela lei nº 9.527, 
de 10.12.97)

§ 5o  o estágio probatório fica-
rá suspenso durante as licenças 
e os afastamentos previstos nos 
arts. 8�, 84, § 1o, 86 e 96, bem as-
sim na hipótese de participação 
em curso de formação, e será re-
tomado a partir do término do 
impedimento.  (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

seÇÃo V 
da estabilidade

Art. 21.  o servidor habilitado 
em concurso público e empossado 
em cargo de provimento efetivo 
adquirirá estabilidade no serviço 
público ao completar 2 (dois) anos 
de efetivo exercício.(prazo � anos - 
vide eMc nº 19)

Art. 22.  o servidor estável 
só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em jul-
gado ou de processo administrativo 
disciplinar no qual lhe seja assegu-
rada ampla defesa.

seÇÃo Vi 
da transferÊncia

Art. 23. transferência é a pas-
sagem do servidor estável de cargo 
efetivo para outro de igual deno-
minação, pertencente a quadro de 
pessoal diverso, de órgão ou insti-
tuição do mesmo poder.  (execução 
suspensa pela rsf nº 46, de 1997)

§ 1° a transferência ocorrerá de ofí-
cio ou a pedido do servidor, atendi-
do o interesse do serviço, mediante o 
preenchimento de vaga.   (execução 
suspensa pela rsf nº 46, de 1997)

§ 2° será admitida a transferên-
cia de servidor ocupante de cargo 
de quadro em extinção para igual 
situação em quadro de outro órgão 
ou entidade. (execução suspensa 
pela rsf nº 46, de 1997) (revogado 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

seÇÃo Vii 
da readaptaÇÃo
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Art. 24.  readaptação é a in-
vestidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade 
física ou mental verificada em ins-
peção médica.

§ 1o  se julgado incapaz para o 
serviço público, o readaptando será 
aposentado.

§ 2° a readaptação será efetivada 
em cargo de atribuições afins, res-
peitada a habilitação exigida.

§ 2o  a readaptação será efetiva-
da em cargo de atribuições afins, 
respeitada a habilitação exigida, 
nível de escolaridade e equivalên-
cia de vencimentos e, na hipótese 
de inexistência de cargo vago, o 
servidor exercerá suas atribuições 
como excedente, até a ocorrência 
de vaga. (redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

seÇÃo Viii 
da reVersÃo

(regulamento dec. nº �.644, de 
�0.11.2000)

art. 25.  reversão é o retorno à ati-
vidade de servidor aposentado por 
invalidez, quando, por junta médica 
oficial, forem declarados insubsisten-
tes os motivos da aposentadoria.

 Art. 25.  reversão é o re-
torno à atividade de servidor 
aposentado:(redação dada pela 
Medida provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001)

i - por invalidez, quando junta 
médica oficial declarar insubsisten-
tes os motivos da aposentadoria; 
ou   (incluído pela Medida provisó-
ria nº 2.225-45, de 4.9.2001)

ii - no interesse da administração, 
desde que:  (incluído pela Medida 
provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

a) tenha solicitado a 
reversão;   (incluído pela Medida 
provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

b) a aposentadoria tenha sido 
voluntária; (incluído pela Medida 
provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

c) estável quando na 
atividade; (incluído pela Medida 
provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

d) a aposentadoria tenha ocor-
rido nos cinco anos anteriores à 
solicitação;(incluído pela Medida 
provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

e) haja cargo vago. (incluído pela 
Medida provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001)

§ 1o  a reversão far-se-á no mes-
mo cargo ou no cargo resultante de 
sua transformação.   (incluído pela 
Medida provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001)

§ 2o  o tempo em que o servidor 
estiver em exercício será considerado 
para concessão da aposentadoria.  
 (incluído pela Medida provisória nº 
2.225-45, de 4.9.2001)

 § �o  no caso do inciso i, encon-
trando-se provido o cargo, o servi-
dor exercerá suas atribuições como 
excedente, até a ocorrência de 
vaga. (incluído pela Medida provisó-
ria nº 2.225-45, de 4.9.2001)

§ 4o  o servidor que retornar à ati-
vidade por interesse da administra-
ção perceberá, em substituição aos 
proventos da aposentadoria, a remu-
neração do cargo que voltar a exer-
cer, inclusive com as vantagens de 
natureza pessoal que percebia ante-
riormente à aposentadoria. (incluído 
pela Medida provisória nº 2.225-45, 
de 4.9.2001)

§ 5o  o servidor de que trata o 
inciso ii somente terá os proventos 
calculados com base nas regras atu-
ais se permanecer pelo menos cinco 
anos no cargo. (incluído pela Medida 
provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

§ 6o  o poder executivo re-
gulamentará o disposto neste 
artigo.   (incluído pela Medida provi-
sória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

Art. 26.  a reversão far-se-á no 
mesmo cargo ou no cargo resultan-
te de sua transformação.  (revogado 
pela Medida provisória nº 2.225-45, 
de 4.9.2001)

parágrafo único.  encontrando-se 
provido o cargo, o servidor exerce-
rá suas atribuições como excedente, 
até a ocorrência de vaga.(revogado 
pela Medida provisória nº 2.225-45, 
de 4.9.2001)

Art. 27.  não poderá reverter o 
aposentado que já tiver completado 
70 (setenta) anos de idade.

seÇÃo iX 
da reintegraÇÃo

Art. 28.  a reintegração é a 
reinvestidura do servidor estável no 
cargo anteriormente ocupado, ou 
no cargo resultante de sua transfor-
mação, quando invalidada a sua de-
missão por decisão administrativa ou 
judicial, com ressarcimento de todas 
as vantagens.

 § 1o  na hipótese de o cargo ter 
sido extinto, o servidor ficará em dis-
ponibilidade, observado o disposto 
nos arts. �0 e �1.

  § 2o  encontrando-se provido o 
cargo, o seu eventual ocupante será 
reconduzido ao cargo de origem, 
sem direito à indenização ou apro-
veitado em outro cargo, ou, ainda, 
posto em disponibilidade.

seÇÃo X 
da reconduÇÃo

Art. 29.  recondução é o retor-
no do servidor estável ao cargo ante-
riormente ocupado e decorrerá de:

i - inabilitação em estágio proba-
tório relativo a outro cargo;

ii - reintegração do anterior 
ocupante.

parágrafo único.  encontrando-se 
provido o cargo de origem, o servi-
dor será apro

seÇÃo Xi 
da disponibilidade e do 

aproVeitaMento

Art. 30.  o retorno à ativida-
de de servidor em disponibilidade 
far-se-á mediante aproveitamento 
obrigatório em cargo de atribuições 
e vencimentos compatíveis com o an-
teriormente ocupado.

Art. 31.  o órgão central do 
sistema de pessoal civil determinará 
o imediato aproveitamento de ser-
vidor em disponibilidade em vaga 
que vier a ocorrer nos órgãos ou 
entidades da administração pública 
federal.

parágrafo único.  na hipótese 
prevista no § �o do art. �7, o servi-
dor posto em disponibilidade po-
derá ser mantido sob responsabili-
dade do órgão central do sistema 
de pessoal civil da administração 
federal - sipec, até o seu adequado 
aproveitamento em outro órgão ou 
entidade. (parágrafo incluído pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 32.  será tornado sem efei-
to o aproveitamento e cassada a dis-
ponibilidade se o servidor não entrar 
em exercício no prazo legal, salvo 
doença comprovada por junta médi-
ca oficial.

capÍtulo ii 
da VacÂncia
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Art. 33.  a vacância do cargo 
público decorrerá de:

i - exoneração;
ii - demissão;
iii - promoção;
iV - ascensão;(revogado pela lei 

nº 9.527, de 10.12.97)
V - transferência;  (revogado 

pela lei nº 9.527, de 10.12.97)
Vi - readaptação;
Vii - aposentadoria;
Viii - posse em outro cargo 

inacumulável;
iX - falecimento.

Art. 34.  a exoneração de car-
go efetivo dar-se-á a pedido do ser-
vidor, ou de ofício.

parágrafo único.  a exoneração 
de ofício dar-se-á:

i - quando não satisfeitas as con-
dições do estágio probatório;

ii - quando, tendo tomado posse, 
o servidor não entrar em exercício 
no prazo estabelecido.

art. �5.  a exoneração de cargo 
em comissão dar-se-á:

art. �5.  a exoneração de cargo 
em comissão e a dispensa de fun-
ção de confiança dar-se-á: (redação 
dada pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

i - a juízo da autoridade 
competente;

ii - a pedido do próprio servidor.
parágrafo único. o afastamento 

do servidor de função de direção, 
chefia e assessoramento dar-se-
á:(revogado pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

i - a pedido;(revogado pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

ii - mediante dispensa, nos casos 
de: (revogado pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

a) promoção;   (revogado pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

b) cumprimento de prazo 
exigido para rotatividade na 
função;   (revogado pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

c) por falta de exação no exercí-
cio de suas atribuições, segundo o 
resultado do processo de avaliação, 
conforme estabelecido em lei e 
regulamento;  (revogado pela lei 
nº 9.527, de 10.97)

capÍtulo iii 
da reMoÇÃo e da 

redistribuiÇÃo

seÇÃo i 
da reMoÇÃo

Art. 36.  remoção é o desloca-
mento do servidor, a pedido ou de 
ofício, no âmbito do mesmo qua-
dro, com ou sem mudança de sede.

parágrafo único. dar-se-á a remo-
ção, a pedido, para outra localida-
de, independentemente de vaga, 
para acompanhar cônjuge ou com-
panheiro, ou por motivo de saúde 
do servidor, cônjuge, companheiro 
ou dependente, condicionada à 
comprovação por junta médica.

parágrafo único. para fins do dis-
posto neste artigo, entende-se por 
modalidades de remoção: (redação 
dada pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

i - de ofício, no interesse da ad
ministração;   (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

ii - a pedido, a critério da admini
stração;  (incluído pela lei nº 9.527, 
de 10.12.97)

iii -  a pedido, para outra locali-
dade, independentemente do in-
teresse da administração:(incluído 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

a) para acompanhar cônjuge ou 
companheiro, também servidor pú-
blico civil ou militar, de qualquer 
dos poderes da união, dos estados, 
do distrito federal e dos Municí-
pios, que foi deslocado no interesse 
da administração; (incluído pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

b) por motivo de saúde do servi-
dor, cônjuge, companheiro ou de-
pendente que viva às suas expensas 
e conste do seu assentamento fun-
cional, condicionada à comprovação 
por junta médica oficial;  (incluído 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

c) em virtude de processo seletivo 
promovido, na hipótese em que o 
número de interessados for supe-
rior ao número de vagas, de acordo 
com normas preestabelecidas pelo 
órgão ou entidade em que aqueles 
estejam lotados.(incluído pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

seÇÃo ii 
da redistribuiÇÃo

art. �7.  redistribuição é o des-
locamento do servidor, com o res-
pectivo cargo, para quadro de pes-
soal de outro órgão ou entidade do 
mesmo poder, cujos planos de car-
gos e vencimentos sejam idênticos, 
observado sempre o interesse da 
administração.

§ 1° a redistribuição dar-se-á ex-
clusivamente para ajustamento de 
quadros de pessoal às necessidades 

dos serviços, inclusive nos casos de 
reorganização, extinção ou criação 
de órgão ou entidade.

§ 2° nos casos de extinção de 
órgão ou entidade, os servidores 
estáveis que não puderam ser redis-
tribuídos, na forma deste artigo, se-
rão colocados em disponibilidade, 
até seu aproveitamento na forma 
do art. �0. 

art. �7.  redistribuição é o deslo-
camento do servidor, com o respec-
tivo cargo, para o quadro de pesso-
al de outro órgão ou entidade do 
mesmo poder, observados a vincula-
ção entre os graus de complexidade 
e responsabilidade, a correlação das 
atribuições, a equivalência entre os 
vencimentos e o interesse da admi-
nistração, com prévia apreciação do 
órgão central de pessoal. (redação 
dada pela lei nº 8.216, de 1991)

Art. 37.  redistribuição é o des-
locamento de cargo de provimento 
efetivo, ocupado ou vago no âmbi-
to do quadro geral de pessoal, para 
outro órgão ou entidade do mesmo 
poder, com prévia apreciação do ór-
gão central do sipec, observados os 
seguintes preceitos: (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

i - interesse da 
administração; (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

ii - equivalência de 
vencimentos;  (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

iii - manutenção da essência das 
atribuições do cargo;(incluído pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

iV - vinculação entre os graus de 
responsabilidade e complexidade 
das atividades;(incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

V - mesmo nível de escolarida-
de, especialidade ou habilitação 
profissional;  (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

Vi - compatibilidade entre as 
atribuições do cargo e as finali-
dades institucionais do órgão ou 
entidade.   (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

§ 1o  a redistribuição ocorrerá ex 
officio para ajustamento de lotação 
e da força de trabalho às necessida-
des dos serviços, inclusive nos casos 
de reorganização, extinção ou cria-
ção de órgão ou entidade.  (incluído 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2o  a redistribuição de cargos 
efetivos vagos se dará mediante 
ato conjunto entre o órgão central 
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do sipec e os órgãos e entidades 
da administração pública fede-
ral envolvidos.(incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

§ �o  nos casos de reorganização 
ou extinção de órgão ou entidade, 
extinto o cargo ou declarada sua 
desnecessidade no órgão ou en-
tidade, o servidor estável que não 
for redistribuído será colocado em 
disponibilidade, até seu aprovei-
tamento na forma dos arts. �0 e 
�1.   (parágrafo renumerado e alte-
rado pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 4o  o servidor que não for redis-
tribuído ou colocado em disponibi-
lidade poderá ser mantido sob res-
ponsabilidade do órgão central do 
sipec, e ter exercício provisório, em 
outro órgão ou entidade, até seu 
adequado aproveitamento.(incluído 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

capÍtulo iV 
da substituiÇÃo

art. �8.  os servidores investidos 
em função de direção ou chefia e 
os ocupantes de cargos em comis-
são terão substitutos indicados no 
regimento interno ou, no caso de 
omissão, previamente designados 
pela autoridade competente.

Art. 38.  os servidores investi-
dos em cargo ou função de direção 
ou chefia e os ocupantes de cargo 
de natureza especial terão substitu-
tos indicados no regimento interno 
ou, no caso de omissão, previamen-
te designados pelo dirigente máxi-
mo do órgão ou entidade.(redação 
dada pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1° o substituto assumirá auto-
maticamente o exercício do cargo 
ou função de direção ou chefia nos 
afastamentos ou impedimentos re-
gulamentares do titular.

§ 1o  o substituto assumirá au-
tomática e cumulativamente, sem 
prejuízo do cargo que ocupa, o 
exercício do cargo ou função de 
direção ou chefia e os de natureza 
especial, nos afastamentos, impedi-
mentos legais ou regulamentares 
do titular e na vacância do cargo, 
hipóteses em que deverá optar pela 
remuneração de um deles durante o 
respectivo período.   (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2° o substituto fará jus à grati-
ficação pelo exercício da função de 
direção ou chefia, paga na propor-
ção dos dias de efetiva substituição, 

observando-se quanto aos cargos 
em comissão o disposto no § 5° do 
art. 62. 

§ 2o  o substituto fará jus à re-
tribuição pelo exercício do cargo 
ou função de direção ou chefia ou 
de cargo de natureza especial, nos 
casos dos afastamentos ou impedi-
mentos legais do titular, superiores 
a trinta dias consecutivos, paga na 
proporção dos dias de efetiva subs-
tituição, que excederem o referido 
período. (redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

Art. 39.  o disposto no artigo 
anterior aplica-se aos titulares de 
unidades administrativas organiza-
das em nível de assessoria.

tÍtulo iii  
dos direitos e Vantagens

capÍtulo i 
do VenciMento e da 

reMuneraÇÃo

Art. 40.  Vencimento é a retri-
buição pecuniária pelo exercício de 
cargo público, com valor fixado em 
lei.

parágrafo único.  nenhum servi-
dor receberá, a título de vencimen-
to, importância inferior ao salário-
mínimo.   (revogado pela Medida 
provisória nº 4�1, de 2008).  (revo-
gado pela lei nº 11.784, de 2008)

 Art. 41.  remuneração é o 
vencimento do cargo efetivo, acres-
cido das vantagens pecuniárias per-
manentes estabelecidas em lei.

§ 1o  a remuneração do servidor 
investido em função ou cargo em 
comissão será paga na forma pre-
vista no art. 62. 

§ 2o  o servidor investido em 
cargo em comissão de órgão ou 
entidade diversa da de sua lotação 
receberá a remuneração de acordo 
com o estabelecido no § 1o do art. 
9�.

§ �o  o vencimento do cargo efe-
tivo, acrescido das vantagens de ca-
ráter permanente, é irredutível.

§ 4o  É assegurada a isonomia de 
vencimentos para cargos de atri-
buições iguais ou assemelhadas do 
mesmo poder, ou entre servidores 
dos três poderes, ressalvadas as van-
tagens de caráter individual e as 
relativas à natureza ou ao local de 
trabalho.

§ 5o  nenhum servidor recebe-
rá remuneração inferior ao salário 
mínimo.(incluído pela Medida provi-
sória nº 4�1, de 2008).

§ 5o  nenhum servidor recebe-
rá remuneração inferior ao salário 
mínimo. (incluído pela lei nº 11.784, 
de 2008

Art. 42.  nenhum servidor po-
derá perceber, mensalmente, a título 
de remuneração, importância supe-
rior à soma dos valores percebidos 
como remuneração, em espécie, a 
qualquer título, no âmbito dos res-
pectivos poderes, pelos Ministros de 
estado, por membros do congresso 
nacional e Ministros do supremo tri-
bunal federal.

parágrafo único.  excluem-se do 
teto de remuneração as vantagens 
previstas nos incisos ii a Vii do art. 61. 

art. 4�.  a menor remuneração 
atribuída aos cargos de carreira não 
será inferior a 1/40 (um quarenta 
avos) do teto de remuneração fixado 
no artigo anterior.(revogado pela lei 
nº 9.624, de 2.4.98) (Vide lei nº 9.624, 
de 2.4.98)

Art. 44.  o servidor perderá:
i - a remuneração dos dias em que 

faltar ao serviço;
ii - a parcela de remuneração diária, 

proporcional aos atrasos, ausências e 
saídas antecipadas, iguais ou superio-
res a 60 (sessenta) minutos;

iii - metade da remuneração, na hi-
pótese prevista no § 2° do art. 1�0.

i - a remuneração do dia em 
que faltar ao serviço, sem motivo 
justificado;   (redação dada pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

ii - a parcela de remuneração di-
ária, proporcional aos atrasos, au-
sências justificadas, ressalvadas as 
concessões de que trata o art. 97, e 
saídas antecipadas, salvo na hipóte-
se de compensação de horário, até 
o mês subseqüente ao da ocorrên-
cia, a ser estabelecida pela chefia 
imediata.  (redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

parágrafo único.  as faltas justifi-
cadas decorrentes de caso fortuito 
ou de força maior poderão ser com-
pensadas a critério da chefia imedia-
ta, sendo assim consideradas como 
efetivo exercício.(incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

Art. 45.  salvo por imposição 
legal, ou mandado judicial, nenhum 
desconto incidirá sobre a remuneração 
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ou provento.(Vide decreto nº 1.502, 
de 1995)  (Vide decreto nº 1.90�, 
de 1996) (Vide decreto nº 2.065, de 
1996)   (regulamento)(regulamento)

parágrafo único.  Mediante auto-
rização do servidor, poderá haver 
consignação em folha de pagamen-
to a favor de terceiros, a critério 
da administração e com reposição 
de custos, na forma definida em 
regulamento.

§ 1º Mediante autorização do 
servidor, poderá haver consignação 
em folha de pagamento em favor de 
terceiros, a critério da administração 
e com reposição de custos, na forma 
definida em regulamento.(redação 
dada pela Medida provisória nº 681, 
de 2015)

§ 2º o total de consignações fa-
cultativas de que trata o § 1º não 
excederá trinta e cinco por cento da 
remuneração mensal, sendo cinco 
por cento reservados exclusivamen-
te para a amortização de despesas 
contraídas por meio de cartão de 
crédito   (incluído pela Medida pro-
visória nº 681, de 2015)

§ 1o  Mediante autorização do 
servidor, poderá haver consigna-
ção em folha de pagamento em 
favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição 
de custos, na forma definida em 
regulamento.   (redação dada pela 
lei nº 1�.172, de 2015)

§ 2o  o total de consignações fa-
cultativas de que trata o § 1o não 
excederá a �5% (trinta e cinco por 
cento) da remuneração mensal, sen-
do 5% (cinco por cento) reservados 
exclusivamente para:(redação dada 
pela lei nº 1�.172, de 2015)

i - a amortização de despesas con-
traídas por meio de cartão de crédi-
to; ou   (incluído pela lei nº 1�.172, 
de 2015)

ii - a utilização com a finalidade 
de saque por meio do cartão de 
crédito.(incluído pela lei nº 1�.172, 
de 2015)

art. 46.  as reposições e indeni-
zações ao erário serão descontadas 
em parcelas mensais não excedentes 
à décima parte da remuneração ou 
provento, em valores atualizados.

Art. 46.  as reposições e inde-
nizações ao erário serão previamen-
te comunicadas ao servidor e des-
contadas em parcelas mensais em 
valores atualizados até �0 de junho 
de 1994.(redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97) 

§ 1o a indenização será feita 
em parcelas cujo valor não exce-
da dez por cento da remuneração 
ou provento.  (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97) 

§ 2o a reposição será feita 
em parcelas cujo valor não ex-
ceda 25% da remuneração ou 
provento.   (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97) 

§ �o a reposição será feita em 
uma única parcela quando consta-
tado pagamento indevido no mês 
anterior ao do processamento da 
folha.(incluído pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)  

Art. 46.  as reposições e in-
denizações ao erário, atualizadas 
até �0 de junho de 1994, serão 
previamente comunicadas ao ser-
vidor ativo, aposentado ou ao 
pensionista, para pagamento, no 
prazo máximo de trinta dias, po-
dendo ser parceladas, a pedido do 
interessado. (redação dada pela 
Medida provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001)

§ 1o  o valor de cada parcela não 
poderá ser inferior ao correspon-
dente a dez por cento da remunera-
ção, provento ou pensão.(redação 
dada pela Medida provisória nº 
2.225-45, de 4.9.2001)

§ 2o  Quando o pagamento inde-
vido houver ocorrido no mês ante-
rior ao do processamento da folha, 
a reposição será feita imediatamen-
te, em uma única parcela.  (redação 
dada pela Medida provisória nº 
2.225-45, de 4.9.2001)

§ �o  na hipótese de valores re-
cebidos em decorrência de cumpri-
mento a decisão liminar, a tutela 
antecipada ou a sentença que ve-
nha a ser revogada ou rescindida, 
serão eles atualizados até a data 
da reposição.(redação dada pela 
Medida provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001)

Art. 47.  o servidor em débi-
to com o erário, que for demitido, 
exonerado, ou que tiver a sua apo-
sentadoria ou disponibilidade cas-
sada, terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias para quitar o débito. parágra-
fo único. a não quitação do débito 
no prazo previsto implicará sua ins-
crição em dívida ativa.

art. 47.  o servidor em débito com 
o erário, que for demitido, exonera-
do, ou que tiver sua aposentadoria 
ou disponibilidade cassada, ou ain-

da aquele cuja dívida relativa a re-
posição seja superior a cinco vezes 
o valor de sua remuneração terá o 
prazo de sessenta dias para quitar o 
débito.   (redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)  

§ 1o a não quitação do débito no 
prazo previsto implicará sua inscri-
ção em dívida ativa. (incluído pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2o os valores percebidos pelo 
servidor, em razão de decisão limi-
nar, de qualquer medida de cará-
ter antecipatório ou de sentença, 
posteriormente cassada ou revista, 
deverão ser repostos no prazo de 
trinta dias, contados da notificação 
para fazê-lo, sob pena de inscrição 
em dívida ativa.(incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

 Art. 47.  o servidor em débito 
com o erário, que for demitido, exo-
nerado ou que tiver sua aposentado-
ria ou disponibilidade cassada, terá o 
prazo de sessenta dias para quitar o 
débito.(redação dada pela Medida 
provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

parágrafo único.  a não quita-
ção do débito no prazo previsto 
implicará sua inscrição em dívida 
ativa. (redação dada pela Medida 
provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

Art. 48.  o vencimento, a re-
muneração e o provento não serão 
objeto de arresto, seqüestro ou 
penhora, exceto nos casos de pres-
tação de alimentos resultante de 
decisão judicial.

capÍtulo ii 
das Vantagens

Art. 49.  além do vencimento, 
poderão ser pagas ao servidor as 
seguintes vantagens:

i - indenizações;
ii - gratificações;
iii - adicionais.
§ 1o  as indenizações não se in-

corporam ao vencimento ou pro-
vento para qualquer efeito.

§ 2o  as gratificações e os adicio-
nais incorporam-se ao vencimento 
ou provento, nos casos e condições 
indicados em lei.

Art. 50.  as vantagens pecuni-
árias não serão computadas, nem 
acumuladas, para efeito de conces-
são de quaisquer outros acréscimos 
pecuniários ulteriores, sob o mesmo 
título ou idêntico fundamento.
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seÇÃo i 
das indeniZaÇÕes

Art. 51.  constituem indeni-
zações ao servidor:

i - ajuda de custo;
ii - diárias;
iii - transporte.
iV -   (Vide Medida provisória nº 

�01 de 2006)
iV - auxílio-moradia. (incluído 

pela lei nº 11.�55, de 2006)
art. 52.  os valores das indeniza-

ções, assim como as condições para 
a sua concessão, serão estabeleci-
dos em regulamento.   (Vide Medi-
da provisória nº �01 de 2006)

Art. 52.  os valores das in-
denizações estabelecidas nos in-
cisos i a iii do art. 51, assim como 
as condições para a sua con-
cessão, serão estabelecidos em 
regulamento.(redação dada pela 
lei nº 11.�55, de 2006)

Subseção I
da ajuda de Custo
art. 5�.  a ajuda-de-custo desti-

na-se a compensar as despesas de 
instalação do servidor que, no inte-
resse do serviço, passar a ter exercí-
cio em nova sede, com mudança de 
domicílio em caráter permanente.

Art. 53.  a ajuda de custo des-
tina-se a compensar as despesas de 
instalação do servidor que, no inte-
resse do serviço, passar a ter exer-
cício em nova sede, com mudança 
de domicílio em caráter permanen-
te, vedado o duplo pagamento de 
indenização, a qualquer tempo, no 
caso de o cônjuge ou companheiro 
que detenha também a condição 
de servidor, vier a ter exercício na 
mesma sede.  (redação dada pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1o  correm por conta da admi-
nistração as despesas de transporte 
do servidor e de sua família, com-
preendendo passagem, bagagem e 
bens pessoais.

§ 2o  À família do servidor que 
falecer na nova sede são assegu-
rados ajuda de custo e transporte 
para a localidade de origem, den-
tro do prazo de 1 (um) ano, conta-
do do óbito.

§ �o  não será concedida ajuda de 
custo nas hipóteses de remoção pre-
vistas nos incisos ii e iii do parágra-
fo único do art. �6.    (incluído pela 
Medida provisória nº 6�2, de 201�)

§ �o  não será concedida ajuda 
de custo nas hipóteses de remoção 
previstas nos incisos ii e iii do pa-
rágrafo único do art. �6.  (incluído 
pela lei nº 12.998, de 2014)

art. 54.  a ajuda de custo é cal-
culada sobre a remuneração do 
servidor, conforme se dispuser em 
regulamento, não podendo exce-
der a importância correspondente 
a � (três) meses.

art. 54.  a ajuda de custo cor-
responderá ao valor de um mês 
de remuneração do servidor na 
origem ou, na hipótese do ca-
put do art. 56, ao valor de uma 
remuneração mensal do cargo 
em comissão.(redação dada pela 
Medida provisória nº 805, de 
2017)   (Vigência encerrada)

 Art. 54.  a ajuda de custo é 
calculada sobre a remuneração do 
servidor, conforme se dispuser em 
regulamento, não podendo exce-
der a importância correspondente 
a � (três) meses.

Art. 55.  não será concedida 
ajuda de custo ao servidor que se 
afastar do cargo, ou reassumi-lo, 
em virtude de mandato eletivo.

Art. 56.  será concedida aju-
da de custo àquele que, não sendo 
servidor da união, for nomeado 
para cargo em comissão, com mu-
dança de domicílio.

parágrafo único.  no afastamen-
to previsto no inciso i do art. 9�, 
a ajuda de custo será paga pelo 
órgão cessionário, quando cabível.

 Art. 57.  o servidor ficará 
obrigado a restituir a ajuda de 
custo quando, injustificadamente, 
não se apresentar na nova sede no 
prazo de �0 (trinta) dias.

subseÇÃo ii 
das diárias

art. 58.  o servidor que, a servi-
ço, se afastar da sede em caráter 
eventual ou transitório, para ou-
tro ponto do território nacional, 
fará jus a passagens e diárias, para 
cobrir as despesas de pousada, ali-
mentação e locomoção urbana.

§ 1° a diária será concedida por 
dia de afastamento, sendo devida 
pela metade quando o desloca-
mento não exigir pernoite fora da 
sede.

Art. 58.  o servidor que, a ser-
viço, afastar-se da sede em caráter 
eventual ou transitório para outro 
ponto do território nacional ou 
para o exterior, fará jus a passagens 
e diárias destinadas a indenizar as 
parcelas de despesas extraordinária 
com pousada, alimentação e loco-
moção urbana, conforme dispuser 
em regulamento. (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1o  a diária será concedida por 
dia de afastamento, sendo devida 
pela metade quando o deslocamen-
to não exigir pernoite fora da sede, 
ou quando a união custear, por meio 
diverso, as despesas extraordinárias 
cobertas por diárias.  (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2o  nos casos em que o desloca-
mento da sede constituir exigência 
permanente do cargo, o servidor 
não fará jus a diárias.

§ �o  também não fará jus a di-
árias o servidor que se deslocar 
dentro da mesma região metro-
politana, aglomeração urbana ou 
microrregião, constituídas por mu-
nicípios limítrofes e regularmente 
instituídas, ou em áreas de contro-
le integrado mantidas com países 
limítrofes, cuja jurisdição e com-
petência dos órgãos, entidades e 
servidores brasileiros considera-se 
estendida, salvo se houver pernoite 
fora da sede, hipóteses em que as 
diárias pagas serão sempre as fixa-
das para os afastamentos dentro do 
território nacional.(incluído pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 59.  o servidor que rece-
ber diárias e não se afastar da sede, 
por qualquer motivo, fica obrigado 
a restituí-las integralmente, no pra-
zo de 5 (cinco) dias.

parágrafo único.  na hipótese de 
o servidor retornar à sede em prazo 
menor do que o previsto para o seu 
afastamento, restituirá as diárias 
recebidas em excesso, no prazo pre-
visto no caput.

subseÇÃo iii 
da indeniZaÇÃo de transporte

Art. 60.  conceder-se-á indeni-
zação de transporte ao servidor que 
realizar despesas com a utilização 
de meio próprio de locomoção para 
a execução de serviços externos, 
por força das atribuições próprias 
do cargo, conforme se dispuser em 
regulamento.
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subseÇÃo iV 
do auXÍlio-Moradia 

(Vide Medida proVisória nº �01 
de 2006)

subseÇÃo iV 
do auXÍlio-Moradia 

(incluÍdo pela lei nº 11.�55, de 
2006)

art. 60-a.  o auxílio-moradia con-
siste no ressarcimento das despesas 
comprovadamente realizadas pelo 
servidor com aluguel de moradia ou 
com meio de hospedagem adminis-
trado por empresa hoteleira, no pra-
zo de um mês após a comprovação 
da despesa pelo servidor.   (incluído 
pela lei nº 11.�55, de 2006)

art. 60-a.  o auxílio-moradia con-
siste no ressarcimento de despesas 
comprovadamente realizadas pelo 
servidor com aluguel de moradia 
ou com meio de hospedagem ad-
ministrado por empresa hoteleira, 
no prazo de até dois meses após 
a comprovação da despesa pelo 
servidor.   (redação dada pela Me-
dida provisória nº 805, de 2017) (Vi-
gência encerrada)

Art. 60-A.  o auxílio-moradia 
consiste no ressarcimento das des-
pesas comprovadamente realizadas 
pelo servidor com aluguel de moradia 
ou com meio de hospedagem admi-
nistrado por empresa hoteleira, no 
prazo de um mês após a comprova-
ção da despesa pelo servidor.(incluído 
pela lei nº 11.�55, de 2006)

Art. 60-B.  conceder-se-á auxí-
lio-moradia ao servidor se atendidos 
os seguintes requisitos:(incluído pela 
lei nº 11.�55, de 2006)

i - não exista imóvel funcio-
nal disponível para uso pelo 
servidor;   (incluído pela lei nº 
11.�55, de 2006)

ii - o cônjuge ou companhei-
ro do servidor não ocupe imóvel 
funcional; (incluído pela lei nº 
11.�55, de 2006)

iii - o servidor ou seu cônjuge ou 
companheiro não seja ou tenha sido 
proprietário, promitente comprador, 
cessionário ou promitente cessioná-
rio de imóvel no Município aonde for 
exercer o cargo, incluída a hipótese 
de lote edificado sem averbação de 
construção, nos doze meses que an-
tecederem a sua nomeação;(incluído 
pela lei nº 11.�55, de 2006)

iV - nenhuma outra pessoa que 
resida com o servidor receba auxílio-
moradia; (incluído pela lei nº 11.�55, 
de 2006)

V - o servidor tenha se mudado do 
local de residência para ocupar cargo 
em comissão ou função de confiança 
do grupo-direção e assessoramento 
superiores - das, níveis 4, 5 e 6, de 
natureza especial, de Ministro de es-
tado ou equivalentes;(incluído pela 
lei nº 11.�55, de 2006)

Vi - o Município no qual assuma 
o cargo em comissão ou função de 
confiança não se enquadre nas hi-
póteses do art. 58, § �o, em relação 
ao local de residência ou domicílio 
do servidor;  (incluído pela lei nº 
11.�55, de 2006)

Vii - o servidor não tenha sido do-
miciliado ou tenha residido no Muni-
cípio, nos últimos doze meses, aonde 
for exercer o cargo em comissão ou 
função de confiança, desconsideran-
do-se prazo inferior a sessenta dias 
dentro desse período; e  (incluído 
pela lei nº 11.�55, de 2006)

Viii - o deslocamento não tenha 
sido por força de alteração de lo-
tação ou nomeação para cargo 
efetivo.  (incluído pela lei nº 11.�55, 
de 2006)

iX - (Vide Medida provisória nº 
�41, de 2006).

iX - o deslocamento tenha ocorri-
do após �0 de junho de 2006. (incluí-
do pela lei nº 11.490, de 2007)

parágrafo único.  para fins do inci-
so Vii, não será considerado o prazo 
no qual o servidor estava ocupando 
outro cargo em comissão relaciona-
do no inciso V.  (incluído pela lei nº 
11.�55, de 2006)

 art. 60-c.   o auxílio-moradia não 
será concedido por prazo superior a 
cinco anos dentro de cada período 
de oito anos, ainda que o servidor 
mude de cargo ou de Município de 
exercício do cargo.  (incluído pela lei 
nº 11.�55, de 2006)

parágrafo único.  transcorrido o 
prazo de cinco anos de concessão, 
o pagamento somente será retoma-
do se observados, além do disposto 
no caput, os requisitos do caput do 
art. 60-b, não se aplicando, no caso, 
o parágrafo único do citado art. 60-
b.   (incluído pela lei nº 11.�55, de 
2006)

art. 60-c.  o auxílio-moradia não 
será concedido por prazo superior a 
oito anos dentro de cada período de 
doze anos.(redação dada pela Medi-
da provisória nº 4�1, de 2008).

parágrafo único.  transcorrido o 
prazo de oito anos dentro de cada 
período de doze anos, o pagamento 
somente será retomado se observa-
dos, além do disposto no caput, os 
requisitos do caput do art. 60-b, não 
se aplicando, no caso, o parágrafo 
único do citado art. 60-b.  (redação 
dada pela Medida provisória nº 4�1, 
de 2008).

art. 60-c.  o auxílio-moradia não 
será concedido por prazo superior 
a 8 (oito) anos dentro de cada perí-
odo de 12 (doze) anos.(incluído pela 
lei nº 11.784, de 2008)   (revogado 
pela Medida provisória nº 6�2, de 
201�) (revogado pela lei nº 12.998, 
de 2014)

parágrafo único.  transcorrido o 
prazo de 8 (oito) anos dentro de cada 
período de 12 (doze) anos, o paga-
mento somente será retomado se ob-
servados, além do disposto no caput 
deste artigo, os requisitos do caput do 
art. 60-b desta lei, não se aplicando, 
no caso, o parágrafo único do citado 
art. 60-b.(incluído pela lei nº 11.784, 
de 2008) (revogado pela Medida pro-
visória nº 6�2, de 201�)  (revogado 
pela lei nº 12.998, de 2014)

art. 60-d.  o valor do auxílio-mo-
radia é limitado a vinte e cinco por 
cento do valor do cargo em comissão 
ocupado pelo servidor e, em qualquer 
hipótese, não poderá ser superior ao 
auxílio-moradia recebido por Minis-
tro de estado.   (incluído pela lei nº 
11.�55, de 2006)

art. 60-d.  o valor mensal do au-
xílio-moradia é limitado a vinte e 
cinco por cento do valor do cargo 
em comissão, função comissiona-
da ou cargo de Ministro de estado 
ocupado.   (redação dada pela Medi-
da provisória nº 4�1, de 2008).

§ 1o  o valor do auxílio-moradia 
não poderá superar vinte e cinco por 
cento da remuneração de Ministro de 
estado. (incluído pela Medida provi-
sória nº 4�1, de 2008).

§ 2o  independentemente do va-
lor do cargo em comissão ou função 
comissionada, fica garantido a todos 
que preencherem os requisitos o res-
sarcimento até o valor de r$ 1.800,00 
(mil e oitocentos reais). (incluído pela 
Medida provisória nº 4�1, de 2008).

art. 60-d.  o valor mensal do auxí-
lio-moradia é limitado a 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor do cargo 
em comissão, função comissiona-
da ou cargo de Ministro de estado 
ocupado.  (incluído pela lei nº 11.784, 
de 2008
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art. 60-d.  o valor mensal do au-
xílio-moradia é limitado a vinte e 
cinco por cento do valor do cargo 
em comissão, da função de con-
fiança ou do cargo de Ministro de 
estado ocupado.  (redação dada 
pela Medida provisória nº 805, de 
2017)  (Vigência encerrada)

Art. 60-D.  o valor mensal do 
auxílio-moradia é limitado a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor 
do cargo em comissão, função co-
missionada ou cargo de Ministro de 
estado ocupado.   (incluído pela lei 
nº 11.784, de 2008

§ 1o  o valor do auxílio-moradia 
não poderá superar 25% (vinte e 
cinco por cento) da remuneração de 
Ministro de estado. (incluído pela 
lei nº 11.784, de 2008

§ 2o  independentemente do valor 
do cargo em comissão ou função co-
missionada, fica garantido a todos os 
que preencherem os requisitos o res-
sarcimento até o valor de r$ 1.800,00 
(mil e oitocentos reais).   (incluído 
pela lei nº 11.784, de 2008

§ 2o  o valor do auxílio-moradia 
será reduzido em vinte e cinco pon-
tos percentuais a cada ano, a partir 
do segundo ano de recebimento, e 
deixará de ser devido após o quar-
to ano de recebimento.  (redação 
dada pela Medida provisória nº 805, 
de 2017) (Vigência encerrada)

§ 2o  independentemente do va-
lor do cargo em comissão ou fun-
ção comissionada, fica garantido 
a todos os que preencherem os 
requisitos o ressarcimento até o va-
lor de r$ 1.800,00 (mil e oitocentos 
reais). (incluído pela lei nº 11.784, 
de 2008

§ �o  o prazo de que trata o § 
2o não terá sua contagem suspen-
sa ou interrompida na hipótese de 
exoneração ou mudança de cargo 
ou função. (incluído pela Medida 
provisória nº 805, de 2017)(Vigência 
encerrada)

§ 4o  transcorrido o prazo de 
quatro anos após encerrado o pa-
gamento do auxílio-moradia, o pa-
gamento poderá ser retomado se 
novamente vierem a ser atendidos 
os requisitos do art. 60-b.  (incluído 
pela Medida provisória nº 805, de 
2017)(Vigência encerrada)

art. 60-e.  no caso de faleci-
mento, exoneração, colocação de 
imóvel funcional à disposição do 
servidor ou aquisição de imóvel, o 
auxílio-moradia continuará sendo 

pago por um mês.(incluído pela lei 
nº 11.�55, de 2006)

art. 60-e.  no caso de faleci-
mento, exoneração, colocação de 
imóvel funcional à disposição do 
servidor ou aquisição de imóvel, o 
auxílio-moradia poderá ser manti-
do por um mês, limitado ao valor 
pago no mês anterior.   (redação 
dada pela Medida provisória nº 805, 
de 2017)(Vigência encerrada)

Art. 60-E.  no caso de faleci-
mento, exoneração, colocação de 
imóvel funcional à disposição do 
servidor ou aquisição de imóvel, o 
auxílio-moradia continuará sendo 
pago por um mês.(incluído pela lei 
nº 11.�55, de 2006)

seÇÃo ii 
das gratificaÇÕes e adicionais

art. 61.  além do vencimento e 
das vantagens previstas nesta lei, 
serão deferidos aos servidores as se-
guintes gratificações e adicionais:

Art. 61.  além do vencimento 
e das vantagens previstas nesta lei, 
serão deferidos aos servidores as se-
guintes retribuições, gratificações e 
adicionais: (redação dada pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

i - gratificação pelo exercício 
de função de direção, chefia e 
assessoramento;

i - retribuição pelo exercício 
de função de direção, chefia e 
assessoramento;(redação dada pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

ii - gratificação natalina;
iii - adicional por tempo de 

serviço;  (revogado pela Medida pro-
visória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

iV - adicional pelo exercício de ativi-
dades insalubres, perigosas ou penosas;

V - adicional pela prestação de 
serviço extraordinário;

Vi - adicional noturno;
Vii - adicional de férias;
Viii - outros, relativos ao local ou 

à natureza do trabalho.
iX - gratificação por encargo de 

curso ou concurso.  (incluído pela 
lei nº 11.�14 de 2006)

subseÇÃo i 
da retribuiÇÃo pelo eXercÍcio 

de funÇÃo de direÇÃo, chefia e 
assessoraMento

(redação dada pela lei nº 9.527, 
de 10.12.97)

art. 62.  ao servidor investido em 
função de direção, chefia ou asses-
soramento é devida uma gratifica-
ção pelo seu exercício.

§ 1° os percentuais de gratifica-
ção serão estabelecidos em lei, em 
ordem decrescente, a partir dos li-
mites estabelecidos no art. 42. 

§ 2º a gratificação prevista neste 
artigo incorpora-se à remuneração 
do servidor e integra o provento da 
aposentadoria, na proporção de 1/5 
(um quinto) por ano de exercício na 
função de direção, chefia ou asses-
soramento, até o limite de 5 (cinco) 
quintos.

§ �° Quando mais de uma função 
houver sido desempenhada no pe-
ríodo de um ano, a importância a 
ser incorporada terá como base de 
cálculo a função exercida por maior 
tempo.

§ 4° ocorrendo o exercício de 
função de nível mais elevado, por 
período de 12 (doze) meses, após a 
incorporação da fração de 5/5 (cin-
co quintos), poderá haver a atua-
lização progressiva das parcelas já 
incorporadas, observado o disposto 
no parágrafo anterior.

§ 5º lei específica estabelecerá a 
remuneração dos cargos em comis-
são de que trata o inciso ii, do art. 
9°, bem como os critérios de incor-
poração da vantagem prevista no 
parágrafo segundo, quando exerci-
dos por servidor.

art. 62.  ao servidor ocupante 
de cargo efetivo investido em fun-
ção de direção, chefia ou asses-
soramento, cargo de provimento 
em comissão ou de natureza espe-
cial é devida retribuição pelo seu 
exercício. (redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

parágrafo único. lei específica 
estabelecerá a remuneração dos 
cargos em comissão de que trata o 
inciso ii do art. 9o.  (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 62-A. fica transformada 
em Vantagem pessoal nominalmen-
te identificada - Vpni a incorpora-
ção da retribuição pelo exercício de 
função de direção, chefia ou asses-
soramento, cargo de provimento 
em comissão ou de natureza espe-
cial a que se referem os arts. �º e 10 
da lei no 8.911, de 11 de julho de 
1994, e o art. �o da lei no 9.624, de 
2 de abril de 1998.   (incluído pela 
Medida provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001)
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parágrafo único.  a Vpni de que 
trata o caput deste artigo somente 
estará sujeita às revisões gerais de 
remuneração dos servidores públi-
cos federais.   (incluído pela Medida 
provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

subseÇÃo ii 
da gratificaÇÃo natalina

Art. 63.  a gratificação nata-
lina corresponde a 1/12 (um doze 
avos) da remuneração a que o ser-
vidor fizer jus no mês de dezembro, 
por mês de exercício no respectivo 
ano.

parágrafo único. a fração igual 
ou superior a 15 (quinze) dias será 
considerada como mês integral.

Art. 64.  a gratificação será 
paga até o dia 20 (vinte) do mês de 
dezembro de cada ano.

parágrafo único. (Vetado).

Art. 65.  o servidor exonerado 
perceberá sua gratificação natalina, 
proporcionalmente aos meses de 
exercício, calculada sobre a remu-
neração do mês da exoneração.

art. 66.  a gratificação natalina 
não será considerada para cálculo 
de qualquer vantagem pecuniária.

subseÇÃo iii 
do adicional por teMpo de 

serViÇo

Art. 67.  o adicional por tempo 
de serviço é devido à razão de 1% 
(um por cento) por ano de serviço 
público efetivo, incidente sobre o 
vencimento de que trata o art. 40. 

art. 67.  o adicional por tempo 
de serviço é devido à razão de cin-
co por cento a cada cinco anos de 
serviço público efetivo prestado 
à união, às autarquias e às funda-
ções públicas federais, observado 
o limite máximo de �5% incidente 
exclusivamente sobre o vencimento 
básico do cargo efetivo, ainda que 
investido o servidor em função ou 
cargo de confiança.  (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)  (re-
vogado pela Medida provisória nº 
2.225-45, de 2001, respeitadas as si-
tuações constituídas até 8.�.1999)

parágrafo único. o servidor fará 
jus ao adicional a partir do mês em 
que completar o anuênio.

parágrafo único. o servi-
dor fará jus ao adicional a par-
tir do mês em que completar o 

qüinqüênio.  (redação dada pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)( revoga-
do pela Medida provisória nº 2.225-
45, de 2001, respeitadas as situa-
ções constituídas até 8.�.1999)

subseÇÃo iV 
dos adicionais de 

insalubridade, periculosidade 
ou atiVidades penosas

Art. 68.  os servidores que 
trabalhem com habitualidade em 
locais insalubres ou em contato per-
manente com substâncias tóxicas, 
radioativas ou com risco de vida, 
fazem jus a um adicional sobre o 
vencimento do cargo efetivo.

art. 68.  os servidores que traba-
lhem com habitualidade em locais 
insalubres, perigosos ou em con-
tato permanente com substâncias 
tóxicas, radioativas, ou com risco de 
vida, fazem jus a um adicional, con-
forme os valores abaixo: (redação 
dada pela Medida provisória nº 568, 
de 2012)

i - grau de exposição mínimo de 
insalubridade: r$ 100,00;  (incluído 
pela Medida provisória nº 568, de 
2012)

ii - grau de exposição médio de 
insalubridade: r$ 180,00;  (incluído 
pela Medida provisória nº 568, de 
2012)

iii - grau de exposição máximo de 
insalubridade: r$ 260,00; e(incluído 
pela Medida provisória nº 568, de 
2012)

iV - periculosidade: r$ 180,00.(in-
cluído pela Medida provisória nº 
568, de 2012)

§ 1o  o servidor que fizer jus aos 
adicionais de insalubridade e de pe-
riculosidade deverá optar por um 
deles.

§ 2o  o direito ao adicional de in-
salubridade ou periculosidade cessa 
com a eliminação das condições ou 
dos riscos que deram causa a sua 
concessão.

Art. 69.  haverá permanente 
controle da atividade de servido-
res em operações ou locais con-
siderados penosos, insalubres ou 
perigosos.

parágrafo único.  a servidora ges-
tante ou lactante será afastada, en-
quanto durar a gestação e a lacta-
ção, das operações e locais previstos 
neste artigo, exercendo suas ativi-
dades em local salubre e em serviço 
não penoso e não perigoso.

Art. 70.  na concessão dos adi-
cionais de atividades penosas, de 
insalubridade e de periculosidade, 
serão observadas as situações esta-
belecidas em legislação específica.

Art. 71.  o adicional de ativi-
dade penosa será devido aos ser-
vidores em exercício em zonas de 
fronteira ou em localidades cujas 
condições de vida o justifiquem, 
nos termos, condições e limites fi-
xados em regulamento.

Art. 72.  os locais de trabalho 
e os servidores que operam com 
raios X ou substâncias radioativas 
serão mantidos sob controle per-
manente, de modo que as doses de 
radiação ionizante não ultrapassem 
o nível máximo previsto na legisla-
ção própria.

parágrafo único.  os servidores a 
que se refere este artigo serão sub-
metidos a exames médicos a cada 6 
(seis) meses.

subseÇÃo V 
do adicional por serViÇo 

eXtraordinário

Art. 73.  o serviço extraordiná-
rio será remunerado com acréscimo 
de 50% (cinqüenta por cento) em 
relação à hora normal de trabalho.

Art. 74.  somente será per-
mitido serviço extraordinário para 
atender a situações excepcionais 
e temporárias, respeitado o limi-
te máximo de 2 (duas) horas por 
jornada.

subseÇÃo Vi 
do adicional noturno

Art. 75.  o serviço noturno, 
prestado em horário compreendi-
do entre 22 (vinte e duas) horas de 
um dia e 5 (cinco) horas do dia se-
guinte, terá o valor-hora acrescido 
de 25% (vinte e cinco por cento), 
computando-se cada hora como 
cinqüenta e dois minutos e trinta 
segundos.

parágrafo único.  em se tratando 
de serviço extraordinário, o acrésci-
mo de que trata este artigo incidirá 
sobre a remuneração prevista no 
art. 7�. 

subseÇÃo Vii 
do adicional de fÉrias
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Art. 76.  independentemente 
de solicitação, será pago ao ser-
vidor, por ocasião das férias, um 
adicional correspondente a 1/� (um 
terço) da remuneração do período 
das férias.

parágrafo único.  no caso de o 
servidor exercer função de direção, 
chefia ou assessoramento, ou ocu-
par cargo em comissão, a respectiva 
vantagem será considerada no cál-
culo do adicional de que trata este 
artigo.

subseÇÃo Viii 
da gratificaÇÃo por encargo 

de curso ou concurso 
 

(incluído pela lei nº 11.�14 de 2006)

Art. 76-A.  a gratificação por 
encargo de curso ou concurso é 
devida ao servidor que, em caráter 
eventual: (incluído pela lei nº 11.�14 
de 2006) (regulamento)

i - atuar como instrutor em curso 
de formação, de desenvolvimento 
ou de treinamento regularmente 
instituído no âmbito da administra-
ção pública federal; (incluído pela 
lei nº 11.�14 de 2006)

ii - participar de banca examinado-
ra ou de comissão para exames orais, 
para análise curricular, para correção 
de provas discursivas, para elabora-
ção de questões de provas ou para 
julgamento de recursos intentados 
por candidatos;   (incluído pela lei nº 
11.�14 de 2006)

iii - participar da logística de pre-
paração e de realização de concurso 
público envolvendo atividades de 
planejamento, coordenação, super-
visão, execução e avaliação de re-
sultado, quando tais atividades não 
estiverem incluídas entre as suas 
atribuições permanentes;   (incluído 
pela lei nº 11.�14 de 2006)

iV - participar da aplicação, fiscali-
zar ou avaliar provas de exame vesti-
bular ou de concurso público ou su-
pervisionar essas atividades.  (incluído 
pela lei nº 11.�14 de 2006)

§ 1o  os critérios de concessão e 
os limites da gratificação de que 
trata este artigo serão fixados em 
regulamento, observados os seguin-
tes parâmetros:(incluído pela lei nº 
11.�14 de 2006)

i - o valor da gratificação será cal-
culado em horas, observadas a natu-
reza e a complexidade da atividade 
exercida;  (incluído pela lei nº 11.�14 
de 2006)

ii - a retribuição não poderá ser 
superior ao equivalente a 120 (cen-
to e vinte) horas de trabalho anuais, 
ressalvada situação de excepciona-
lidade, devidamente justificada e 
previamente aprovada pela autori-
dade máxima do órgão ou entida-
de, que poderá autorizar o acrésci-
mo de até 120 (cento e vinte) horas 
de trabalho anuais;  (incluído pela 
lei nº 11.�14 de 2006)

iii - o valor máximo da hora tra-
balhada corresponderá aos seguin-
tes percentuais, incidentes sobre o 
maior vencimento básico da admi-
nistração pública federal:   (incluído 
pela lei nº 11.�14 de 2006)

a) 2,2% (dois inteiros e dois dé-
cimos por cento), em se tratando 
de atividade prevista no inciso i 
do caput deste artigo;(incluído pela 
lei nº 11.�14 de 2006)(Vide Medida 
provisória nº �59, de 2007)

a) 2,2% (dois inteiros e dois déci-
mos por cento), em se tratando de 
atividades previstas nos incisos i e 
ii do caput deste artigo;   (redação 
dada pela lei nº 11.501, de 2007)

b) 1,2% (um inteiro e dois déci-
mos por cento), em se tratando de 
atividade prevista nos incisos ii a 
iV do caput deste artigo.  (incluído 
pela lei nº 11.�14 de 2006) (Vide 
Medida provisória nº �59, de 2007)

b) 1,2% (um inteiro e dois déci-
mos por cento), em se tratando de 
atividade prevista nos incisos iii e 
iV do caput deste artigo.(redação 
dada pela lei nº 11.501, de 2007)

§ 2o  a gratificação por encargo 
de curso ou concurso somente será 
paga se as atividades referidas nos 
incisos do caput deste artigo forem 
exercidas sem prejuízo das atribui-
ções do cargo de que o servidor for 
titular, devendo ser objeto de com-
pensação de carga horária quando 
desempenhadas durante a jornada 
de trabalho, na forma do § 4o do 
art. 98 desta lei.(incluído pela lei 
nº 11.�14 de 2006)

§ �o  a gratificação por encargo 
de curso ou concurso não se incor-
pora ao vencimento ou salário do 
servidor para qualquer efeito e não 
poderá ser utilizada como base de 
cálculo para quaisquer outras van-
tagens, inclusive para fins de cálcu-
lo dos proventos da aposentadoria 
e das pensões.(incluído pela lei nº 
11.�14 de 2006)

capÍtulo iii 
das fÉrias

art. 77.  o servidor fará jus a �0 
(trinta) dias consecutivos de férias, 
que podem ser acumuladas, até o 
máximo de 2 (dois) períodos, no 
caso de necessidade do serviço, res-
salvadas as hipóteses em que haja 
legislação específica.

art. 77.  o servidor fará jus a 
trinta dias de férias, que podem 
ser acumuladas, até o máximo de 
dois períodos, no caso de neces-
sidade do serviço, ressalvadas as 
hipóteses em que haja legislação 
específica. (redação dada pela lei 
nº 9.525, de 10.12.97)  (Vide lei nº 
9.525, de 1997)

§ 1o  para o primeiro período 
aquisitivo de férias serão exigidos 
12 (doze) meses de exercício.

§ 2o  É vedado levar à conta de fé-
rias qualquer falta ao serviço.

§ �o  as férias poderão ser par-
celadas em até três etapas, desde 
que assim requeridas pelo servidor, 
e no interesse da administração 
pública.(incluído pela lei nº 9.525, 
de 10.12.97)

Art. 78.  o pagamento da re-
muneração das férias será efetuado 
até 2 (dois) dias antes do início do 
respectivo período, observando-se o 
disposto no § 1o deste artigo.  (Vide 
lei nº 9.525, de 1997)

§ 1° É facultado ao servidor con-
verter 1/� (um terço) das férias em 
abono pecuniário, desde que o re-
queira com pelo menos 60 (sessen-
ta) dias de antecedência.

§ 2° no cálculo do abono pecu-
niário será considerado o valor do 
adicional de férias.(revogado pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ �o  o servidor exonerado do 
cargo efetivo, ou em comissão, per-
ceberá indenização relativa ao perí-
odo das férias a que tiver direito e 
ao incompleto, na proporção de um 
doze avos por mês de efetivo exer-
cício, ou fração superior a quatorze 
dias.(incluído pela lei nº 8.216, de 
1�.8.91)

§ 4o  a indenização será calcula-
da com base na remuneração do 
mês em que for publicado o ato 
exoneratório.(incluído pela lei nº 
8.216, de 1�.8.91)

§ 5o  em caso de parcelamento, 
o servidor receberá o valor adicio-
nal previsto no inciso XVii do art. 
7o da constituição federal quan-
do da utilização do primeiro 
período.  (incluído pela lei nº 9.525, 
de 10.12.97)
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Art. 79.  o servidor que ope-
ra direta e permanentemente com 
raios X ou substâncias radioativas 
gozará 20 (vinte) dias consecutivos 
de férias, por semestre de atividade 
profissional, proibida em qualquer 
hipótese a acumulação.

parágrafo único. o servidor re-
ferido neste artigo não fará jus ao 
abono pecuniário de que trata o ar-
tigo anterior.   (revogado pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

art. 80. as férias somente pode-
rão ser interrompidas por motivo 
de calamidade pública, comoção in-
terna, convocação para júri, serviço 
militar ou eleitoral ou por motivo 
de superior interesse público.

Art. 80.  as férias somente po-
derão ser interrompidas por motivo 
de calamidade pública, comoção 
interna, convocação para júri, ser-
viço militar ou eleitoral, ou por ne-
cessidade do serviço declarada pela 
autoridade máxima do órgão ou 
entidade.   (redação dada pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)   (Vide lei nº 
9.525, de 1997)

parágrafo único.  o restante do 
período interrompido será gozado 
de uma só vez, observado o dispos-
to no art. 77. (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

capÍtulo iV 
das licenÇas

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 81.  conceder-se-á ao ser-
vidor licença:

i - por motivo de doença em pes-
soa da família;

ii - por motivo de afastamento do 
cônjuge ou companheiro;

iii - para o serviço militar;
iV - para atividade política;
V - prêmio por assiduidade;
V - para capacitação;(redação 

dada pela lei nº 9.527, de 10.12.97)
Vi - para tratar de interesses 

particulares;
Vii - para desempenho de man-

dato classista.
§ 1o  a licença prevista no inciso i 

será precedida de exame por médi-
co ou junta médica oficial.

§ 1o  a licença prevista no inciso i, 
bem como cada uma de suas prorro-
gações, serão precedidas de exame 
por perícia médica oficial, observa-

do o disposto no art. 204.    (reda-
ção dada pela Medida provisória nº 
441, de 2008)

§ 1o  a licença prevista no inciso i 
do caput deste artigo bem como cada 
uma de suas prorrogações serão pre-
cedidas de exame por perícia médica 
oficial, observado o disposto no art. 
204 desta lei.   (redação dada pela 
lei nº 11.907, de 2009)

§ 2o  o servidor não poderá per-
manecer em licença da mesma espé-
cie por período superior a 24 (vinte 
e quatro) meses, salvo nos casos dos 
incisos ii, iii, iV e Vii.  (revogado pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ �o  É vedado o exercício de ativi-
dade remunerada durante o período 
da licença prevista no inciso i deste 
artigo.

Art. 82.  a licença concedida 
dentro de 60 (sessenta) dias do tér-
mino de outra da mesma espécie será 
considerada como prorrogação.

seÇÃo ii 
da licenÇa por MotiVo de 

doenÇa eM pessoa da faMÍlia

art. 8�. poderá ser concedida licen-
ça ao servidor por motivo de doença 
do cônjuge ou companheiro, padras-
to ou  madrasta, ascendente, descen-
dente, enteado e colateral consangü-
íneo ou afim até o segundo grau civil, 
mediante comprovação por junta 
médica oficial.

§ 1° a licença somente será deferi-
da se a assistência direta do servidor 
for indispensável e não puder ser 
prestada simultaneamente com o 
exercício do cargo.

§ 2° a licença será concedida sem 
prejuízo da remuneração do cargo 
efetivo, até 90 (noventa) dias, poden-
do ser prorrogada por até 90 (noven-
ta) dias, mediante parecer de junta 
médica, e, excedendo estes prazos, 
sem remuneração.

art. 8�.  poderá ser concedida li-
cença ao servidor por motivo de do-
ença do cônjuge ou companheiro, 
dos pais, dos filhos, do padrasto ou 
madrasta e enteado, ou dependente 
que viva às suas expensas e conste 
do seu assentamento funcional, me-
diante comprovação por junta médi-
ca oficial.  (redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

art. 8�.  poderá ser concedida li-
cença ao servidor por motivo de do-
ença do cônjuge ou companheiro, 
dos pais, dos filhos, do padrasto ou 

madrasta e enteado, ou dependente 
que viva às suas expensas e conste do 
seu assentamento funcional, median-
te comprovação por perícia médica 
oficial. (redação dada pela Medida 
provisória nº 441, de 2008)

art. 8�.  poderá ser concedida li-
cença ao servidor por motivo de do-
ença do cônjuge ou companheiro, 
dos pais, dos filhos, do padrasto ou 
madrasta e enteado, ou dependen-
te que viva a suas expensas e conste 
do seu assentamento funcional, me-
diante comprovação por perícia mé-
dica oficial. (redação dada pela lei nº 
11.907, de 2009)

§ 1o  a licença somente será deferi-
da se a assistência direta do servidor 
for indispensável e não puder ser pres-
tada simultaneamente com o exercício 
do cargo ou mediante compensação 
de horário, na forma do disposto no 
inciso ii do art. 44. (redação dada pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2o  a licença será concedida sem 
prejuízo da remuneração do cargo efe-
tivo, até trinta dias, podendo ser pror-
rogada por até trinta dias, mediante 
parecer de junta médica oficial e, exce-
dendo estes prazos, sem remuneração, 
por até noventa dias. (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2o  a licença será concedida, sem 
prejuízo da remuneração do cargo 
efetivo, por até trinta dias, podendo 
ser prorrogada por até trinta dias e, 
excedendo estes prazos, sem remune-
ração, por até noventa dias.  (redação 
dada pela Medida provisória nº 441, 
de 2008)

§ �o  não será concedida nova li-
cença em período inferior a doze 
meses do término da última licença 
concedida. (incluído pela Medida pro-
visória nº 441, de 2008)

§ 2o  a licença será concedida, sem 
prejuízo da remuneração do cargo 
efetivo, por até �0 (trinta) dias, poden-
do ser prorrogada por até �0 (trinta) 
dias e, excedendo estes prazos, sem 
remuneração, por até 90 (noventa) 
dias. (redação dada pela lei nº 11.907, 
de 2009)

§ �o  não será concedida nova li-
cença em período inferior a 12 (doze) 
meses do término da última licença 
concedida. (incluído pela lei nº 11.907, 
de 2009)

§ 2º  a licença de que trata o caput, 
incluídas as prorrogações, poderá ser 
concedida a cada período de doze me-
ses nas seguintes condições: (redação 
dada pela Medida provisória nº 479, 
de 2009)
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i - por até sessenta dias, conse-
cutivos ou não, mantida a remune-
ração do servidor; e  (incluído pela 
Medida provisória nº 479, de 2009)

ii - por até noventa dias, consecutivos 
ou não, sem remuneração.  (incluído 
pela Medida provisória nº 479, de 
2009)

§ �o  o início do interstício de 
doze meses será contado a partir da 
data do deferimento da primeira 
licença concedida. (redação dada 
pela Medida provisória nº 479, de 
2009)

§ 4o  a soma das licenças remune-
radas e das licenças não remunera-
das, incluídas as respectivas prorro-
gações, concedidas em um mesmo 
período de doze meses, observado 
o disposto no § �o, não poderá ul-
trapassar os limites estabelecidos 
nos incisos i e ii do § 2o.  (incluído 
pela Medida provisória nº 479, de 
2009)

§ 2o  a licença de que trata 
o caput, incluídas as prorrogações, 
poderá ser concedida a cada perí-
odo de doze meses nas seguintes 
condições:  (redação dada pela lei 
nº 12.269, de 2010)

i - por até 60 (sessenta) dias, con-
secutivos ou não, mantida a remu-
neração do servidor; e  (incluído 
pela lei nº 12.269, de 2010)

ii - por até 90 (noventa) dias, con-
secutivos ou não, sem remuneração.  
(incluído pela lei nº 12.269, de 2010)

§ �o  o início do interstício de 12 
(doze) meses será contado a partir 
da data do deferimento da primeira 
licença concedida. (incluído pela lei 
nº 12.269, de 2010)

§ 4o  a soma das licenças remune-
radas e das licenças não remunera-
das, incluídas as respectivas prorro-
gações, concedidas em um mesmo 
período de 12 (doze) meses, obser-
vado o disposto no § �o, não poderá 
ultrapassar os limites estabelecidos 
nos incisos i e ii do § 2o. (incluído 
pela lei nº 12.269, de 2010)

seÇÃo iii 
da licenÇa por MotiVo de 
afastaMento do cÔnjuge

Art. 84.  poderá ser concedida 
licença ao servidor para acompa-
nhar cônjuge ou companheiro que 
foi deslocado para outro ponto do 
território nacional, para o exterior 
ou para o exercício de mandato 
eletivo dos poderes executivo e 
legislativo.

§ 1o  a licença será por prazo in-
determinado e sem remuneração.

§ 2° na hipótese do deslocamento 
de que trata este artigo, o servidor 
poderá ser lotado, provisoriamente, 
em repartição da administração fe-
deral direta, autárquica ou fundacio-
nal, desde que para o exercício de ati-
vidade compatível com o seu cargo.

§ 2o  no deslocamento de servi-
dor cujo cônjuge ou companheiro 
também seja servidor público, civil 
ou militar, de qualquer dos poderes 
da união, dos estados, do distrito 
federal e dos Municípios, poderá 
haver exercício provisório em órgão 
ou entidade da administração fe-
deral direta, autárquica ou funda-
cional, desde que para o exercício 
de atividade compatível com o seu 
cargo.  (redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

seÇÃo iV 
da licenÇa para o serViÇo 

Militar

Art. 85.  ao servidor convoca-
do para o serviço militar será conce-
dida licença, na forma e condições 
previstas na  legislação específica.

parágrafo único.  concluído o ser-
viço militar, o servidor terá até �0 
(trinta) dias sem remuneração para 
reassumir o exercício do cargo.

seÇÃo V 
da licenÇa para atiVidade 

polÍtica

Art. 86.  o servidor terá direito 
a licença, sem remuneração, duran-
te o período que mediar entre a sua 
escolha em convenção partidária, 
como candidato a cargo eletivo, e a 
véspera do registro de sua candida-
tura perante a justiça eleitoral.

§ 1° o servidor candidato a cargo 
eletivo na localidade onde desem-
penha suas funções e que exerça 
cargo de direção, chefia, assesso-
ramento, arrecadação ou fiscaliza-
ção, dele será afastado, a partir do 
dia imediato ao do registro de sua 
candidatura perante a justiça elei-
toral, até o 15° (décimo quinto) dia 
seguinte ao do pleito.

§ 1o  o servidor candidato a cargo 
eletivo na localidade onde desem-
penha suas funções e que exerça 
cargo de direção, chefia, assessora-
mento, arrecadação ou fiscalização, 
dele será afastado, a partir do dia 
imediato ao do registro de sua can-

didatura perante a justiça eleitoral, 
até o décimo dia seguinte ao do 
pleito.  (redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

§ 2° a partir do registro da candi-
datura e até o 15° (décimo quinto) 
dia seguinte ao da eleição, o servi-
dor fará jus à licença como se em 
efetivo exercício estivesse, com a re-
muneração de que trata o art. 41. 

§ 2o  a partir do registro da candi-
datura e até o décimo dia seguinte 
ao da eleição, o servidor fará jus à 
licença, assegurados os vencimentos 
do cargo efetivo, somente pelo pe-
ríodo de três meses. (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

seÇÃo Vi 
da licenÇa-prÊMio por 

assiduidade

da licença para Capacitação 
(redação dada pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

art. 87. após cada qüinqüênio 
ininterrupto de exercício, o servidor 
fará jus a � (três) meses de licença, 
a título de prêmio por assiduida-
de, com a remuneração do cargo 
efetivo.

§ 1° (Vetado).
§ 2° (Vetado).
§ 2° os períodos de licença-prêmio 

já adquiridos e não gozados pelo ser-
vidor que vier a falecer serão conver-
tidos em pecúnia, em favor de seus 
beneficiários da pensão.   (Mantido 
pelo congresso nacional)

Art. 87.  após cada qüinqüê-
nio de efetivo exercício, o servidor 
poderá, no interesse da administra-
ção, afastar-se do exercício do car-
go efetivo, com a respectiva remu-
neração, por até três meses, para 
participar de curso de capacitação 
profissional.  (redação dada pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)   (Vide de-
creto nº 5.707, de 2006)

parágrafo único.  os períodos de 
licença de que trata o caput não 
são acumuláveis.   (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

art. 88. não se concederá licença-
prêmio ao servidor que, no período 
aquisitivo:(revogado pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

i - sofrer penalidade disciplinar 
de suspensão; (revogado pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

ii - afastar-se do cargo em virtude 
de:   (revogado pela lei nº 9.527, 
de 10.12.97)
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a) licença por motivo de do-
ença em pessoa da família, sem 
remuneração;(revogado pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

b) licença para tratar de interes-
ses particulares; (revogado pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

c) condenação a pena priva-
tiva de liberdade por sentença 
definitiva;  (revogado pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

d) afastamento para 
acompanhar cônjuge ou 
companheiro.  (revogado pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

parágrafo único. as faltas injus-
tificadas ao serviço retardarão a 
concessão da licença prevista neste 
artigo, na proporção de 1 (um) mês 
para cada falta.  (revogado pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 89. o número de servido-
res em gozo simultâneo de licen-
ça-prêmio não poderá ser superior 
a 1/� (um terço) da lotação da res-
pectiva unidade administrativa do 
órgão ou entidade. (revogado pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 90.  (Vetado).

seÇÃo Vii 
da licenÇa para tratar de 

interesses particulares

art. 91. a critério da administra-
ção, poderá ser concedida ao servi-
dor estável licença para o trato de 
assuntos particulares, pelo prazo de 
até 2 (dois) anos consecutivos, sem 
remuneração.

art. 91. a critério da administra-
ção, poderá ser concedida ao ser-
vidor ocupante de cargo efetivo, 
desde que não esteja em estágio 
probatório, licença para o trato de 
assuntos particulares pelo prazo de 
até três anos consecutivos, sem re-
muneração, prorrogável uma única 
vez por período não superior a esse 
limite.   (redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

Art. 91.  a critério da adminis-
tração, poderão ser concedidas ao 
servidor ocupante de cargo efetivo, 
desde que não esteja em estágio 
probatório, licenças para o trato 
de assuntos particulares pelo prazo 
de até três anos consecutivos, sem 
remuneração.  (redação dada pela 
Medida provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001)

§ 1° a licença poderá ser inter-
rompida, a qualquer tempo, a pe-
dido do servidor ou no interesse do 
serviço.

§ 1º  a licença poderá ser inter-
rompida, a qualquer tempo, a pedi-
do do servidor ou a interesse do ser-
viço público.(incluído pela Medida 
provisória nº 792, de 2017)(Vigência 
encerrada)

§ 2° não se concederá nova licen-
ça antes de decorridos 2 (dois) anos 
do término da anterior.

§ 2o não se concederá nova licen-
ça antes de decorridos dois anos 
do término da anterior ou de sua 
prorrogação. (redação dada pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2º  a licença suspenderá o vín-
culo com a administração pública fe-
deral e, durante esse período, o dis-
posto nos arts. 116 e 117 não se apli-
ca ao servidor licenciado.   (incluído 
pela Medida provisória nº 792, de 
2017)   (Vigência encerrada)

§ �° não se concederá a licença 
a servidores nomeados, removidos, 
redistribuídos ou transferidos, an-
tes de completarem 2 (dois) anos 
de exercício.(revogado pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

parágrafo único.  a licença po-
derá ser interrompida, a qualquer 
tempo, a pedido do servidor ou 
no interesse do serviço.   (redação 
dada pela Medida provisória nº 
2.225-45, de 4.9.2001)

seÇÃo Viii 
da licenÇa para o deseMpenho 

de Mandato classista

art. 92. e assegurado ao servidor 
o direito a licença para o desempe-
nho de mandato em confederação, 
federação, associação de classe de 
âmbito nacional, sindicato repre-
sentativo da categoria ou entidade 
fiscalizadora da profissão, com a re-
muneração do cargo efetivo, obser-
vado o disposto no art. 102, inciso 
Viii, alínea c.

art. 92.  É assegurado ao servidor 
o direito à licença sem remuneração 
para o desempenho de mandato em 
confederação, federação, associação 
de classe de âmbito nacional, sindi-
cato representativo da categoria 
ou entidade fiscalizadora da profis-
são, observado o disposto na alínea 
“c” do inciso Viii do art. 102 desta 
lei, conforme disposto em regula-
mento e observados os seguintes 
limites:  (redação dada pela lei nº 

9.527, de 10.12.97) (regulamento)
i - para entidades com até 5.000 

associados, um servidor; (inciso 
incluído pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

ii - para entidades com 5.001 a 
�0.000 associados, dois servidores;  
(inciso incluído pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

iii - para entidades com mais de 
�0.000 associados, três servidores. 
(inciso incluído pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

§ 1° somente poderão ser licen-
ciados servidores eleitos para cargos 
de direção ou representação nas re-
feridas entidades até o máximo de 
� (três), por entidade.

§ 1o  somente poderão ser licen-
ciados servidores eleitos para car-
gos de direção ou representação 
nas referidas entidades, desde que 
cadastradas no Ministério da ad-
ministração federal e reforma do 
estado. (redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

§ 2° a licença terá duração igual 
à do mandato, podendo ser pror-
rogada, no caso de reeleição, e por 
uma única vez.

Art. 92. É assegurado ao ser-
vidor o direito à licença sem re-
muneração para o desempenho de 
mandato em confederação, federa-
ção, associação de classe de âmbito 
nacional, sindicato representativo 
da categoria ou entidade fiscaliza-
dora da profissão ou, ainda, para 
participar de gerência ou adminis-
tração em sociedade cooperativa 
constituída por servidores públicos 
para prestar serviços a seus mem-
bros, observado o disposto na alí-
nea c do inciso Viii do art. 102 desta 
lei, conforme disposto em regula-
mento e observados os seguintes 
limites: (redação dada pela lei nº 
11.094, de 2005)

i - para entidades com até 5.000 
(cinco mil) associados, 2 (dois) 
servidores;(redação dada pela lei 
nº 12.998, de 2014)

ii - para entidades com 5.001 
(cinco mil e um) a �0.000 (trin-
ta mil) associados, 4 (quatro) 
servidores;  (redação dada pela lei 
nº 12.998, de 2014)

iii - para entidades com mais de 
�0.000 (trinta mil) associados, 8 
(oito) servidores.   (redação dada 
pela lei nº 12.998, de 2014)

§ 1o  somente poderão ser licen-
ciados os servidores eleitos para 
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cargos de direção ou de repre-
sentação nas referidas entidades, 
desde que cadastradas no órgão 
competente. (redação dada pela 
lei nº 12.998, de 2014)

§ 2o  a licença terá duração igual 
à do mandato, podendo ser renova-
da, no caso de reeleição.   (redação 
dada pela lei nº 12.998, de 2014)

capÍtulo V  
dos afastaMentos

seÇÃo i 
do afastaMento para serVir a 

outro órgÃo ou entidade

art. 9�. o servidor poderá ser 
cedido para ter exercício em outro 
órgão ou entidade dos poderes da 
união, dos estados, ou do distrito 
federal e dos Municípios, nas se-
guintes hipóteses:

art. 9�. o servidor poderá ser 
cedido para ter exercício em outro 
órgão ou entidade dos poderes da 
união, dos estados, ou do distrito 
federal e dos Municípios, nas se-
guintes hipóteses:(redação dada 
pela lei nº 8.270, de 17.12.91)  (reg
ulamento)  (Vide decreto nº 4.49�, 
de �.12.2002)   (Vide decreto nº 
5.21�, de 2004)  (Vide decreto nº 
9.144, de 2017)

art. 9�.  o servidor poderá ser 
cedido para ter exercício em outro 
órgão ou entidade dos poderes da 
união, dos estados, do distrito fe-
deral, dos Municípios ou em ser-
viço social autônomo instituído 
pela união que exerça atividades 
de cooperação com a administra-
ção pública federal, nas seguintes 
hipóteses:  (redação dada pela Me-
dida provisória nº 765, de 2016)

Art. 93. o servidor poderá ser 
cedido para ter exercício em outro 
órgão ou entidade dos poderes da 
união, dos estados, ou do distrito 
federal e dos Municípios, nas se-
guintes hipóteses:(redação dada 
pela lei nº 8.270, de 17.12.91)   (re
gulamento)(Vide decreto nº 4.49�, 
de �.12.2002)   (Vide decreto nº 
5.21�, de 2004)  (Vide decreto nº 
9.144, de 2017)

i - para exercício de cargo em co-
missão ou função de confiança;

i - para exercício de car-
go em comissão ou função de 
confiança;(redação dada pela lei 
nº 8.270, de 17.12.91)

i - para exercício de cargo em 
comissão, função de confiança ou, 
no caso de serviço social autônomo, 
para o exercício de cargo de direção 
ou de gerência;   (redação dada 
pela Medida provisória nº 765, de 
2016)

i - para exercício de car-
go em comissão ou função de 
confiança;  (redação dada pela lei 
nº 8.270, de 17.12.91)

ii - em casos previstos em leis 
específicas.

ii - em casos previstos em leis 
específicas.  (redação dada pela lei 
nº 8.270, de 17.12.91)

§ 1° na hipótese do inciso i deste 
artigo, o ônus da remuneração será 
do órgão ou entidade cessionária.

§ 1o  na hipótese do inciso i, sen-
do a cessão para órgãos ou entida-
des dos estados, do distrito federal 
ou dos Municípios, o ônus da remu-
neração será do órgão ou entidade 
cessionária, mantido o ônus para o 
cedente nos demais casos.(redação 
dada pela lei nº 8.270, de 17.12.91)

§ 1º  na hipótese de que trata 
o inciso i do caput, sendo a cessão 
para órgãos ou entidades dos esta-
dos, do distrito federal, dos Municí-
pios ou para serviço social autôno-
mo, o ônus da remuneração será do 
órgão ou da entidade cessionária, 
mantido o ônus para o cedente nos 
demais casos.(redação dada pela 
Medida provisória nº 765, de 2016)

§ 1o  na hipótese do inciso i, 
sendo a cessão para órgãos ou en-
tidades dos estados, do distrito 
federal ou dos Municípios, o ônus 
da remuneração será do órgão ou 
entidade cessionária, mantido o 
ônus para o cedente nos demais 
casos.   (redação dada pela lei nº 
8.270, de 17.12.91)

§ 2° a cessão far-se-á mediante 
portaria publicada no diário oficial 
da união.

§ 2o  na hipótese de o servidor 
cedido à empresa pública ou so-
ciedade de economia mista, nos 
termos das respectivas normas, 
optar pela remuneração do car-
go efetivo, a entidade cessionária 
efetuará o reembolso das despesas 
realizadas pelo órgão ou entidade 
de origem. (redação dada pela lei 
nº 8.270, de 17.12.91) (Vide Medida 
provisória nº �01 de 2006)

§ 2º  na hipótese de o servidor ce-
dido a empresa pública ou socieda-
de de economia mista, nos termos 
das respectivas normas, optar pela 

remuneração do cargo efetivo ou 
pela remuneração do cargo efetivo 
acrescida de percentual da retribui-
ção do cargo em comissão, a entida-
de cessionária efetuará o reembolso 
das despesas realizadas pelo órgão 
ou entidade de origem.  (redação 
dada pela lei nº 11.�55, de 2006)

§ 2º  na hipótese de o servidor 
cedido a empresa pública, socieda-
de de economia mista ou serviço 
social autônomo, nos termos de 
suas respectivas normas, optar pela 
remuneração do cargo efetivo ou 
pela remuneração do cargo efetivo 
acrescida de percentual da retri-
buição do cargo em comissão, de 
direção ou de gerência, a entidade 
cessionária ou o serviço social au-
tônomo efetuará o reembolso das 
despesas realizadas pelo órgão ou 
pela entidade de origem.   (redação 
dada pela Medida provisória nº 765, 
de 2016)

§ 2º  na hipótese de o servidor ce-
dido a empresa pública ou socieda-
de de economia mista, nos termos 
das respectivas normas, optar pela 
remuneração do cargo efetivo ou 
pela remuneração do cargo efetivo 
acrescida de percentual da retribui-
ção do cargo em comissão, a entida-
de cessionária efetuará o reembolso 
das despesas realizadas pelo órgão 
ou entidade de origem. (redação 
dada pela lei nº 11.�55, de 2006)

§ �° Mediante autorização ex-
pressa do presidente da república, 
o servidor do poder executivo po-
derá ter exercício em outro órgão 
da administração federal direta 
que não tenha quadro próprio de 
pessoal, para fim determinado e a 
prazo certo.

§ �o  a cessão far-se-á mediante 
portaria publicada no diário oficial 
da união.  (redação dada pela lei 
nº 8.270, de 17.12.91)

§ 4o  Mediante autorização ex-
pressa do presidente da república, 
o servidor do poder executivo pode-
rá ter exercício em outro órgão da 
administração federal direta que 
não tenha quadro próprio de pesso-
al, para fim determinado e a prazo 
certo. (incluído pela lei nº 8.270, de 
17.12.91)

§ 5o  aplicam-se à união, em se 
tratando de empregado ou servi-
dor por ela requisitado, as regras 
previstas nos §§ 1o e 2o deste ar-
tigo, conforme dispuser o regula-
mento, exceto quando se tratar de 
empresas públicas ou sociedades 
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de economia mista que recebam 
recursos financeiros do tesouro na-
cional para o custeio total ou par-
cial da sua folha de pagamento de 
pessoal.   (incluído pela lei nº 9.527, 
de 10.12.97)

§ 5º aplica-se à união, em se tra-
tando de empregado ou servidor por 
ela requisitado, as disposições dos §§ 
1º e 2º deste artigo.(redação dada 
pela lei nº 10.470, de 25.6.2002)

§ 6º as cessões de empregados 
de empresa pública ou de socieda-
de de economia mista, que receba 
recursos de tesouro nacional para 
o custeio total ou parcial da sua 
folha de pagamento de pessoal, in-
dependem das disposições contidas 
nos incisos i e ii e §§ 1º e 2º deste 
artigo, ficando o exercício do em-
pregado cedido condicionado a 
autorização específica do Ministé-
rio do planejamento, orçamento e 
gestão, exceto nos casos de ocupa-
ção de cargo em comissão ou fun-
ção gratificada.  (incluído pela lei 
nº 10.470, de 25.6.2002)

§ 7° o Ministério do planejamen-
to, orçamento e gestão, com a fina-
lidade de promover a composição da 
força de trabalho dos órgãos e enti-
dades da administração pública fe-
deral, poderá determinar a lotação 
ou o exercício de empregado ou ser-
vidor, independentemente da obser-
vância do constante no inciso i e nos 
§§ 1º e 2º deste artigo.(incluído pela 
lei nº 10.470, de 25.6.2002)   (Vide 
decreto nº 5.�75, de 2005)

seÇÃo ii 
do afastaMento para 

eXercÍcio de Mandato eletiVo

Art. 94.  ao servidor investido 
em mandato eletivo aplicam-se as 
seguintes disposições:

i - tratando-se de mandato fede-
ral, estadual ou distrital, ficará afas-
tado do cargo;

ii - investido no mandato de pre-
feito, será afastado do cargo, sen-
do-lhe facultado optar pela sua 
remuneração;

iii - investido no mandato de 
vereador:

a) havendo compatibilidade de 
horário, perceberá as vantagens de 
seu cargo, sem prejuízo da remune-
ração do cargo eletivo;

b) não havendo compatibilidade 
de horário, será afastado do cargo, 
sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração.

§ 1o  no caso de afastamento do 
cargo, o servidor contribuirá para a 
seguridade social como se em exer-
cício estivesse.

§ 2o  o servidor investido em 
mandato eletivo ou classista não 
poderá ser removido ou redistribuí-
do de ofício para localidade diversa 
daquela onde exerce o mandato.

seÇÃo iii 
do afastaMento para estudo 

ou MissÃo no eXterior

Art. 95.  o servidor não pode-
rá ausentar-se do país para estudo 
ou missão oficial, sem autorização 
do presidente da república, presi-
dente dos órgãos do poder legisla-
tivo e presidente do supremo tribu-
nal federal.  (Vide decreto nº 1.�87, 
de 1995)

§ 1o  a ausência não excederá 
a 4 (quatro) anos, e finda a mis-
são ou estudo, somente decorrido 
igual período, será permitida nova 
ausência.

§ 2o  ao servidor beneficiado pelo 
disposto neste artigo não será con-
cedida exoneração ou licença para 
tratar de interesse particular antes 
de decorrido período igual ao do 
afastamento, ressalvada a hipótese 
de ressarcimento da despesa havida 
com seu afastamento.

§ �o  o disposto neste artigo não 
se aplica aos servidores da carreira 
diplomática.

§ 4o  as hipóteses, condições 
e formas para a autorização de 
que trata este artigo, inclusive no 
que se refere à remuneração do 
servidor, serão disciplinadas em 
regulamento.   (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

Art. 96.  o afastamento de ser-
vidor para servir em organismo in-
ternacional de que o brasil participe 
ou com o qual coopere dar-se-á com 
perda total da remuneração. (Vide 
decreto nº �.456, de 2000)

seÇÃo iV 
(incluÍdo pela Medida 

proVisória nº 441, de 2008)

do afastamento para participa-
ção em programa de pós-graduação 
stricto sensu no país

art. 96-a.  o servidor poderá, 
no interesse da administração, e 
desde que a participação não pos-
sa ocorrer simultaneamente com 

o exercício do cargo ou mediante 
compensação de horário, afastar-se 
do exercício do cargo efetivo, com 
a respectiva remuneração, para 
participar em programa de pós-gra-
duação stricto sensu em instituição 
de ensino superior no país.(incluído 
pela Medida provisória nº 441, de 
2008)

§ 1o  ato do dirigente máximo 
do órgão ou entidade definirá, em 
conformidade com a legislação vi-
gente, os programas de capacitação 
e os critérios para participação em 
programas de pós-graduação no 
país, com ou sem afastamento do 
servidor, que serão avaliados por 
um  comitê constituído para este 
fim. (incluído pela Medida provisó-
ria nº 441, de 2008)

§ 2o  os afastamentos para rea-
lização de programas de mestrado 
e doutorado somente serão con-
cedidos aos servidores titulares de 
cargos efetivos no respectivo órgão 
ou entidade há pelo menos três 
anos para mestrado e quatro anos 
para doutorado, incluído o período 
de estágio probatório, que não te-
nham se afastado por licença para 
tratar de assuntos particulares para 
gozo de licença capacitação ou com 
fundamento neste artigo, nos dois 
anos anteriores à data da solicita-
ção de afastamento.  (incluído pela 
Medida provisória nº 441, de 2008)

§ �o  os afastamentos para reali-
zação de programas de pós-douto-
rado somente serão concedidos aos 
servidores titulares de cargos efeti-
vo no respectivo órgão ou entidade 
há pelo menos quatro anos, inclu-
ído o período de estágio probató-
rio, e que não tenham se afastado 
por licença para tratar de assuntos 
particulares para gozo de licença 
capacitação ou com fundamento 
neste artigo, nos quatro anos an-
teriores à data da solicitação de 
afastamento.  (incluído pela Medi-
da provisória nº 441, de 2008)

§ 4o  os servidores beneficiados 
pelos afastamentos previstos nos 
§§ 1o, 2o e �o deste artigo terão que 
permanecer no exercício de suas 
funções, após o seu retorno, por um 
período igual ao do afastamento 
concedido.  (incluído pela Medida 
provisória nº 441, de 2008)

§ 5o  caso o servidor venha a soli-
citar exoneração do cargo ou apo-
sentadoria, antes de cumprido o 
período de permanência  previsto 
no § 4o deste artigo, deverá ressar-
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cir o órgão ou entidade, na forma 
do art. 47 da lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, dos gastos com 
seu aperfeiçoamento.(incluído pela 
Medida provisória nº 441, de 2008)

§ 6o  caso o servidor não obtenha 
o título ou grau que justificou seu 
afastamento no período previsto, 
aplica-se o disposto no § 5o deste ar-
tigo, salvo na hipótese comprovada 
de força maior ou de caso fortuito, 
a critério do dirigente máximo do 
órgão ou entidade.  (incluído pela 
Medida provisória nº 441, de 2008)

§ 7o  aplica-se à participação em 
programa de pós-graduação no 
exterior, autorizado nos termos 
do art. 95, o disposto nos §§ 1o a 
6o deste artigo.   (incluído pela Me-
dida provisória nº 441, de 2008)

seÇÃo iV 
(incluÍdo pela lei nº 11.907,  

de 2009)

do afastamento para participa-
ção em programa de pós-gradua-
ção Stricto Sensu no país

Art. 96-A.  o servidor poderá, 
no interesse da administração, e 
desde que a participação não pos-
sa ocorrer simultaneamente com 
o exercício do cargo ou mediante 
compensação de horário, afastar-se 
do exercício do cargo efetivo, com 
a respectiva remuneração, para 
participar em programa de pós-gra-
duação stricto sensu em instituição 
de ensino superior no país.(incluído 
pela lei nº 11.907, de 2009)

§ 1o  ato do dirigente máximo do 
órgão ou entidade definirá, em con-
formidade com a legislação vigente, 
os programas de capacitação e os cri-
térios para participação em progra-
mas de pós-graduação no país, com 
ou sem afastamento do servidor, 
que serão avaliados por um comitê 
constituído para este fim. (incluído 
pela lei nº 11.907, de 2009)

§ 2o  os afastamentos para rea-
lização de programas de mestrado 
e doutorado somente serão con-
cedidos aos servidores titulares de 
cargos efetivos no respectivo órgão 
ou entidade há pelo menos � (três) 
anos para mestrado e 4 (quatro) 
anos para doutorado, incluído o 
período de estágio probatório, que 
não tenham se afastado por licença 
para tratar de assuntos particulares 
para gozo de licença capacitação ou 
com fundamento neste artigo nos 2 

(dois) anos anteriores à data da so-
licitação de afastamento.   (incluído 
pela lei nº 11.907, de 2009)

§ �o  os afastamentos para reali-
zação de programas de pós-douto-
rado somente serão concedidos aos 
servidores titulares de cargo efetivo 
no respectivo órgão ou entidade há 
pelo menos 4 (quatro) anos, inclu-
ído o período de estágio probató-
rio, e que não tenham se afastado 
por licença para tratar de assuntos 
particulares, para gozo de licença 
capacitação ou com fundamento 
neste artigo nos 4 (quatro) anos 
anteriores à data da solicitação de 
afastamento.   (incluído pela lei nº 
11.907, de 2009)

§ �o  os afastamentos para reali-
zação de programas de pós-douto-
rado somente serão concedidos aos 
servidores titulares de cargos efeti-
vo no respectivo órgão ou entidade 
há pelo menos quatro anos, inclu-
ído o período de estágio probató-
rio, e que não tenham se afastado 
por licença para tratar de assuntos 
particulares ou com fundamento 
neste artigo, nos quatro anos an-
teriores à data da solicitação de 
afastamento. (redação dada pela 
Medida provisória nº 479, de 2009)

§ �o  os afastamentos para reali-
zação de programas de pós-douto-
rado somente serão concedidos aos 
servidores titulares de cargos efeti-
vo no respectivo órgão ou entidade 
há pelo menos quatro anos, inclu-
ído o período de estágio probató-
rio, e que não tenham se afastado 
por licença para tratar de assuntos 
particulares ou com fundamento 
neste artigo, nos quatro anos an-
teriores à data da solicitação de 
afastamento.   (redação dada pela 
lei nº 12.269, de 2010)

§ 4o  os servidores beneficiados 
pelos afastamentos previstos nos 
§§ 1o, 2o e �o deste artigo terão que 
permanecer no exercício de suas 
funções após o seu retorno por um 
período igual ao do afastamento 
concedido.  (incluído pela lei nº 
11.907, de 2009)

§ 5o  caso o servidor venha a 
solicitar exoneração do cargo ou 
aposentadoria, antes de cumprido 
o período de permanência previsto 
no § 4o deste artigo, deverá ressar-
cir o órgão ou entidade, na forma 
do art. 47 da lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, dos gastos com 
seu aperfeiçoamento. (incluído pela 
lei nº 11.907, de 2009)

§ 6o  caso o servidor não obte-
nha o título ou grau que justificou 
seu afastamento no período previsto, 
aplica-se o disposto no § 5o deste arti-
go, salvo na hipótese comprovada de 
força maior ou de caso fortuito, a cri-
tério do dirigente máximo do órgão 
ou entidade.   (incluído pela lei nº 
11.907, de 2009)

§ 7o  aplica-se à participação em 
programa de pós-graduação no ex-
terior, autorizado nos termos do art. 
95 desta lei, o disposto nos §§ 1o a 
6o deste artigo.(incluído pela lei nº 
11.907, de 2009)

capÍtulo Vi 
das concessÕes

art. 97.  sem qualquer prejuízo, 
poderá o servidor ausentar-se do 
serviço:

art. 97.  sem qualquer prejuízo, 
poderá o servidor ausentar-se do 
serviço:   (redação dada pela Medida 
provisória nº 6�2, de 201�)

Art. 97.  sem qualquer prejuí-
zo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço:

i - por 1 (um) dia, para doação de 
sangue;

ii - por 2 (dois) dias, para se alistar 
como eleitor;

ii - pelo período comprovadamente 
necessário para alistamento ou reca-
dastramento eleitoral, limitado, em 
qualquer caso, a dois dias; e (redação 
dada pela Medida provisória nº 6�2, 
de 201�)

ii - pelo período comprovada-
mente necessário para alistamento 
ou recadastramento eleitoral, limi-
tado, em qualquer caso, a 2 (dois) 
dias;   (redação dada pela lei nº 
12.998, de 2014)

iii - por 8 (oito) dias consecutivos 
em razão de :

a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, compa-

nheiro, pais, madrasta ou padrasto, 
filhos, enteados, menor sob guarda 
ou tutela e irmãos.

Art. 98.  será concedido horário 
especial ao servidor estudante, quan-
do comprovada a incompatibilidade 
entre o horário escolar e o da repar-
tição, sem prejuízo do exercício do 
cargo.

parágrafo único. para efeito do dis-
posto neste artigo, será exigida a com-
pensação de horário na repartição, res-
peitada a duração semanal do trabalho.
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§ 1o  para efeito do disposto neste 
artigo, será exigida a compensação 
de horário no órgão ou entidade que 
tiver exercício, respeitada a duração 
semanal do trabalho.  (parágrafo 
renumerado e alterado pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

§ 2o  também será concedido ho-
rário especial ao servidor portador 
de deficiência, quando comprova-
da a necessidade por junta médi-
ca oficial, independentemente de 
compensação de horário.   (incluído 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ �o  as disposições do parágrafo 
anterior são extensivas ao servidor 
que tenha cônjuge, filho ou depen-
dente portador de deficiência físi-
ca, exigindo-se, porém, neste caso, 
compensação de horário na forma 
do inciso ii do art. 44.  (incluído 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ �o  as disposições constantes do 
§ 2o são extensivas ao servidor que 
tenha cônjuge, filho ou dependen-
te com deficiência. (redação dada 
pela lei nº 1�.�70, de 2016)

§ 4o  será igualmente concedido 
horário especial, vinculado à com-
pensação de horário na forma do 
inciso ii do caput do art. 44 desta 
lei, ao servidor que desempenhe 
atividade prevista nos incisos i e ii 
do art. 76-a desta lei.(incluído pela 
lei nº 11.�14 de 2006)(Vide Medida 
provisória nº �59, de 2007)

§ 4o  será igualmente concedido 
horário especial, vinculado à com-
pensação de horário a ser efetiva-
da no prazo de até 1 (um) ano, ao 
servidor que desempenhe atividade 
prevista nos incisos i e ii do caput do 
art. 76-a desta lei.   (redação dada 
pela lei nº 11.501, de 2007)

Art. 99.  ao servidor estudan-
te que mudar de sede no interesse 
da administração é assegurada, na 
localidade da nova residência ou na 
mais próxima, matrícula em institui-
ção de ensino congênere, em qual-
quer época, independentemente de 
vaga.

parágrafo único.  o disposto nes-
te artigo estende-se ao cônjuge ou 
companheiro, aos filhos, ou ente-
ados do servidor que vivam na sua 
companhia, bem como aos menores 
sob sua guarda, com autorização 
judicial.

capÍtulo Vii 
do teMpo de serViÇo

Art. 100.  É contado para to-
dos os efeitos o tempo de serviço 
público federal, inclusive o presta-
do às forças armadas.

Art. 101.  a apuração do tem-
po de serviço será feita em dias, que 
serão convertidos em anos, conside-
rado o ano como de trezentos e ses-
senta e cinco dias.

parágrafo único. feita a conver-
são, os dias restantes, até cento e 
oitenta e dois, não serão compu-
tados, arredondando-se para um 
ano quando excederem este nú-
mero, para efeito de aposentadori
a.  (revogado pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

Art. 102.  além das ausên-
cias ao serviço previstas no art. 97, 
são considerados como de efetivo 
exercício os afastamentos em virtu-
de de:  (Vide decreto nº 5.707, de 
2006)

i - férias;
ii - exercício de cargo em comis-

são ou equivalente, em órgão ou 
entidade dos poderes da união, 
dos estados, Municípios e distrito 
federal;

iii - exercício de cargo ou função 
de governo ou administração, em 
qualquer parte do território nacio-
nal, por nomeação do presidente da 
república;

iV - participação em progra-
ma de treinamento regularmente 
instituído;

iV - participação em progra-
ma de treinamento regularmente 
instituído, conforme dispuser o 
regulamento;   (redação dada pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97 (Vide de-
creto nº 5.707, de 2006)

iV - participação em programa de 
treinamento regularmente instituí-
do, ou em programa de pós-gradu-
ação stricto sensu no país, conforme 
dispuser o regulamento;  (redação 
dada pela Medida provisória nº 441, 
de 2008) (Vide decreto nº 5.707, de 
2006)

iV - participação em programa de 
treinamento regularmente instituído 
ou em programa de pós-graduação 
stricto sensu no país, conforme dispu-
ser o regulamento;   (redação dada 
pela lei nº 11.907, de 2009)   (Vide 
decreto nº 5.707, de 2006)

V - desempenho de mandato ele-
tivo federal, estadual, municipal 
ou do distrito federal, exceto para 
promoção por merecimento;

Vi - júri e outros serviços obriga-
tórios por lei;

Vii - missão ou estudo no exterior, 
quando autorizado o afastamento;

Vii - missão ou estudo no exte-
rior, quando autorizado o afas-
tamento, conforme dispuser o 
regulamento;  (redação dada pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)(Vide de-
creto nº 5.707, de 2006)

Viii - licença:
a) à gestante, à adotante e à 

paternidade;
b) para tratamento da própria 

saúde, até 2 (dois) anos;
b) para tratamento da própria 

saúde, até o limite de vinte e qua-
tro meses, cumulativo ao longo do 
tempo de serviço público prestado 
à união, em cargo de provimento 
efetivo;   (redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

c) para o desempenho de man-
dato classista, exceto para efeito de 
promoção por merecimento; 

c) para o desempenho de manda-
to classista ou participação de ge-
rência ou administração em socieda-
de cooperativa constituída por ser-
vidores para prestar serviços a seus 
membros, exceto para efeito de pro-
moção por merecimento;(redação 
dada pela lei nº 11.094, de 2005)

d) por motivo de acidente em ser-
viço ou doença profissional;

e) prêmio por assiduidade;
e) para capacitação, conforme 

dispuser o regulamento;   (redação 
dada pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

f) por convocação para o serviço 
militar;

iX - deslocamento para a nova 
sede de que trata o art. 18;

X - participação em competição 
desportiva nacional ou convoca-
ção para integrar representação 
desportiva nacional, no país ou no 
exterior, conforme disposto em lei 
específica;

Xi - afastamento para servir em 
organismo internacional de que 
o brasil participe ou com o qual 
coopere.(incluído pela lei nº 9.527, 
de 10.12.97)

Art. 103.  contar-se-á ape-
nas para efeito de aposentadoria e 
disponibilidade:

i - o tempo de serviço público 
prestado aos estados, Municípios e 
distrito federal;

ii - a licença para tratamento de 
saúde de pessoa da família do servi-
dor, com remuneração;
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ii - a licença para tratamento de 
saúde de pessoal da família do ser-
vidor, com remuneração, que exce-
der a trinta dias em período de doze 
meses.  (redação dada pela Medida 
provisória nº 479, de 2009)

ii - a licença para tratamento de 
saúde de pessoal da família do ser-
vidor, com remuneração, que ex-
ceder a �0 (trinta) dias em período 
de 12 (doze) meses.  (redação dada 
pela lei nº 12.269, de 2010)

iii - a licença para atividade polí-
tica, no caso do art. 86, § 2o;

iV - o tempo correspondente ao 
desempenho de mandato eletivo 
federal, estadual, municipal ou dis-
trital, anterior ao ingresso no servi-
ço público federal;

V - o tempo de serviço em ativi-
dade privada, vinculada à previdên-
cia social;

Vi - o tempo de serviço relativo a 
tiro de guerra;

Vii - o tempo de licença para 
tratamento da própria saúde que 
exceder o prazo a que se refere a 
alínea “b” do inciso Viii do art. 
102.   (incluído pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

§ 1o  o tempo em que o servidor 
esteve aposentado será contado 
apenas para nova aposentadoria.

§ 2o  será contado em dobro o 
tempo de serviço prestado às forças 
armadas em operações de guerra.

§ �o  É vedada a contagem cumu-
lativa de tempo de serviço prestado 
concomitantemente em mais de 
um cargo ou função de órgão ou 
entidades dos poderes da união, es-
tado, distrito federal e Município, 
autarquia, fundação pública, socie-
dade de economia mista e empresa 
pública.

capÍtulo Viii 
do direito de petiÇÃo

Art. 104.  É assegurado ao ser-
vidor o direito de requerer aos po-
deres públicos, em defesa de direito 
ou interesse legítimo.

Art. 105.  o requerimento 
será dirigido à autoridade compe-
tente para decidi-lo e encaminhado 
por intermédio daquela a que esti-
ver imediatamente subordinado o 
requerente.

Art. 106.  cabe pedido de 
reconsideração à autoridade que 
houver expedido o ato ou proferi-

do a primeira decisão, não podendo 
ser renovado.   (Vide lei nº 12.�00, 
de 2010)

parágrafo único.  o requerimen-
to e o pedido de reconsideração de 
que tratam os artigos anteriores de-
verão ser despachados no prazo de 
5 (cinco) dias e decididos dentro de 
�0 (trinta) dias.

Art. 107. caberá recurso: (Vide 
lei nº 12.�00, de 2010)

i - do indeferimento do pedido 
de reconsideração;

ii - das decisões sobre os recursos 
sucessivamente interpostos.

§ 1o  o recurso será dirigido à au-
toridade imediatamente superior à 
que tiver expedido o ato ou profe-
rido a decisão, e, sucessivamente, 
em escala ascendente, às demais 
autoridades.

§ 2o  o recurso será encaminhado 
por intermédio da autoridade a que 
estiver imediatamente subordinado 
o requerente.

Art. 108.  o prazo para inter-
posição de pedido de reconsidera-
ção ou de recurso é de �0 (trinta) 
dias, a contar da publicação ou da 
ciência, pelo interessado, da deci-
são recorrida.   (Vide lei nº 12.�00, 
de 2010)

Art. 109.  o recurso poderá 
ser recebido com efeito suspensivo, 
a juízo da autoridade competente.

parágrafo único.  em caso de pro-
vimento do pedido de reconside-
ração ou do recurso, os efeitos da 
decisão retroagirão à data do ato 
impugnado.

Art. 110.  o direito de reque-
rer prescreve:

i - em 5 (cinco) anos, quanto aos 
atos de demissão e de cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, 
ou que afetem interesse patrimo-
nial e créditos resultantes das rela-
ções de trabalho;

ii - em 120 (cento e vinte) dias, 
nos demais casos, salvo quando ou-
tro prazo for fixado em lei.

parágrafo único.  o prazo de 
prescrição será contado da data da 
publicação do ato impugnado ou 
da data da ciência pelo interessado, 
quando o ato não for publicado.

Art. 111.  o pedido de recon-
sideração e o recurso, quando cabí-
veis, interrompem a prescrição.

Art. 112.  a prescrição é de or-
dem pública, não podendo ser rele-
vada pela administração.

Art. 113.  para o exercício do 
direito de petição, é assegurada 
vista do processo ou documento, na 
repartição, ao servidor ou a procu-
rador por ele constituído.

Art. 114.  a administração de-
verá rever seus atos, a qualquer tem-
po, quando eivados de ilegalidade.

Art. 115.  são fatais e impror-
rogáveis os prazos estabelecidos 
neste capítulo, salvo motivo de for-
ça maior.

tÍtulo iV  
do regiMe disciplinar

capÍtulo i 
dos deVeres

Art. 116.  são deveres do 
servidor:

i - exercer com zelo e dedicação 
as atribuições do cargo;

ii - ser leal às instituições a que 
servir;

iii - observar as normas legais e 
regulamentares;

iV - cumprir as ordens superiores, 
exceto quando manifestamente 
ilegais;

V - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando 

as informações requeridas, ressalva-
das as protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões re-
queridas para defesa de direito ou 
esclarecimento de situações de inte-
resse pessoal;

c) às requisições para a defesa da 
fazenda pública.

Vi - levar ao conhecimento da au-
toridade superior as irregularidades 
de que tiver ciência em razão do 
cargo;

Vi - levar as irregularidades de 
que tiver ciência em razão do cargo 
ao conhecimento da autoridade su-
perior ou, quando houver suspeita 
de envolvimento desta, ao conhe-
cimento de outra autoridade com-
petente para apuração;   (redação 
dada pela lei nº 12.527, de 2011)

Vii - zelar pela economia do ma-
terial e a conservação do patrimô-
nio público;

Viii - guardar sigilo sobre assunto 
da repartição;
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iX - manter conduta compatível 
com a moralidade administrativa;

X - ser assíduo e pontual ao 
serviço;

Xi - tratar com urbanidade as 
pessoas;

Xii - representar contra ilegalida-
de, omissão ou abuso de poder.

parágrafo único.  a representa-
ção de que trata o inciso Xii será 
encaminhada pela via hierárquica e 
apreciada pela autoridade superior 
àquela contra a qual é formulada, 
assegurando-se ao representando 
ampla defesa.

capÍtulo ii 
das proibiÇÕes

Art. 117.  ao servidor é proi-
bido: (Vide Medida provisória nº 
2.225-45, de 4.9.2001)

i - ausentar-se do serviço durante 
o expediente, sem prévia autoriza-
ção do chefe imediato;

ii - retirar, sem prévia anuência 
da autoridade competente, qual-
quer documento ou objeto da 
repartição;

iii - recusar fé a documentos 
públicos;

iV - opor resistência injustifica-
da ao andamento de documento e 
processo ou execução de serviço;

V - promover manifestação de 
apreço ou desapreço no recinto da 
repartição;

Vi - cometer a pessoa estranha à 
repartição, fora dos casos previstos 
em lei, o desempenho de atribuição 
que seja de sua responsabilidade ou 
de seu subordinado;

Vii - coagir ou aliciar subordina-
dos no sentido de filiarem-se a asso-
ciação profissional ou sindical, ou a 
partido político;

Viii - manter sob sua chefia ime-
diata, em cargo ou função de con-
fiança, cônjuge, companheiro ou 
parente até o segundo grau civil;

iX - valer-se do cargo para lograr 
proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função 
pública;

X - participar de gerência ou ad-
ministração de empresa privada, de 
sociedade civil, ou exercer o comér-
cio, exceto na qualidade de acionis-
ta, cotista ou comanditário;

X - participar de gerência ou ad-
ministração de empresa privada, 
sociedade civil, salvo a participação 
nos conselhos de administração e 
fiscal de empresas ou entidades em 

que a união detenha, direta ou in-
diretamente, participação do capi-
tal social, sendo-lhe vedado exercer 
o comércio, exceto na qualidade de 
acionista, cotista ou comanditário; 
(redação dada pela Medida provi-
sória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

X -participar de gerência ou ad-
ministração de sociedade privada, 
personificada ou não personificada, 
salvo a participação nos conselhos 
de administração e fiscal de empre-
sas ou entidades em que a união 
detenha, direta ou indiretamente, 
participação no capital social ou em 
sociedade cooperativa constituída 
para prestar serviços a seus mem-
bros, e exercer o comércio, exceto 
na qualidade de acionista, cotista 
ou comanditário;  (redação dada 
pela lei nº 11.094, de 2005)

X - participar de gerência ou ad-
ministração de sociedade privada, 
personificada ou não personifica-
da, exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário;  (redação dada pela 
Medida provisória nº 4�1, de 2008).

X - participar de gerência ou ad-
ministração de sociedade privada, 
personificada ou não personifica-
da, exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário;  (redação dada pela 
lei nº 11.784, de 2008

Xi - atuar, como procurador ou 
intermediário, junto a repartições 
públicas, salvo quando se tratar de 
benefícios previdenciários ou assis-
tenciais de parentes até o segundo 
grau, e de cônjuge ou companheiro;

Xi - atuar, como procurador ou 
intermediário, junto ao órgão ou à 
entidade pública em que estiver lo-
tado ou em exercício, exceto quan-
do se tratar de benefícios previden-
ciários ou assistenciais de parentes 
até o segundo grau e de cônjuge 
ou companheiro;  redação dada 
pela Medida provisória nº 792, de 
2017)(Vigência encerrada)

Xi - atuar, como procurador ou 
intermediário, junto a repartições 
públicas, salvo quando se tratar 
de benefícios previdenciários ou 
assistenciais de parentes até o 
segundo grau, e de cônjuge ou 
companheiro;

Xii - receber propina, comissão, 
presente ou vantagem de qual-
quer espécie, em razão de suas 
atribuições;

Xiii - aceitar comissão, emprego 
ou pensão de estado estrangeiro;

XiV - praticar usura sob qualquer 
de suas formas;

XV - proceder de forma desidiosa;
XVi - utilizar pessoal ou recursos 

materiais da repartição em serviços 
ou atividades particulares;

XVii - cometer a outro servidor 
atribuições estranhas ao cargo 
que ocupa, exceto em situações de 
emergência e transitórias;

XViii - exercer quaisquer ativida-
des que sejam incompatíveis com o 
exercício do cargo ou função e com 
o horário de trabalho;

XiX - recusar-se a atualizar seus 
dados cadastrais quando solicita-
do.  (incluído pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

parágrafo único.  a vedação de 
que trata o inciso X não se aplica 
nos seguintes casos: (incluído pela 
Medida provisória nº 4�1, de 2008).

parágrafo único.  a vedação de 
que trata o inciso X do caput deste 
artigo não se aplica nos seguintes 
casos:  (incluído pela lei nº 11.784, 
de 2008

i - participação nos conselhos de 
administração e fiscal de empresas 
ou entidades em que a união dete-
nha, direta ou indiretamente, parti-
cipação no capital social ou em so-
ciedade cooperativa constituída para 
prestar serviços a seus membros; 
e   (incluído pela Medida provisória 
nº 4�1, de 2008).

i - participação nos conselhos de 
administração e fiscal de empresas ou 
entidades em que a união detenha, 
direta ou indiretamente, participa-
ção no capital social ou em sociedade 
cooperativa constituída para prestar 
serviços a seus membros; e (incluído 
pela lei nº 11.784, de 2008

i - participação nos comitês de 
auditoria e nos conselhos de ad-
ministração e fiscal de empresas, 
sociedades ou entidades em que a 
união detenha, direta ou indireta-
mente, participação no capital so-
cial ou em sociedade cooperativa 
constituída para prestar serviços a 
seus membros; e   (redação dada 
pela Medida provisória nº 792, de 
2017)(Vigência encerrada)

i - participação nos conselhos de 
administração e fiscal de empre-
sas ou entidades em que a união 
detenha, direta ou indiretamente, 
participação no capital social ou em 
sociedade cooperativa constituída 
para prestar serviços a seus mem-
bros; e(incluído pela lei nº 11.784, 
de 2008
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ii - gozo de licença para o trato de 
interesses particulares, na forma do 
art. 91, observada a legislação so-
bre conflito de interesses. (incluído 
pela Medida provisória nº 4�1, de 
2008).

ii - gozo de licença para o tra-
to de interesses particulares, na 
forma do art. 91 desta lei, obser-
vada a legislação sobre conflito 
de interesses.(incluído pela lei nº 
11.784, de 2008

ii - gozo de licença para o trato 
de interesses particulares, na forma 
do art. 91. (redação dada pela Me-
dida provisória nº 792, de 2017)(Vi-
gência encerrada)

ii - gozo de licença para o trato 
de interesses particulares, na for-
ma do art. 91 desta lei, observa-
da a legislação sobre conflito de 
interesses.  (incluído pela lei nº 
11.784, de 2008

capÍtulo iii 
da acuMulaÇÃo

Art. 118.  ressalvados os ca-
sos previstos na constituição, é ve-
dada a acumulação remunerada de 
cargos públicos.

§ 1o  a proibição de acumular 
estende-se a cargos, empregos e 
funções em autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, socie-
dades de economia mista da união, 
do distrito federal, dos estados, 
dos territórios e dos Municípios.

§ 2o  a acumulação de cargos, 
ainda que lícita, fica condicionada 
à comprovação da compatibilidade 
de horários.

§ �o  considera-se acumulação 
proibida a percepção de vencimento 
de cargo ou emprego público efeti-
vo com proventos da inatividade, 
salvo quando os cargos de que de-
corram essas remunerações forem 
acumuláveis na atividade.  (incluído 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 119. o servidor não pode-
rá exercer mais de um cargo em co-
missão, nem ser remunerado pela 
participação em órgão de delibera-
ção coletiva.

art. 119.  o servidor não pode-
rá exercer mais de um cargo em 
comissão, exceto no caso previs-
to no parágrafo único do art. 9o, 
nem ser remunerado pela parti-
cipação em órgão de deliberação 
coletiva.   (redação dada pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

parágrafo único. o disposto neste 
artigo não se aplica à remuneração 
devida pela participação em con-
selhos de administração e fiscal das 
empresas públicas e sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias 
e controladas, bem como quais-
quer entidades sob controle direto 
ou indireto da união, observado o 
que, a respeito, dispuser legislação 
específica.   (incluído pela lei nº 
9.292, de 12.7.1996) 

parágrafo único.  o disposto neste 
artigo não se aplica à remuneração 
devida pela participação em con-
selhos de administração e fiscal das 
empresas públicas e sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias e 
controladas, bem como quaisquer 
empresas ou entidades em que a 
união, direta ou indiretamente, de-
tenha participação no capital social, 
observado o que, a respeito, dispuser 
legislação específica. (redação dada 
pela Medida provisória nº 2.225-45, 
de 4.9.2001)

art. 120. o servidor vinculado ao 
regime desta lei, que acumular li-
citamente 2 (dois) cargos efetivos, 
quando investido em cargo de provi-
mento em comissão, ficará afastado 
de ambos os cargos efetivos.

Art. 120.  o servidor vinculado 
ao regime desta lei, que acumu-
lar licitamente dois cargos efetivos, 
quando investido em cargo de provi-
mento em comissão, ficará afastado 
de ambos os cargos efetivos, salvo 
na hipótese em que houver compa-
tibilidade de horário e local com o 
exercício de um deles, declarada pe-
las autoridades máximas dos órgãos 
ou entidades envolvidos.   (redação 
dada pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

capÍtulo iV 
das responsabilidades

Art. 121.  o servidor respon-
de civil, penal e administrativamen-
te pelo exercício irregular de suas 
atribuições.

Art. 122.  a responsabilidade ci-
vil decorre de ato omissivo ou comissi-
vo, doloso ou culposo, que resulte em 
prejuízo ao erário ou a terceiros.

§ 1o  a indenização de prejuízo do-
losamente causado ao erário somen-
te será liquidada na forma prevista no 
art. 46, na falta de outros bens que 
assegurem a execução do débito pela 
via judicial.

§ 2o  tratando-se de dano causa-
do a terceiros, responderá o servi-
dor perante a fazenda pública, em 
ação regressiva.

§ �o  a obrigação de reparar o 
dano estende-se aos sucessores e 
contra eles será executada, até o li-
mite do valor da herança recebida.

Art. 123.  a responsabilidade 
penal abrange os crimes e contra-
venções imputadas ao servidor, nes-
sa qualidade.

Art. 124.  a responsabilidade 
civil-administrativa resulta de ato 
omissivo ou comissivo praticado no 
desempenho do cargo ou função.

Art. 125.  as sanções civis, 
penais e administrativas poderão 
cumular-se, sendo independentes 
entre si.

Art. 126.  a responsabilidade 
administrativa do servidor será afas-
tada no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato ou 
sua autoria.

Art. 126-A. nenhum servidor 
poderá ser responsabilizado civil, 
penal ou administrativamente por 
dar ciência à autoridade superior 
ou, quando houver suspeita de 
envolvimento desta, a outra au-
toridade competente para apura-
ção de informação concernente à 
prática de crimes ou improbidade 
de que tenha conhecimento, ain-
da que em decorrência do exercí-
cio de cargo, emprego ou função 
pública. (incluído pela lei nº 12.527, 
de 2011)

capÍtulo V 
das penalidades

Art. 127.  são penalidades 
disciplinares:

i - advertência;
ii - suspensão;
iii - demissão;
iV - cassação de aposentadoria 

ou disponibilidade;  (Vide adpf nº 
418)

V - destituição de cargo em 
comissão;

Vi - destituição de função 
comissionada.

Art. 128.  na aplicação das 
penalidades serão consideradas a 
natureza e a gravidade da infração 
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cometida, os danos que dela pro-
vierem para o serviço público, as 
circunstâncias agravantes ou atenu-
antes e os antecedentes funcionais.

parágrafo único.  o ato de im-
posição da penalidade mencionará 
sempre o fundamento legal e a cau-
sa da sanção disciplinar.(incluído 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 129. a advertência será 
aplicada por escrito, nos casos de 
violação de proibição constante do 
art. 117, incisos i a Viii, e de inobser-
vância de dever funcional previsto 
em lei, regulamentação ou norma 
interna, que não justifique imposi-
ção de penalidade mais grave.

art. 129.  a advertência será 
aplicada por escrito, nos casos de 
violação de proibição constante do 
art. 117, incisos i a Viii e XiX, e de 
inobservância de dever funcional 
previsto em lei, regulamentação 
ou norma interna, que não justifi-
que imposição de penalidade mais 
grave.   (redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

Art. 130.  a suspensão será 
aplicada em caso de reincidência 
das faltas punidas com advertên-
cia e de violação das demais proi-
bições que não tipifiquem infração 
sujeita a penalidade de demis-
são, não podendo exceder de 90 
(noventa) dias.

§ 1o  será punido com suspensão 
de até 15 (quinze) dias o servidor 
que, injustificadamente, recusar-se 
a ser submetido a inspeção médi-
ca determinada pela autoridade 
competente, cessando os efeitos 
da penalidade uma vez cumprida a 
determinação.

§ 2o  Quando houver conveniên-
cia para o serviço, a penalidade de 
suspensão poderá ser convertida 
em multa, na base de 50% (cin-
qüenta por cento) por dia de ven-
cimento ou remuneração, ficando 
o servidor obrigado a permanecer 
em serviço.

Art. 131.  as penalidades de ad-
vertência e de suspensão terão seus 
registros cancelados, após o decurso 
de � (três) e 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício, respectivamente, se o servi-
dor não houver, nesse período, prati-
cado nova infração disciplinar.

parágrafo único.  o cancelamen-
to da penalidade não surtirá efei-
tos retroativos.

Art. 132.  a demissão será 
aplicada nos seguintes casos:

i - crime contra a administração 
pública;

ii - abandono de cargo;
iii - inassiduidade habitual;
iV - improbidade administrativa;
V - incontinência pública e con-

duta escandalosa, na repartição;
Vi - insubordinação grave em 

serviço;
Vii - ofensa física, em serviço, 

a servidor ou a particular, salvo 
em legítima defesa própria ou de 
outrem;

Viii - aplicação irregular de di-
nheiros públicos;

iX - revelação de segredo do qual 
se apropriou em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e di-
lapidação do patrimônio nacional;

Xi - corrupção;
Xii - acumulação ilegal de cargos, 

empregos ou funções públicas;
Xiii - transgressão dos incisos iX a 

XVi do art. 117.
art. 1��. Verificada em processo 

disciplinar acumulação proibida e 
provada a boa-fé, o servidor optará 
por um dos cargos.

§ 1° provada a má-fé, perderá 
também o cargo que exercia há 
mais tempo e restituirá o que tiver 
percebido indevidamente.

§ 2° na hipótese do parágrafo 
anterior, sendo um dos cargos, em-
prego ou função exercido em outro 
órgão ou entidade, a demissão lhe 
será comunicada.

Art. 133.  detectada a qual-
quer tempo a acumulação ilegal 
de cargos, empregos ou funções 
públicas, a autoridade a que se 
refere o art. 14� notificará o servi-
dor, por intermédio de sua chefia 
imediata, para apresentar opção 
no prazo improrrogável de dez 
dias, contados da data da ciência 
e, na hipótese de omissão, adotará 
procedimento sumário para a sua 
apuração e regularização imediata, 
cujo processo administrativo disci-
plinar se desenvolverá nas seguin-
tes fases:   (redação dada pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

i - instauração, com a publicação 
do ato que constituir a comissão, 
a ser composta por dois servidores 
estáveis, e simultaneamente in-
dicar a autoria e a materialidade 
da transgressão objeto da apura-
ção   (incluído pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

ii - instrução sumária, que com-
preende indiciação, defesa e rela-
tório; (incluído pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

iii - julgamento.(incluído pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1o  a indicação da autoria de 
que trata o inciso i dar-se-á pelo 
nome e matrícula do servidor, e a 
materialidade pela descrição dos 
cargos, empregos ou funções pú-
blicas em situação de acumulação 
ilegal, dos órgãos ou entidades de 
vinculação, das datas de ingresso, 
do horário de trabalho e do corres-
pondente regime jurídico.(redação 
dada pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2o  a comissão lavrará, até três 
dias após a publicação do ato que 
a constituiu, termo de indiciação 
em que serão transcritas as infor-
mações de que trata o parágrafo 
anterior, bem como promoverá a 
citação pessoal do servidor indicia-
do, ou por intermédio de sua chefia 
imediata, para, no prazo de cinco 
dias, apresentar defesa escrita, as-
segurando-se-lhe vista do processo 
na repartição, observado o disposto 
nos arts. 16� e 164. (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ �o  apresentada a defesa, a 
comissão elaborará relatório con-
clusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do servidor, em 
que resumirá as peças principais dos 
autos, opinará sobre a licitude da 
acumulação em exame, indicará o 
respectivo dispositivo legal e reme-
terá o processo à autoridade instau-
radora, para julgamento.(incluído 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 4o  no prazo de cinco dias, con-
tados do recebimento do processo, 
a autoridade julgadora proferirá a 
sua decisão, aplicando-se, quando 
for o caso, o disposto no § �o do 
art. 167.  (incluído pela lei nº 9.527, 
de 10.12.97)

§ 5o  a opção pelo servidor até 
o último dia de prazo para defesa 
configurará sua boa-fé, hipótese 
em que se converterá automatica-
mente em pedido de exoneração 
do outro cargo.(incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

§ 6o  caracterizada a acumulação 
ilegal e provada a má-fé, aplicar-
se-á a pena de demissão, destitui-
ção ou cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade em relação aos 
cargos, empregos ou funções pú-
blicas em regime de acumulação 
ilegal, hipótese em que os órgãos 
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ou entidades de vinculação serão 
comunicados.(incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

§ 7o  o prazo para a conclusão do 
processo administrativo disciplinar 
submetido ao rito sumário não ex-
cederá trinta dias, contados da data 
de publicação do ato que constituir 
a comissão, admitida a sua prorroga-
ção por até quinze dias, quando as 
circunstâncias o exigirem.  (incluído 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 8o  o procedimento sumário 
rege-se pelas disposições deste ar-
tigo, observando-se, no que lhe 
for aplicável, subsidiariamente, as 
disposições dos títulos iV e V desta 
lei.  (incluído pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

Art. 134.  será cassada a apo-
sentadoria ou a disponibilidade 
do inativo que houver praticado, 
na atividade, falta punível com a 
demissão.(Vide adpf nº 418)

Art. 135.  a destituição de 
cargo em comissão exercido por 
não ocupante de cargo efetivo será 
aplicada nos casos de infração sujei-
ta às penalidades de suspensão e de 
demissão.

parágrafo único.  constatada a 
hipótese de que trata este artigo, a 
exoneração efetuada nos termos do 
art. �5 será convertida em destitui-
ção de cargo em comissão.

Art. 136.  a demissão ou a 
destituição de cargo em comissão, 
nos casos dos incisos iV, Viii, X e Xi 
do art. 1�2, implica a indisponibili-
dade dos bens e o ressarcimento ao 
erário, sem prejuízo da ação penal 
cabível.

Art. 137.  a demissão ou a 
destituição de cargo em comissão, 
por infringência do art. 117, incisos 
iX e Xi, incompatibiliza o ex-servi-
dor para nova investidura em car-
go público federal, pelo prazo de 5 
(cinco) anos. (Vide adin 2975)

parágrafo único.  não poderá re-
tornar ao serviço público federal o 
servidor que for demitido ou desti-
tuído do cargo em comissão por in-
fringência do art. 1�2, incisos i, iV, 
Viii, X e Xi.

Art. 138.  configura abando-
no de cargo a ausência intencional 
do servidor ao serviço por mais de 
trinta dias consecutivos.

Art. 139.  entende-se por 
inassiduidade habitual a falta ao 
serviço, sem causa justificada, por 
sessenta dias, interpoladamente, 
durante o período de doze meses.

art. 140.  o ato de imposição da 
penalidade mencionará sempre o 
fundamento legal e a causa da san-
ção disciplinar.

Art. 140.  na apuração de 
abandono de cargo ou inassiduida-
de habitual, também será adotado 
o procedimento sumário a que se 
refere o art. 1��, observando-se 
especialmente que:(redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

i - a indicação da materialidade 
dar-se-á:(incluído pela lei nº 9.527, 
de 10.12.97)

a) na hipótese de abandono de 
cargo, pela indicação precisa do 
período de ausência intencional do 
servidor ao serviço superior a trinta 
dias;(incluído pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

b) no caso de inassiduidade habi-
tual, pela indicação dos dias de falta 
ao serviço sem causa justificada, por 
período igual ou superior a sessen-
ta dias interpoladamente, durante 
o período de doze meses; (incluído 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

ii - após a apresentação da defe-
sa a comissão elaborará relatório 
conclusivo quanto à inocência ou 
à responsabilidade do servidor, em 
que resumirá as peças principais dos 
autos, indicará o respectivo disposi-
tivo legal, opinará, na hipótese de 
abandono de cargo, sobre a inten-
cionalidade da ausência ao serviço 
superior a trinta dias e remeterá o 
processo à autoridade instauradora 
para julgamento.   (incluído pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 141.  as penalidades dis-
ciplinares serão aplicadas:

i - pelo presidente da república, 
pelos presidentes das casas do po-
der legislativo e dos tribunais fe-
derais e pelo procurador-geral da 
república, quando se tratar de de-
missão e cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade de servidor vin-
culado ao respectivo poder, órgão, 
ou entidade;

ii - pelas autoridades adminis-
trativas de hierarquia imediata-
mente inferior àquelas menciona-
das no inciso anterior quando se 
tratar de suspensão superior a �0 
(trinta) dias;

iii - pelo chefe da repartição e ou-
tras autoridades na forma dos res-
pectivos regimentos ou regulamen-
tos, nos casos de advertência ou de 
suspensão de até �0 (trinta) dias;

iV - pela autoridade que hou-
ver feito a nomeação, quando se 
tratar de destituição de cargo em 
comissão.

Art. 142.  a ação disciplinar 
prescreverá:

i - em 5 (cinco) anos, quanto às 
infrações puníveis com demissão, 
cassação de aposentadoria ou dis-
ponibilidade e destituição de cargo 
em comissão;

ii - em 2 (dois) anos, quanto à 
suspensão;

iii - em 180 (cento e oitenta) dias, 
quanto à advertência.

§ 1o  o prazo de prescrição come-
ça a correr da data em que o fato se 
tornou conhecido.

§ 2o  os prazos de prescrição pre-
vistos na lei penal aplicam-se às 
infrações disciplinares capituladas 
também como crime.

§ �o  a abertura de sindicância ou 
a instauração de processo discipli-
nar interrompe a prescrição, até a 
decisão final proferida por autori-
dade competente.

§ 4o  interrompido o curso da 
prescrição, o prazo começará a cor-
rer a partir do dia em que cessar a 
interrupção.

tÍtulo V  
do processo adMinistratiVo 

disciplinar

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 143.  a autoridade que ti-
ver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover 
a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administra-
tivo disciplinar, assegurada ao acu-
sado ampla defesa.

§ 1o  compete ao órgão central 
do sipec supervisionar e fiscalizar 
o cumprimento do disposto neste 
artigo. (incluído pela lei nº 9.527, 
de 10.12.97)  (revogado pela lei nº 
11.204, de 2005)

§ 2o  constatada a omissão no 
cumprimento da obrigação a que 
se refere o caput deste artigo, o 
titular do órgão central do sipec 
designará a comissão de que tra-
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ta o art. 149.   (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)  (revogado pela 
lei nº 11.204, de 2005)

§ �o a apuração de que trata o ca-
put, por solicitação da autoridade a 
que se refere, poderá ser promovida 
por autoridade de órgão ou entida-
de diverso daquele em que tenha 
ocorrido a irregularidade, median-
te competência específica para tal 
finalidade, delegada em caráter 
permanente ou temporário pelo 
presidente da república, pelos pre-
sidentes das casas do poder legisla-
tivo e dos tribunais federais e pelo 
procurador-geral da república, no 
âmbito do respectivo poder, órgão 
ou entidade, preservadas as com-
petências para o julgamento que se 
seguir à apuração. (incluído pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 144.  as denúncias sobre 
irregularidades serão objeto de 
apuração, desde que contenham a 
identificação e o endereço do de-
nunciante e sejam formuladas por 
escrito, confirmada a autenticidade.

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

Art. 145.  da sindicância pode-
rá resultar:

i - arquivamento do processo;
ii - aplicação de penalidade de 

advertência ou suspensão de até �0 
(trinta) dias;

iii - instauração de processo 
disciplinar.

parágrafo único.  o prazo para 
conclusão da sindicância não exce-
derá �0 (trinta) dias, podendo ser 
prorrogado por igual período, a cri-
tério da autoridade superior.

Art. 146.  sempre que o ilícito 
praticado pelo servidor ensejar a im-
posição de penalidade de suspensão 
por mais de �0 (trinta) dias, de de-
missão, cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade, ou destituição 
de cargo em comissão, será obri-
gatória a instauração de processo 
disciplinar.

capÍtulo ii 
do afastaMento preVentiVo

Art. 147.  como medida cau-
telar e a fim de que o servidor não 
venha a influir na apuração da irre-

gularidade, a  autoridade instaura-
dora do processo disciplinar poderá 
determinar o seu afastamento do 
exercício do cargo, pelo prazo de 
até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo 
da remuneração.

parágrafo único. o afastamento 
poderá ser prorrogado por igual 
prazo, findo o qual cessarão os seus 
efeitos, ainda que não concluído o 
processo.

Capítulo III
do processo disciplinar

Art. 148.  o processo discipli-
nar é o instrumento destinado a 
apurar responsabilidade de servidor 
por infração praticada no exercício 
de suas atribuições, ou que tenha 
relação com as atribuições do cargo 
em que se encontre investido.

Art. 149.  o processo discipli-
nar será conduzido por comissão 
composta de � (três) servidores es-
táveis designados pela autoridade 
competente, que indicará, dentre 
eles, o presidente.

art. 149.  o processo disciplinar 
será conduzido por comissão com-
posta de três servidores estáveis 
designados pela autoridade com-
petente, observado o disposto no 
§ �o do art. 14�, que indicará, den-
tre eles, o seu presidente, que de-
verá ser ocupante de cargo efetivo 
superior ou de mesmo nível, ou ter 
nível de escolaridade igual ou supe-
rior ao do indiciado. (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1o  a comissão terá como secre-
tário servidor designado pelo seu 
presidente, podendo a indicação 
recair em um de seus membros.

§ 2o  não poderá participar de 
comissão de sindicância ou de in-
quérito, cônjuge, companheiro ou 
parente do acusado, consangüíneo 
ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau.

Art. 150.  a comissão exerce-
rá suas atividades com independên-
cia e imparcialidade, assegurado o 
sigilo necessário à elucidação do 
fato ou exigido pelo interesse da 
administração.

parágrafo único.  as reuniões e as 
audiências das comissões terão ca-
ráter reservado.

Art. 151.  o processo disci-
plinar se desenvolve nas seguintes 
fases:

i - instauração, com a publicação 
do ato que constituir a comissão;

ii - inquérito administrativo, que 
compreende instrução, defesa e 
relatório;

iii - julgamento.

Art. 152.  o prazo para a con-
clusão do processo disciplinar não 
excederá 60 (sessenta) dias, conta-
dos da data de publicação do ato 
que constituir a comissão, admi-
tida a sua prorrogação por igual 
prazo, quando as circunstâncias o 
exigirem.

§ 1o  sempre que necessário, a co-
missão dedicará tempo integral aos 
seus trabalhos, ficando seus mem-
bros dispensados do ponto, até a 
entrega do relatório final.

§ 2o  as reuniões da comissão se-
rão registradas em atas que deverão 
detalhar as deliberações adotadas.

seÇÃo i 
do inQuÉrito

Art. 153.  o inquérito adminis-
trativo obedecerá ao princípio do 
contraditório, assegurada ao acusa-
do ampla defesa, com a utilização 
dos meios e recursos admitidos em 
direito.

Art. 154.  os autos da sindi-
cância integrarão o processo disci-
plinar, como peça informativa da 
instrução.

parágrafo único.  na hipótese de 
o relatório da sindicância concluir 
que a infração está capitulada como 
ilícito penal, a autoridade compe-
tente encaminhará cópia dos autos 
ao Ministério público, independen-
temente da imediata instauração 
do processo disciplinar.

Art. 155.  na fase do inquéri-
to, a comissão promoverá a tomada 
de depoimentos, acareações, inves-
tigações e diligências cabíveis, obje-
tivando a coleta de prova, recorren-
do, quando necessário, a técnicos e 
peritos, de modo a permitir a com-
pleta elucidação dos fatos.

Art. 156.  É assegurado ao 
servidor o direito de acompanhar 
o processo pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, arrolar 
e reinquirir testemunhas, produzir 
provas e contraprovas e formular 
quesitos, quando se tratar de prova 
pericial.



540

Vade meCum 2021  |  eSTaTuTo do SerVIdor pÚBlICo Federal

§ 1o  o presidente da comissão 
poderá denegar pedidos considera-
dos impertinentes, meramente prote-
latórios, ou de nenhum interesse para 
o esclarecimento dos fatos.

§ 2o  será indeferido o pedido de 
prova pericial, quando a comprova-
ção do fato independer de conheci-
mento especial de perito.

Art. 157.  as testemunhas serão 
intimadas a depor mediante manda-
do expedido pelo presidente da co-
missão, devendo a segunda via, com 
o ciente do interessado, ser anexado 
aos autos.

parágrafo único.  se a testemunha 
for servidor público, a expedição do 
mandado será imediatamente comu-
nicada ao chefe da repartição onde 
serve, com a indicação do dia e hora 
marcados para inquirição.

Art. 158.  o depoimento será 
prestado oralmente e reduzido a ter-
mo, não sendo lícito à testemunha 
trazê-lo por escrito.

§ 1o  as testemunhas serão inquiri-
das separadamente.

§ 2o  na hipótese de depoimentos 
contraditórios ou que se infirmem, 
proceder-se-á à acareação entre os 
depoentes.

Art. 159.  concluída a inquirição 
das testemunhas, a comissão promo-
verá o interrogatório do acusado, ob-
servados os procedimentos previstos 
nos arts. 157 e 158.

§ 1o  no caso de mais de um acusa-
do, cada um deles será ouvido sepa-
radamente, e sempre que divergirem 
em suas declarações sobre fatos ou 
circunstâncias, será promovida a aca-
reação entre eles.

§ 2o  o procurador do acusado po-
derá assistir ao interrogatório, bem 
como à inquirição das testemunhas, 
sendo-lhe vedado interferir nas per-
guntas e respostas, facultando-se-lhe, 
porém, reinquiri-las, por intermédio 
do presidente da comissão.

Art. 160.  Quando houver dúvida 
sobre a sanidade mental do acusado, a 
comissão proporá à autoridade compe-
tente que ele seja submetido a exame 
por junta médica oficial, da qual parti-
cipe pelo menos um médico psiquiatra.

parágrafo único.  o incidente de 
sanidade mental será processado em 
auto apartado e apenso ao processo 
principal, após a expedição do laudo 
pericial.

Ar t. 161.  tipificada a infra-
ção disciplinar, será formulada a 
indiciação do servidor, com a espe-
cificação dos fatos a ele imputados 
e das respectivas provas.

§ 1o  o indiciado será citado por 
mandado expedido pelo presidente 
da comissão para apresentar defesa 
escrita, no prazo de 10 (dez) dias, 
assegurando-se-lhe vista do proces-
so na repartição.

§ 2o  havendo dois ou mais indi-
ciados, o prazo será comum e de 20 
(vinte) dias.

§ �o  o prazo de defesa poderá 
ser prorrogado pelo dobro, para di-
ligências reputadas indispensáveis.

§ 4o  no caso de recusa do indi-
ciado em apor o ciente na cópia da 
citação, o prazo para defesa contar-
se-á da data declarada, em termo 
próprio, pelo membro da comissão 
que fez a citação, com a assinatura 
de (2) duas testemunhas.

Art. 162.  o indiciado que 
mudar de residência fica obrigado a 
comunicar à comissão o lugar onde 
poderá ser encontrado.

Art. 163.  achando-se o indi-
ciado em lugar incerto e não sabido, 
será citado por edital, publicado no 
diário oficial da união e em jornal 
de grande circulação na localidade 
do último domicílio conhecido, para 
apresentar defesa.

parágrafo único.  na hipótese 
deste artigo, o prazo para defesa 
será de 15 (quinze) dias a partir da 
última publicação do edital.

Art. 164.  considerar-se-á re-
vel o indiciado que, regularmente 
citado, não apresentar defesa no 
prazo legal.

§ 1o  a revelia será declarada, por 
termo, nos autos do processo e de-
volverá o prazo para a defesa.

§ 2º para defender o indiciado 
revel, a autoridade instauradora 
do processo designará um servidor 
como defensor dativo, ocupante de 
cargo de nível igual ou superior ao 
do indiciado.

§ 2o  para defender o indiciado 
revel, a autoridade instauradora 
do processo designará um servidor 
como defensor dativo, que deverá 
ser ocupante de cargo efetivo supe-
rior ou de mesmo nível, ou ter nível 
de escolaridade igual ou superior 
ao do indiciado.  (redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 165.  apreciada a defe-
sa, a comissão elaborará relatório 
minucioso, onde resumirá as peças 
principais dos autos e mencionará 
as provas em que se baseou para 
formar a sua convicção.

§ 1o  o relatório será sempre 
conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do servidor.

§ 2o  reconhecida a responsabi-
lidade do servidor, a comissão in-
dicará o dispositivo legal ou regu-
lamentar transgredido, bem como 
as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes.

Art. 166.  o processo discipli-
nar, com o relatório da comissão, 
será remetido à autoridade que 
determinou a sua instauração, 
para julgamento.

seÇÃo ii 
do julgaMento

Art. 167.  no prazo de 20 (vin-
te) dias, contados do recebimento 
do processo, a autoridade julgado-
ra proferirá a sua decisão.

§ 1o  se a penalidade a ser apli-
cada exceder a alçada da autorida-
de instauradora do processo, este 
será encaminhado à autoridade 
competente, que decidirá em igual 
prazo.

§ 2o  havendo mais de um indi-
ciado e diversidade de sanções, o 
julgamento caberá à autoridade 
competente para a imposição da 
pena mais grave.

§ �o  se a penalidade prevista 
for a demissão ou cassação de apo-
sentadoria ou disponibilidade, o 
julgamento caberá às autoridades 
de que trata o inciso i do art. 141. 

§ 4o  reconhecida pela comissão 
a inocência do servidor, a autori-
dade instauradora do processo 
determinará o seu arquivamento, 
salvo se flagrantemente contrária 
à prova dos autos.  (incluído pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 168.  o julgamento aca-
tará o relatório da comissão, salvo 
quando contrário às provas dos 
autos.

parágrafo único.  Quando o re-
latório da comissão contrariar as 
provas dos autos, a autoridade 
julgadora poderá, motivadamen-
te, agravar a penalidade proposta, 
abrandá-la ou isentar o servidor de 
responsabilidade.
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art. 169.  Verificada a existência 
de vício insanável, a autoridade jul-
gadora declarará a nulidade total 
ou parcial do processo e ordenará 
a constituição de outra comissão, 
para instauração de novo processo.

Art. 169.  Verificada a ocor-
rência de vício insanável, a autori-
dade que determinou a instauração 
do processo ou outra de hierarquia 
superior declarará a sua nulidade, 
total ou parcial, e ordenará, no 
mesmo ato, a constituição de outra 
comissão para instauração de novo 
processo.(redação dada pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

§ 1o  o julgamento fora do pra-
zo legal não implica nulidade do 
processo.

§ 2o  a autoridade julgadora que 
der causa à prescrição de que trata 
o art. 142, § 2o, será responsabiliza-
da na forma do capítulo iV do tÍ-
tulo iV - .

Art. 170.  extinta a punibili-
dade pela prescrição, a autoridade 
julgadora determinará o registro 
do fato nos assentamentos indivi-
duais do servidor.

Art. 171.  Quando a infração 
estiver capitulada como crime, o 
processo disciplinar será remetido 
ao Ministério público para instau-
ração da ação penal, ficando tras-
ladado na repartição.

Art. 172.  o servidor que res-
ponder a processo disciplinar só 
poderá ser exonerado a pedido, 
ou aposentado voluntariamente, 
após a conclusão do processo e o 
cumprimento da penalidade, acaso 
aplicada.

parágrafo único.  ocorrida a exo-
neração de que trata o parágra-
fo único, inciso i do art. �4, o ato 
será convertido em demissão, se for 
o caso.

Art. 173.  serão assegurados 
transporte e diárias:

i - ao servidor convocado para 
prestar depoimento fora da sede 
de sua repartição, na condição 
de testemunha, denunciado ou 
indiciado;

ii - aos membros da comissão e ao 
secretário, quando obrigados a se 
deslocarem da sede dos trabalhos 
para a realização de missão essen-
cial ao esclarecimento dos fatos.

seÇÃo iii 
da reVisÃo do processo

Art. 174.  o processo disciplinar 
poderá ser revisto, a qualquer tem-
po, a pedido ou de ofício, quando se 
aduzirem fatos novos ou circunstân-
cias suscetíveis de justificar a inocên-
cia do punido ou a inadequação da 
penalidade aplicada.

§ 1o  em caso de falecimento, au-
sência ou desaparecimento do servi-
dor, qualquer pessoa da família po-
derá requerer a revisão do processo.

§ 2o  no caso de incapacidade 
mental do servidor, a revisão será re-
querida pelo respectivo curador.

Art. 175.  no processo revi-
sional, o ônus da prova cabe ao 
requerente.

Art. 176.  a simples alegação 
de injustiça da penalidade não cons-
titui fundamento para a revisão, que 
requer elementos novos, ainda não 
apreciados no processo originário.

Art. 177.  o requerimento de 
revisão do processo será dirigido ao 
Ministro de estado ou autoridade 
equivalente, que, se autorizar a re-
visão, encaminhará o pedido ao diri-
gente do órgão ou entidade onde se 
originou o processo disciplinar.

parágrafo único.  deferida a peti-
ção, a autoridade competente provi-
denciará a constituição de comissão, 
na forma do art. 149. 

Art. 178.  a revisão correrá em 
apenso ao processo originário.

parágrafo único. na petição inicial, 
o requerente pedirá dia e hora para 
a produção de provas e inquirição 
das testemunhas que arrolar.

Art. 179.  a comissão revisora 
terá 60 (sessenta) dias para a conclu-
são dos trabalhos.

Art. 180.  aplicam-se aos trabalhos 
da comissão revisora, no que couber, as 
normas e procedimentos próprios da co-
missão do processo disciplinar.

Art. 181.  o julgamento caberá 
à autoridade que aplicou a penalida-
de, nos termos do art. 141. 

parágrafo único.  o prazo para jul-
gamento será de 20 (vinte) dias, con-
tados do recebimento do processo, 
no curso do qual a autoridade julga-
dora poderá determinar diligências.

Art. 182.  julgada procedente 
a revisão, será declarada sem efei-
to a penalidade aplicada, resta-
belecendo-se todos os direitos do 
servidor, exceto em relação à des-
tituição do cargo em comissão, que 
será convertida em exoneração.

parágrafo único.  da revisão do 
processo não poderá resultar agra-
vamento de penalidade.

tÍtulo Vi 
da seguridade social do 

serVidor

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 183.  a união manterá 
plano de seguridade social para o 
servidor e sua família.

parágrafo único. o servidor 
ocupante de cargo em comissão 
que não seja, simultaneamente, 
ocupante de cargo ou emprego 
efetivo na administração pública 
direta, autárquica e fundacional, 
não terá direito aos benefícios 
do plano de seguridade social, 
com exceção da assistência à 
saúde.   (parágrafo incluído pela 
lei nº 8.647, de 1� de abril de 
199�)

§ 1o o servidor ocupante de 
cargo em comissão que não seja, 
simultaneamente, ocupante de 
cargo ou emprego efetivo na 
administração pública direta, au-
tárquica e fundacional não terá 
direito aos benefícios do plano de 
seguridade social, com exceção da 
assistência à saúde.(redação dada 
pela lei nº 10.667, de 14.5.200�)

§ 2o o servidor afastado ou li-
cenciado do cargo efetivo, sem 
direito à remuneração, inclusive 
para servir em organismo oficial 
internacional do qual o brasil 
seja membro efetivo ou com o 
qual coopere, ainda que contri-
bua para regime de previdência 
social no exterior, terá suspenso 
o seu vínculo com o regime do 
plano de seguridade social do 
servidor público enquanto durar 
o afastamento ou a licença, não 
lhes assistindo, neste período, os 
benefícios do mencionado regi-
me de previdência.  (incluído pela 
lei nº 10.667, de 14.5.200�) (re-
vogado pela Medida provisória 
nº 689, de 2015) (produção de 
efeito)   (Vigência encerrada)
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§ 2o o servidor afastado ou licen-
ciado do cargo efetivo, sem direito 
à remuneração, inclusive para servir 
em organismo oficial internacional 
do qual o brasil seja membro efe-
tivo ou com o qual coopere, ainda 
que contribua para regime de pre-
vidência social no exterior, terá sus-
penso o seu vínculo com o regime 
do plano de seguridade social do 
servidor público enquanto durar o 
afastamento ou a licença, não lhes 
assistindo, neste período, os bene-
fícios do mencionado regime de 
previdência.   (incluído pela lei nº 
10.667, de 14.5.200�)

§ �o será assegurada ao servidor 
licenciado ou afastado sem remune-
ração a manutenção da vinculação 
ao regime do plano de seguridade 
social do servidor público, mediante 
o recolhimento mensal da respectiva 
contribuição, no mesmo percentual 
devido pelos servidores em ativida-
de, incidente sobre a remuneração 
total do cargo a que faz jus no exer-
cício de suas atribuições, computan-
do-se, para esse efeito, inclusive, as 
vantagens pessoais. (incluído pela 
lei nº 10.667, de 14.5.200�)

§ �o  será assegurada ao servidor 
licenciado ou afastado sem remune-
ração a manutenção da vinculação 
ao regime do plano de seguridade 
social do servidor público, median-
te o recolhimento mensal da con-
tribuição própria, no mesmo per-
centual devido pelos servidores em 
atividade, acrescida do valor equi-
valente à contribuição da união, 
suas autarquias ou fundações, in-
cidente sobre a remuneração total 
do cargo a que faz jus no exercício 
de suas atribuições, computan-
do-se, para esse efeito, inclusive, 
as vantagens pessoais.   (redação 
dada pela Medida provisória 
nº 689, de 2015) (produção de 
efeito)   (Vigência encerrada)

§ �o será assegurada ao servidor 
licenciado ou afastado sem remune-
ração a manutenção da vinculação 
ao regime do plano de seguridade 
social do servidor público, mediante 
o recolhimento mensal da respectiva 
contribuição, no mesmo percentual 
devido pelos servidores em ativida-
de, incidente sobre a remuneração 
total do cargo a que faz jus no exer-
cício de suas atribuições, computan-
do-se, para esse efeito, inclusive, as 
vantagens pessoais.(incluído pela 
lei nº 10.667, de 14.5.200�)

§ 4o o recolhimento de que tra-

ta o § �o deve ser efetuado até o 
segundo dia útil após a data do 
pagamento das remunerações dos 
servidores públicos, aplicando-
se os procedimentos de cobrança 
e execução dos tributos federais 
quando não recolhidas na data de 
vencimento.(incluído pela lei nº 
10.667, de 14.5.200�)

Art. 184.  o plano de seguri-
dade social visa a dar cobertura aos 
riscos a que estão sujeitos o servidor 
e sua família, e compreende um 
conjunto de benefícios e ações que 
atendam às seguintes finalidades:

i - garantir meios de subsistência 
nos eventos de doença, invalidez, 
velhice, acidente em serviço, inativi-
dade, falecimento e reclusão;

ii - proteção à maternidade, à 
adoção e à paternidade;

iii - assistência à saúde.
parágrafo único.  os benefícios 

serão concedidos nos termos e con-
dições definidos em regulamento, 
observadas as disposições desta lei.

Art. 185.  os benefícios do pla-
no de seguridade social do servidor 
compreendem:

i - quanto ao servidor:
a) aposentadoria;
b) auxílio-natalidade;
c) salário-família;
d) licença para tratamento de 

saúde;
e) licença à gestante, à adotante 

e licença-paternidade;
f) licença por acidente em 

serviço;
g) assistência à saúde;
h) garantia de condições indi-

viduais e ambientais de trabalho 
satisfatórias;

ii - quanto ao dependente:
a) pensão vitalícia e temporária;
b) auxílio-funeral;
c) auxílio-reclusão;
d) assistência à saúde.
§ 1o  as aposentadorias e pensões 

serão concedidas e mantidas pelos 
órgãos ou entidades aos quais se 
encontram vinculados os servidores, 
observado o disposto nos arts. 189 
e 224.

§ 2o  o recebimento indevido de 
benefícios havidos por fraude, dolo 
ou má-fé, implicará devolução ao 
erário do total auferido, sem preju-
ízo da ação penal cabível.

capÍtulo ii 
dos benefÍcios

seÇÃo i 
da aposentadoria

Art. 186.  o servidor será 
aposentado: (Vide art. 40 da 
constituição)

i - por invalidez permanente, sen-
do os proventos integrais quando 
decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença gra-
ve, contagiosa ou incurável, espe-
cificada em lei, e proporcionais nos 
demais casos;

ii - compulsoriamente, aos setenta 
anos de idade, com proventos pro-
porcionais ao tempo de serviço;

iii - voluntariamente:
a) aos �5 (trinta e cinco) anos de 

serviço, se homem, e aos �0 (trinta) 
se mulher, com proventos integrais;

b) aos �0 (trinta) anos de efetivo 
exercício em funções de magistério 
se professor, e 25 (vinte e cinco) se 
professora, com proventos integrais;

c) aos �0 (trinta) anos de serviço, 
se homem, e aos 25 (vinte e cinco) 
se mulher, com proventos proporcio-
nais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade, se homem, e aos 60 (sessenta) 
se mulher, com proventos proporcio-
nais ao tempo de serviço.

§ 1o  consideram-se doenças gra-
ves, contagiosas ou incuráveis, a que 
se refere o inciso i deste artigo, tuber-
culose ativa, alienação mental, escle-
rose múltipla, neoplasia maligna, ce-
gueira posterior ao ingresso no ser-
viço público, hanseníase, cardiopatia 
grave, doença de parkinson, paralisia 
irreversível e incapacitante, espon-
diloartrose anquilosante, nefropatia 
grave, estados avançados do mal de 
paget (osteíte deformante), síndro-
me de imunodeficiência adquirida 
- aids, e outras que a lei indicar, com 
base na medicina especializada.

§ 2o  nos casos de exercício de ati-
vidades consideradas insalubres ou 
perigosas, bem como nas hipóteses 
previstas no art. 71, a aposentadoria 
de que trata o inciso iii, “a” e “c”, ob-
servará o disposto em lei específica.

§ �o  na hipótese do inciso i o ser-
vidor será submetido à junta médi-
ca oficial, que atestará a invalidez 
quando caracterizada a incapacidade 
para o desempenho das atribuições 
do cargo ou a impossibilidade de se 
aplicar o disposto no art. 24.  (incluí-
do pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 187.  a aposentadoria 
compulsória será automática, e de-
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clarada por ato, com vigência a par-
tir do dia imediato àquele em que 
o servidor atingir a idade-limite de 
permanência no serviço ativo.

Art. 188.  a aposentadoria vo-
luntária ou por invalidez vigorará a 
partir da data da publicação do res-
pectivo ato.

§ 1o  a aposentadoria por invali-
dez será precedida de licença para 
tratamento de saúde, por período 
não excedente a 24 (vinte e quatro) 
meses.

§ 2o  expirado o período de licen-
ça e não estando em condições de 
reassumir o cargo ou de ser readap-
tado, o servidor será aposentado.

§ �o  o lapso de tempo compre-
endido entre o término da licença 
e a publicação do ato da aposen-
tadoria será considerado como de 
prorrogação da licença.

§ 4o  para os fins do disposto no § 
1o, serão consideradas apenas as li-
cenças motivadas pela enfermidade 
ensejadora da invalidez ou doenças 
correlacionadas. (incluído pela Me-
dida provisória nº 441, de 2008)

§ 4o  para os fins do disposto no § 
1o deste artigo, serão consideradas 
apenas as licenças motivadas pela 
enfermidade ensejadora da invali-
dez ou doenças correlacionadas. (in
cluído pela lei nº 11.907, de 2009)

§ 5o  a critério da administração, 
o servidor em licença para tratamen-
to de saúde ou aposentado por inva-
lidez poderá ser convocado a qual-
quer momento, para avaliação das 
condições que ensejaram o afasta-
mento ou a aposentadoria.(incluído 
pela Medida provisória nº 441, de 
2008)

§ 5o  a critério da administração, 
o servidor em licença para tratamen-
to de saúde ou aposentado por inva-
lidez poderá ser convocado a qual-
quer momento, para avaliação das 
condições que ensejaram o afasta-
mento ou a aposentadoria.(incluído 
pela lei nº 11.907, de 2009)

Art. 189.  o provento da 
aposentadoria será calculado com 
observância do disposto no § �o do 
art. 41, e revisto na mesma data e 
proporção, sempre que se modificar 
a remuneração dos servidores em 
atividade.

parágrafo único.  são estendidos 
aos inativos quaisquer benefícios 
ou vantagens posteriormente con-
cedidas aos servidores em ativida-

de, inclusive quando decorrentes 
de transformação ou reclassifica-
ção do cargo ou função em que se 
deu a aposentadoria.

art. 190.  o servidor aposenta-
do com provento proporcional ao 
tempo de serviço, se acometido de 
qualquer das moléstias especifica-
das no art. 186, § 1o, passará a per-
ceber provento integral.

art. 190.  o servidor aposen-
tado com provento proporcional 
ao tempo de serviço, se acome-
tido de qualquer das moléstias 
especificadas no § 1o do art. 186, 
e por este motivo for considera-
do inválido por junta médica ofi-
cial, passará a perceber provento 
integral, calculado com base no 
fundamento legal de concessão 
da aposentadoria.(redação dada 
pela Medida provisória nº 441, de 
2008)

Art. 190.  o servidor aposen-
tado com provento proporcional 
ao tempo de serviço se acometido 
de qualquer das moléstias especi-
ficadas no § 1o do art. 186 desta 
lei e, por esse motivo, for consi-
derado inválido por junta médica 
oficial passará a perceber proven-
to integral, calculado com base no 
fundamento legal de concessão 
da aposentadoria. (redação dada 
pela lei nº 11.907, de 2009)

Art. 191.  Quando proporcio-
nal ao tempo de serviço, o proven-
to não será inferior a 1/� (um ter-
ço) da remuneração da atividade.

art. 192. (Vetado).

Art. 192.  o servidor que con-
tar tempo de serviço para aposen-
tadoria com provento integral será 
aposentado: (Mantido pelo con-
gresso nacional)   (revogado pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97))

i - com a remuneração do pa-
drão de classe imediatamente su-
perior àquela em que se encontra 
posicionado; (Mantido pelo con-
gresso nacional)(revogado pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

ii - quando ocupante da última 
classe da carreira, com a remune-
ração do padrão correspondente, 
acrescida da diferença entre esse e 
o padrão da classe imediatamente 
anterior. (Mantido pelo congresso 
nacional)  (revogado pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

art. 19�. (Vetado).

Art. 193.  o servidor que tiver 
exercido função de direção, che-
fia, assessoramento, assistência ou 
cargo em comissão, por período 
de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 
10 (dez) anos interpolados, poderá 
aposentar-se com a gratificação da 
função ou remuneração do cargo 
em comissão, de maior valor, desde 
que exercido por um período míni-
mo de 2 (dois) anos. (Mantido pelo 
congresso nacional)  (revogado 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1° Quando o exercício da fun-
ção ou cargo em comissão de maior 
valor não corresponder ao período 
de 2 (dois) anos, será incorpora-
da a gratificação ou remuneração 
da função ou cargo em comissão 
imediatamente inferior dentre os 
exercidos. (Mantido pelo congres-
so nacional) (revogado pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

§ 2° a aplicação do disposto neste 
artigo exclui as vantagens previstas 
no art. 192, bem como a incorpora-
ção de que trata o art. 62, ressalvado 
o direito de opção. (Mantido pelo 
congresso nacional)  (revogado 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 194.  ao servidor apo-
sentado será paga a gratificação 
natalina, até o dia vinte do mês de 
dezembro, em valor equivalente ao 
respectivo provento, deduzido o 
adiantamento recebido.

Art. 195.  ao ex-combatente 
que tenha efetivamente participa-
do de operações bélicas, durante 
a segunda guerra Mundial, nos 
termos da lei nº 5.�15, de 12 de 
setembro de 1967, será concedida 
aposentadoria com provento inte-
gral, aos 25 (vinte e cinco) anos de 
serviço efetivo.

seÇÃo ii 
do auXÍlio-natalidade

Art. 196.  o auxílio-natalida-
de é devido à servidora por motivo 
de nascimento de filho, em quantia 
equivalente ao menor vencimento 
do serviço público, inclusive no caso 
de natimorto.

§ 1o  na hipótese de parto múlti-
plo, o valor será acrescido de 50% 
(cinqüenta por cento), por nascituro.

§ 2o  o auxílio será pago ao côn-
juge ou companheiro servidor pú-
blico, quando a parturiente não for 
servidora.
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seÇÃo iii 
do salário-faMÍlia

Art. 197.  o salário-família é 
devido ao servidor ativo ou ao ina-
tivo, por dependente econômico.

parágrafo único.  consideram-se 
dependentes econômicos para efei-
to de percepção do salário-família:

i - o cônjuge ou companheiro e 
os filhos, inclusive os enteados até 
21 (vinte e um) anos de idade ou, 
se estudante, até 24 (vinte e quatro) 
anos ou, se inválido, de qualquer 
idade;

ii - o menor de 21 (vinte e um) 
anos que, mediante autorização 
judicial, viver na companhia e às ex-
pensas do servidor, ou do inativo;

iii - a mãe e o pai sem economia 
própria.

Art. 198.  não se configura a 
dependência econômica quando o 
beneficiário do salário-família per-
ceber rendimento do trabalho ou 
de qualquer outra fonte, inclusive 
pensão ou provento da aposenta-
doria, em valor igual ou superior ao 
salário-mínimo.

Art. 199.  Quando o pai e 
mãe forem servidores públicos e 
viverem em comum, o salário-famí-
lia será pago a um deles; quando 
separados, será pago a um e outro, 
de acordo com a distribuição dos 
dependentes.

parágrafo único.  ao pai e à mãe 
equiparam-se o padrasto, a madras-
ta e, na falta destes, os representan-
tes legais dos incapazes.

Art. 200.  o salário-família 
não está sujeito a qualquer tributo, 
nem servirá de base para qualquer 
contribuição, inclusive para a previ-
dência social.

Art. 201.  o afastamento do 
cargo efetivo, sem remuneração, 
não acarreta a suspensão do paga-
mento do salário-família.

Seção IV
da licença para Tratamento de 

Saúde

Art. 202.  será concedida ao 
servidor licença para tratamento de 
saúde, a pedido ou de ofício, com 
base em perícia médica, sem prejuí-
zo da remuneração a que fizer jus.

art. 20�.  para licença até �0 
(trinta) dias, a inspeção será feita 

por médico do setor de assistência 
do órgão de pessoal e, se por prazo 
superior, por junta médica oficial.

art. 20�.  a licença de que trata 
o art. 202 será concedida com base 
em perícia oficial. (redação dada 
pela Medida provisória nº 441, de 
2008)

Art. 203.  a licença de que 
trata o art. 202 desta lei será 
concedida com base em perícia 
oficial.(redação dada pela lei nº 
11.907, de 2009)

§ 1o  sempre que necessário, a 
inspeção médica será realizada na 
residência do servidor ou no esta-
belecimento hospitalar onde se en-
contrar internado.

§ 2° inexistindo médico do órgão 
ou entidade no local onde se encon-
tra o servidor, será aceito atestado 
passado por médico particular.

§ 2o  inexistindo médico no órgão 
ou entidade no local onde se en-
contra ou tenha exercício em cará-
ter permanente o servidor, e não se 
configurando as hipóteses previstas 
nos parágrafos do art. 2�0. , será 
aceito atestado passado por médico 
particular. (redação dada pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

§ �° no caso do parágrafo ante-
rior, o atestado só produzirá efeitos 
depois de homologado pelo setor 
médico do respectivo órgão ou 
entidade.

§ �o  no caso do parágrafo ante-
rior, o atestado somente produzirá 
efeitos depois de homologado pelo 
setor médico do respectivo órgão 
ou entidade, ou pelas autoridades 
ou pessoas de que tratam os pará-
grafos do art. 2�0. .(redação dada 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ �o  no caso do § 2o, o atestado 
somente produzirá efeitos depois 
de recepcionado pela unidade de 
recursos humanos do órgão ou 
entidade.(redação dada pela Medi-
da provisória nº 441, de 2008)

§ �o  no caso do § 2o deste artigo, 
o atestado somente produzirá efei-
tos depois de recepcionado pela 
unidade de recursos humanos do 
órgão ou entidade.(redação dada 
pela lei nº 11.907, de 2009)

§ 4o  o servidor que durante o 
mesmo exercício atingir o limite 
de trinta dias de licença para tra-
tamento de saúde, consecutivos 
ou não, para a concessão de nova 
licença, independentemente do 
prazo de sua duração, será subme-

tido a inspeção por junta médica 
oficial. (incluído pela lei nº 9.527, 
de 10.12.97)

§ 4o  a licença que exceder o pra-
zo de cento e vinte dias no período 
de doze meses a contar do primeiro 
dia de afastamento será concedida 
mediante avaliação por junta médi-
ca oficial.   (redação dada pela Me-
dida provisória nº 441, de 2008)

§ 4o  a licença que exceder o pra-
zo de 120 (cento e vinte) dias no 
período de 12 (doze) meses a con-
tar do primeiro dia de afastamento 
será concedida mediante avaliação 
por junta médica oficial. (redação 
dada pela lei nº 11.907, de 2009)

§ 5o  a perícia oficial para conces-
são da licença de que trata o caput 
deste artigo, bem como nos demais 
casos de perícia oficial previstos 
nesta lei, será efetuada por cirurgi-
ões-dentistas, nas hipóteses em que 
abranger o campo de atuação da 
odontologia.(incluído pela Medida 
provisória nº 441, de 2008)

§ 5o  a perícia oficial para conces-
são da licença de que trata o caput 
deste artigo, bem como nos demais 
casos de perícia oficial previstos 
nesta lei, será efetuada por cirurgi-
ões-dentistas, nas hipóteses em que 
abranger o campo de atuação da 
odontologia. (incluído pela lei nº 
11.907, de 2009)

art. 204.  findo o prazo da licen-
ça, o servidor será submetido a nova 
inspeção médica, que concluirá pela 
volta ao serviço, pela prorrogação 
da licença ou pela aposentadoria.

art. 204.  a licença para tra-
tamento de saúde inferior a 
quinze dias, dentro de um ano, 
poderá ser dispensada de perí-
cia oficial, na forma definida em 
regulamento.   (redação dada pela 
Medida provisória nº 441, de 2008)

Art. 204.  a licença para tra-
tamento de saúde inferior a 15 
(quinze) dias, dentro de 1 (um) 
ano, poderá ser dispensada de pe-
rícia oficial, na forma definida em 
regulamento.  (redação dada pela 
lei nº 11.907, de 2009)

Art. 205.  o atestado e o lau-
do da junta médica não se referirão 
ao nome ou natureza da doença, 
salvo quando se tratar de lesões 
produzidas por acidente em servi-
ço, doença profissional ou qualquer 
das doenças especificadas no art. 
186, § 1o.
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art. 206.  o servidor que apresen-
tar indícios de lesões orgânicas ou 
funcionais será submetido a inspe-
ção médica.

art. 206-a.  o servidor será sub-
metido a exames médicos periódi-
cos, nos termos e condições defi-
nidos em regulamento.  (incluído 
pela Medida provisória nº 441, de 
2008)

Art. 206-A.  o servidor será 
submetido a exames médicos peri-
ódicos, nos termos e condições de-
finidos em regulamento.   (incluído 
pela lei nº 11.907, de 
2009) (regulamento).

parágrafo único.  para os fins do 
disposto no caput, a união e suas 
entidades autárquicas e fundacio-
nais poderão:   (incluído pela Medi-
da provisória nº 6�2, de 201�)

i - prestar os exames médicos pe-
riódicos diretamente pelo órgão ou 
entidade a qual se encontra vincu-
lado o servidor;(incluído pela Medi-
da provisória nº 6�2, de 201�)

ii - celebrar convênio ou instru-
mento de cooperação ou parceria 
com os órgãos e entidades da ad-
ministração direta, suas autarquias 
e fundações; (incluído pela Medida 
provisória nº 6�2, de 201�)

iii - celebrar convênios com ope-
radoras de plano de assistência à 
saúde, organizadas na modalidade 
de autogestão, que possuam auto-
rização de funcionamento do órgão 
regulador, na forma do art. 2�0. ; 
ou (incluído pela Medida provisória 
nº 6�2, de 201�)

iV - prestar os exames médi-
cos periódicos mediante contrato 
administrativo, observado o dis-
posto na lei no 8.666, de 21 de 
junho de 199�, e demais normas 
pertinentes.(incluído pela Medida 
provisória nº 6�2, de 201�)  

parágrafo único.  para os fins do 
disposto no caput, a união e suas 
entidades autárquicas e fundacio-
nais poderão:  (incluído pela lei nº 
12.998, de 2014)

i - prestar os exames médicos pe-
riódicos diretamente pelo órgão ou 
entidade à qual se encontra vincu-
lado o servidor;   (incluído pela lei 
nº 12.998, de 2014)

ii - celebrar convênio ou instru-
mento de cooperação ou parceria 
com os órgãos e entidades da ad-
ministração direta, suas autarquias 
e fundações; (incluído pela lei nº 
12.998, de 2014)

iii - celebrar convênios com opera-
doras de plano de assistência à saúde, 
organizadas na modalidade de auto-
gestão, que possuam autorização de 
funcionamento do órgão regulador, 
na forma do art. 2�0. ; ou   (incluído 
pela lei nº 12.998, de 2014)

iV - prestar os exames médicos pe-
riódicos mediante contrato adminis-
trativo, observado o disposto na lei 
no 8.666, de 21 de junho de 199�, e 
demais normas pertinentes.  (incluído 
pela lei nº 12.998, de 2014)

seÇÃo V 
da licenÇa À gestante, À 
adotante e da licenÇa-

paternidade

Art. 207.  será concedida li-
cença à servidora gestante por 120 
(cento e vinte) dias consecutivos, sem 
prejuízo da remuneração. (Vide de-
creto nº 6.690, de 2008)

§ 1o  a licença poderá ter início no pri-
meiro dia do nono mês de gestação, sal-
vo antecipação por prescrição médica.

§ 2o  no caso de nascimento pre-
maturo, a licença terá início a partir 
do parto.

§ �o  no caso de natimorto, de-
corridos �0 (trinta) dias do evento, 
a servidora será submetida a exame 
médico, e se julgada apta, reassumi-
rá o exercício.

§ 4o  no caso de aborto atestado 
por médico oficial, a servidora terá 
direito a �0 (trinta) dias de repouso 
remunerado.

Art. 208.  pelo nascimento ou 
adoção de filhos, o servidor terá di-
reito à licença-paternidade de 5 (cin-
co) dias consecutivos.

Art. 209.  para amamentar o 
próprio filho, até a idade de seis me-
ses, a servidora lactante terá direito, 
durante a jornada de trabalho, a 
uma hora de descanso, que poderá 
ser parcelada em dois períodos de 
meia hora.

Art. 210.  À servidora que ado-
tar ou obtiver guarda judicial de 
criança até 1 (um) ano de idade, se-
rão concedidos 90 (noventa) dias de 
licença remunerada.(Vide decreto nº 
6.691, de 2008)

parágrafo único.  no caso de ado-
ção ou guarda judicial de criança 
com mais de 1 (um) ano de idade, o 
prazo de que trata este artigo será 
de �0 (trinta) dias.

seÇÃo Vi 
da licenÇa por acidente eM 

serViÇo

Art. 211.  será licenciado, com 
remuneração integral, o servidor 
acidentado em serviço.

Art. 212.  configura acidente 
em serviço o dano físico ou mental 
sofrido pelo servidor, que se relacio-
ne, mediata ou imediatamente, com 
as atribuições do cargo exercido.

parágrafo único.  equipara-se ao 
acidente em serviço o dano:

i - decorrente de agressão sofrida 
e não provocada pelo servidor no 
exercício do cargo;

ii - sofrido no percurso da resi-
dência para o trabalho e vice-versa.

Art. 213.  o servidor aciden-
tado em serviço que necessite de 
tratamento especializado poderá 
ser tratado em instituição privada, 
à conta de recursos públicos.

parágrafo único. o tratamento 
recomendado por junta médica ofi-
cial constitui medida de exceção e 
somente será admissível quando 
inexistirem meios e recursos ade-
quados em instituição pública.

Art. 214.  a prova do acidente 
será feita no prazo de 10 (dez) dias, 
prorrogável quando as circunstân-
cias o exigirem.

seção Vii 
da pensão

art. 215.  por morte do servidor, 
os dependentes fazem jus a uma 
pensão mensal de valor correspon-
dente ao da respectiva remunera-
ção ou provento, a partir da data 
do óbito, observado o limite esta-
belecido no art. 42.    

art. 215.   por morte do servi-
dor, os dependentes, nas hipóte-
ses legais, fazem jus à pensão a 
partir da data do óbito, observado 
o limite estabelecido no inciso Xi 
do caput art. �7 da constituição e 
no art. 2.  da lei nº 10.887, de 18 
de junho de 2004. (redação dada 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

parágrafo único. a concessão do 
benefício de que trata o caput es-
tará sujeita à carência de vinte e 
quatro contribuições mensais, res-
salvada a morte por acidente do 
trabalho, doença profissional ou do 
trabalho(incluído pela Medida pro-
visória nº 664, de 2014)) (Vigência)
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art. 215.   por morte do servidor, 
os dependentes, nas hipóteses le-
gais, fazem jus à pensão a partir da 
data de óbito, observado o limite es-
tabelecido no inciso Xi do caput do 
art. �7 da constituição federal e 
no art. 2o da lei no 10.887, de 18 de 
junho de 2004. (redação dada pela 
lei nº 1�.1�5, de 2015)

art. 215.  por morte do servidor, 
os dependentes, nas hipóteses le-
gais, fazem jus à pensão por morte, 
observados os limites estabelecidos 
no inciso Xi do caput do art. �7 da 
constituição e no art. 2.  da lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004.  (re-
dação dada pela Medida provisória 
nº 871, de 2019)

Art. 215.   por morte do servi-
dor, os seus dependentes, nas hipó-
teses legais, fazem jus à pensão por 
morte, observados os limites estabe-
lecidos no inciso Xi do caput do art. 
�7 da constituição federal e no art. 
2.  da lei nº 10.887, de 18 de junho 
de 2004.   (redação dada pela lei nº 
1�.846, de 2019)

art. 216.  as pensões distinguem-
se, quanto à natureza, em vitalícias 
e temporárias. (revogado pela Me-
dida provisória nº 664, de 2014)  
(Vigência)  (revogado pela lei nº 
1�.1�5, de 2015)

§ 1o  a pensão vitalícia é composta 
de cota ou cotas permanentes, que 
somente se extinguem ou revertem 
com a morte de seus beneficiários.  (
revogado pela Medida provisória nº 
664, de 2014)   (Vigência)   (revoga
do pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

§ 2o  a pensão temporária é 
composta de cota ou cotas que 
podem se extinguir ou reverter 
por motivo de morte, cessação 
de invalidez ou maioridade do 
beneficiário.(revogado pela Medi-
da provisória nº 664, de 2014)(Vigê
ncia) (revogado pela lei nº 1�.1�5, 
de 2015)

Art. 217.  são beneficiários das 
pensões:

i - vitalícia:
i -  o cônjuge;   (redação dada 

pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

a) o cônjuge;
b) a pessoa desquitada, separada 

judicialmente ou divorciada, com 
percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companhei-
ra designado que comprove união 
estável como entidade familiar;

d) a mãe e o pai que compro-
vem dependência econômica do 
servidor;

e) a pessoa designada, maior de 
60 (sessenta) anos e a pessoa por-
tadora de deficiência, que vivam 
sob a dependência econômica do 
servidor.

i - o cônjuge;  (redação dada pela 
lei nº 1�.1�5, de 2015)

a) (revogada); (redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

b) (revogada);  (redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

c) (revogada); (redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

d) (revogada); (redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

e) (revogada); (redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

ii - temporária:
ii - o cônjuge divorciado, separa-

do judicialmente ou de fato, com 
percepção de pensão alimentícia es-
tabelecida judicialmente;  (redação 
dada pela Medida provisória nº 664, 
de 2014)   (Vigência)

a) os filhos, ou enteados, até 
21 (vinte e um) anos de idade, ou, 
se inválidos, enquanto durar a 
invalidez;

b) o menor sob guarda ou tutela 
até 21 (vinte e um) anos de idade;

c) o irmão órfão, até 21 (vinte e 
um) anos, e o inválido, enquanto du-
rar a invalidez, que comprovem de-
pendência econômica do servidor;

d) a pessoa designada que viva 
na dependência econômica do 
servidor, até 21 (vinte e um) anos, 
ou, se inválida, enquanto durar a 
invalidez.

ii - o cônjuge divorciado ou sepa-
rado judicialmente ou de fato, com 
percepção de pensão alimentícia es-
tabelecida judicialmente;   (redaçã
o dada pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

a) (revogada);   (redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

b) (revogada);  (redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

c) revogada); (redação dada pela 
lei nº 1�.1�5, de 2015)

d) (revogada);(redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

iii - o companheiro ou compa-
nheira que comprove união estável 
como entidade familiar;(incluído 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

iii - o companheiro ou compa-
nheira que comprove união estável 
como entidade familiar;   (incluído 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

iV - os filhos até vinte e um anos 
de idade, ou, se inválidos, enquan-
to durar a invalidez;  (incluído 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

iV - o filho de qualquer condi-
ção que atenda a um dos seguintes 
requisitos:   (incluído pela lei nº 
1�.1�5, de 2015)

a) seja menor de 21 (vinte e um) 
anos;   (incluído pela lei nº 1�.1�5, 
de 2015)

b) seja inválido;(incluído pela lei 
nº 1�.1�5, de 2015)

c) tenha deficiência grave; 
ou (redação dada pela lei nº 
1�.1�5, de 2015)(Vigência)

d) tenha deficiência intelec-
tual ou mental, nos termos do 
regulamento;  (incluído pela lei nº 
1�.1�5, de 2015)

d) tenha deficiência intelectual 
ou mental; (redação dada pela lei 
nº 1�.846, de 2019)

V - a mãe e o pai que comprovem 
dependência econômica do servi-
dor; e   (incluído pela Medida provi-
sória nº 664, de 2014)   (Vigência)

V - a mãe e o pai que comprovem 
dependência econômica do servi-
dor; e   (incluído pela lei nº 1�.1�5, 
de 2015)

Vi - o irmão, até vinte e um anos 
de idade, ou o inválido ou que 
tenha deficiência intelectual ou 
mental que o torne absoluta ou 
relativamente incapaz, enquanto 
durar a invalidez ou a deficiên-
cia que estabeleça a dependência 
econômica do servidor;   (incluído 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

Vi - o irmão de qualquer condi-
ção que comprove dependência 
econômica do servidor e atenda a 
um dos requisitos previstos no inci-
so iV.   (incluído pela lei nº 1�.1�5, 
de 2015)

§ 1o  a concessão de pensão vita-
lícia aos beneficiários de que tratam 
as alíneas “a” e “c” do inciso i deste 
artigo exclui desse direito os demais 
beneficiários referidos nas alíneas 
“d” e “e”.

§ 2o  a concessão da pensão tem-
porária aos beneficiários de que tra-
tam as alíneas “a” e “b” do inciso ii 
deste artigo exclui desse direito os 
demais beneficiários referidos nas 
alíneas “c” e “d”.

§ 1o a concessão de pensão aos 
beneficiários de que tratam os in-
cisos i a iV do caput exclui os be-
neficiários referidos nos incisos V e 
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Vi. (redação dada pela Medida pro-
visória nº 664, de 2014)   (Vigência)

§ 2º a concessão de pensão aos 
beneficiários de que trata o inciso 
V do caput exclui os beneficiários 
referidos no inciso Vi.   (redação 
dada pela Medida provisória nº 
664, de 2014)   (Vigência)

§ 1o  a concessão de pensão aos 
beneficiários de que tratam os in-
cisos i a iV do caput exclui os be-
neficiários referidos nos incisos 
V e Vi. (redação dada pela lei nº 
1�.1�5, de 2015)

§ 2o  a concessão de pensão aos 
beneficiários de que trata o inciso 
V do caput exclui o beneficiário re-
ferido no inciso Vi.(redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

§ �o nas hipóteses dos incisos i a iii 
do caput:(incluído pela Medida pro-
visória nº 664, de 2014)   (Vigência)

i - o tempo de duração da pen-
são por morte será calculado de 
acordo com a expectativa de so-
brevida do beneficiário na data do 
óbito do servidor ou aposentado, 
conforme tabela abaixo: (incluído 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

expectativa de sobrevida 
à idade x do cônjuge, 

companheiro ou 
companheira, em anos 

(e(x)) duração do 
benefício de pensão por 

morte (em anos)
55 < e(x) �
50 < e(x) ≤ 55 6
45 < e(x) ≤ 50 9
40 < e(x) ≤ 45 12
�5 < e(x) ≤ 40 15

e(x) ≤ �5 vitalícia
ii - o cônjuge, companheiro ou 

companheira não terá direito ao 
benefício da pensão por morte se 
o casamento ou o início da união 
estável tiver ocorrido há menos de 
dois anos da data do óbito do insti-
tuidor do benefício, salvo nos casos 
em que: (incluído pela Medida pro-
visória nº 664, de 2014)   (Vigência)

a) o óbito do segurado seja de-
corrente de acidente posterior ao 
casamento ou início da união está-
vel; ou   (incluída pela Medida pro-
visória nº 664, de 2014)   (Vigência)  

b) o cônjuge, o companheiro ou 
a companheira for considerado 
incapaz e insuscetível de reabilita-
ção para o exercício de atividade 

remunerada que lhe garanta sub-
sistência, mediante exame médico-
pericial, por doença ou acidente 
ocorrido após o casamento ou iní-
cio da união estável e anterior ao 
óbito, observado o disposto no pa-
rágrafo único do art. 222. .(incluída 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

iii -  o cônjuge, o companheiro 
ou a companheira quando consi-
derado incapaz e insuscetível de 
reabilitação para o exercício de 
atividade remunerada que lhe ga-
ranta subsistência, mediante exame 
médico-pericial, por doença ou aci-
dente ocorrido entre o casamento 
ou início da união estável e a ces-
sação do pagamento do benefício, 
terá direito à pensão por morte vi-
talícia, observado o disposto no pa-
rágrafo único do art. 222. .(incluído 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

§ �o  o enteado e o menor tute-
lado equiparam-se a filho median-
te declaração do servidor e desde 
que comprovada dependência eco-
nômica, na forma estabelecida em 
regulamento.(incluído pela lei nº 
1�.1�5, de 2015)

§ 4º (Vetado).(incluído pela lei 
nº 1�.846, de 2019)

art. 218.  a pensão será concedi-
da integralmente ao titular da pen-
são vitalícia, exceto se existirem be-
neficiários da pensão temporária.

art. 218. .  ocorrendo habilita-
ção de vários titulares à pensão 
o seu valor será distribuído em 
partes iguais entre os benefici-
ários habilitados.(redação dada 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

§ 1o  ocorrendo habilitação de 
vários titulares à pensão vitalí-
cia, o seu valor será distribuído 
em partes iguais entre os bene-
ficiários habilitados.(revogado 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência) 

§ 2o  ocorrendo habilitação às 
pensões vitalícia e temporária, 
metade do valor caberá ao titu-
lar ou titulares da pensão vitalícia, 
sendo a outra metade rateada em 
partes iguais, entre os titulares da 
pensão temporária.   (revogado 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

§ �o  ocorrendo habilitação so-
mente à pensão temporária, o 
valor integral da pensão será ra-
teado, em partes iguais, entre os 

que se habilitarem. (revogado 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

Art. 218.  ocorrendo habili-
tação de vários titulares à pensão, 
o seu valor será distribuído em 
partes iguais entre os beneficiários 
habilitados.  (redação dada pela 
lei nº 1�.1�5, de 2015)

§ 1o  (revogado).   (redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

§ 2o  (revogado).(redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

§ �o  (revogado). (redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

art. 219.  a pensão poderá ser 
requerida a qualquer tempo, pres-
crevendo tão-somente as presta-
ções exigíveis há mais de 5 (cinco) 
anos.

parágrafo único.  concedida a 
pensão, qualquer prova posterior 
ou habilitação tardia que impli-
que exclusão de beneficiário ou 
redução de pensão só produzirá 
efeitos a partir da data em que for 
oferecida.

Art. 219. a pensão por morte 
será devida ao conjunto dos depen-
dentes do segurado que falecer, 
aposentado ou não, a contar da 
data:  (redação dada pela Medida 
provisória nº 871, de 2019) 

Art. 219.  a pensão por morte 
será devida ao conjunto dos depen-
dentes do segurado que falecer, 
aposentado ou não, a contar da 
data:   (redação dada pela lei nº 
1�.846, de 2019)

i - do óbito, quando requerida 
em até cento e oitenta dias após 
o óbito, para os filhos menores de 
dezesseis anos, ou em até noventa 
dias após o óbito, para os demais 
dependentes;(incluído pela Medida 
provisória nº 871, de 2019)

i - do óbito, quando requerida em 
até 180 (cento e oitenta dias) após 
o óbito, para os filhos menores de 
16 (dezesseis) anos, ou em até 90 
(noventa) dias após o óbito, para 
os demais dependentes;  (redação 
dada pela lei nº 1�.846, de 2019)

ii - do requerimento, quando re-
querida após o prazo previsto no 
inciso i; ou (incluído pela Medida 
provisória nº 871, de 2019)

ii - do requerimento, quando reque-
rida após o prazo previsto no inciso i 
do caput deste artigo; ou  (redação 
dada pela lei nº 1�.846, de 2019)
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iii - da decisão judicial, na hipótese 
de morte presumida.(incluído pela 
Medida provisória nº 871, de 2019)

iii - da decisão judicial, na hipóte-
se de morte presumida.   (redação 
dada pela lei nº 1�.846, de 2019)

§ 1º a concessão da pensão por 
morte não será protelada pela fal-
ta de habilitação de outro possível 
dependente e a habilitação poste-
rior que importe em exclusão ou in-
clusão de dependente só produzirá 
efeito a partir da data da publicação 
da portaria de concessão da pensão 
ao dependente habilitado. (incluído 
pela Medida provisória nº 871, de 
2019) 

§ 1º a concessão da pensão por 
morte não será protelada pela fal-
ta de habilitação de outro possível 
dependente e a habilitação poste-
rior que importe em exclusão ou in-
clusão de dependente só produzirá 
efeito a partir da data da publicação 
da portaria de concessão da pensão 
ao dependente habilitado.(redação 
dada pela lei nº 1�.846, de 2019)

§ 2º ajuizada a ação judicial para 
reconhecimento da condição de 
dependente, este poderá requerer 
a sua habilitação provisória ao be-
nefício de pensão por morte, exclu-
sivamente para fins de rateio dos 
valores com outros dependentes, 
vedado o pagamento da respectiva 
cota até o trânsito em julgado da 
decisão judicial que reconhecer a 
qualidade de dependente do autor 
da ação.(incluído pela Medida pro-
visória nº 871, de 2019)

§ 2º ajuizada a ação judicial para 
reconhecimento da condição de 
dependente, este poderá requerer 
a sua habilitação provisória ao be-
nefício de pensão por morte, exclu-
sivamente para fins de rateio dos 
valores com outros dependentes, 
vedado o pagamento da respecti-
va cota até o trânsito em julgado 
da respectiva ação, ressalvada a 
existência de decisão judicial em 
contrário.(redação dada pela lei nº 
1�.846, de 2019)

§ �º julgada improcedente a ação 
prevista no § 2º, o valor retido será 
corrigido pelos índices legais de re-
ajustamento e será pago de forma 
proporcional aos demais depen-
dentes, de acordo com as suas co-
tas e o tempo de duração de seus 
benefícios.   (incluído pela Medida 
provisória nº 871, de 2019)

§ �º nas ações em que for parte o 
ente público responsável pela con-

cessão da pensão por morte, este 
poderá proceder de ofício à habili-
tação excepcional da referida pen-
são, apenas para efeitos de rateio, 
descontando-se os valores referen-
tes a esta habilitação das demais 
cotas, vedado o pagamento da res-
pectiva cota até o trânsito em jul-
gado da respectiva ação, ressalvada 
a existência de decisão judicial em 
contrário. (redação dada pela lei 
nº 1�.846, de 2019)

§ 4º julgada improcedente a ação 
prevista no § 2º ou § �º deste arti-
go, o valor retido será corrigido pe-
los índices legais de reajustamento 
e será pago de forma proporcional 
aos demais dependentes, de acordo 
com as suas cotas e o tempo de du-
ração de seus benefícios.(incluído 
pela lei nº 1�.846, de 2019)

§ 5º em qualquer hipótese, fica 
assegurada ao órgão concessor da 
pensão por morte a cobrança dos va-
lores indevidamente pagos em fun-
ção de nova habilitação.  (incluído 
pela lei nº 1�.846, de 2019)

art. 220.  não faz jus à pensão o 
beneficiário condenado pela prá-
tica de crime doloso de que tenha 
resultado a morte do servidor.

Art. 220.  perde o direito à 
pensão por morte:   (redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

i - após o trânsito em julgado, 
o beneficiário condenado pela 
prática de crime de que tenha 
dolosamente resultado a morte 
do servidor; (incluído pela lei nº 
1�.1�5, de 2015)

ii - o cônjuge, o companheiro ou 
a companheira se comprovada, a 
qualquer tempo, simulação ou frau-
de no casamento ou na união está-
vel, ou a formalização desses com o 
fim exclusivo de constituir benefício 
previdenciário, apuradas em proces-
so judicial no qual será assegurado 
o direito ao contraditório e à ampla 
defesa.  (incluído pela lei nº 1�.1�5, 
de 2015)

art. 221.  será concedida pensão 
provisória por morte presumida do 
servidor, nos seguintes casos:

i - declaração de ausência, pela 
autoridade judiciária competente;

ii - desaparecimento em desaba-
mento, inundação, incêndio ou aci-
dente não caracterizado como em 
serviço;

iii - desaparecimento no desem-
penho das atribuições do cargo ou 
em missão de segurança.

parágrafo único.  a pensão provi-
sória será transformada em vitalícia 
ou temporária, conforme o caso, 
decorridos 5 (cinco) anos de sua 
vigência, ressalvado o eventual re-
aparecimento do servidor, hipótese 
em que o benefício será automati-
camente cancelado.

art. 222.  acarreta perda da qua-
lidade de beneficiário:

i - o seu falecimento;
ii - a anulação do casamento, 

quando a decisão ocorrer após a 
concessão da pensão ao cônjuge;

iii - a cessação de invalidez, em se 
tratando de beneficiário inválido;

iii - a cessação da invalidez, em 
se tratando de beneficiário inváli-
do, o afastamento da deficiência, 
em se tratando de beneficiário com 
deficiência, ou o levantamento da 
interdição, em se tratando de bene-
ficiário com deficiência intelectual 
ou mental que o torne absoluta ou 
relativamente incapaz, respeitados 
os períodos mínimos decorrentes da 
aplicação das alíneas “a” e “b” do 
inciso Vii;   (redação dada pela lei 
nº 1�.1�5, de 2015)

iii - a cessação da invalidez, em se 
tratando de beneficiário inválido, 
ou o afastamento da deficiência, 
em se tratando de beneficiário com 
deficiência, respeitados os períodos 
mínimos decorrentes da aplicação 
das alíneas a e b do inciso Vii do ca-
put deste artigo; (redação dada 
pela lei nº 1�.846, de 2019)

iV - a maioridade de filho, irmão 
órfão ou pessoa designada, aos 21 
(vinte e um) anos de idade;

iV - o atingimento da idade de 
vinte e um anos pelo filho ou ir-
mão, observado o disposto no § 
5º do art. 217. ;   (redação dada 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

iV - o implemento da idade de 
21 (vinte e um) anos, pelo filho ou 
irmão;  (redação dada pela lei nº 
1�.1�5, de 2015)

V - a acumulação de pensão na 
forma do art. 225. ;

Vi - a renúncia expressa.   
Vi - a renúncia expressa; 

e (redação dada pela Medida pro-
visória nº 664, de 2014)   (Vigência)

Vi - a renúncia expressa; e(redação 
dada pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

Vii -  o decurso do prazo de recebi-
mento de pensão dos beneficiários de 
que tratam os incisos i a iii do caput do 
art. 217. . (Incluído pela Medida pro-
visória nº 664, de 2014)  (Vigência)
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Vii - em relação aos beneficiários 
de que tratam os incisos i a iii do ca-
put do art. 217. :  (incluído pela lei nº 
1�.1�5, de 2015)

a) o decurso de 4 (quatro) meses, 
se o óbito ocorrer sem que o servidor 
tenha vertido 18 (dezoito) contribui-
ções mensais ou se o casamento ou a 
união estável tiverem sido iniciados 
em menos de 2 (dois) anos antes do 
óbito do servidor;(incluído pela lei nº 
1�.1�5, de 2015)

b) o decurso dos seguintes perí-
odos, estabelecidos de acordo com 
a idade do pensionista na data de 
óbito do servidor, depois de vertidas 
18 (dezoito) contribuições mensais 
e pelo menos 2 (dois) anos após o 
início do casamento ou da união 
estável:  (incluído pela lei nº 1�.1�5, 
de 2015)

1) � (três) anos, com menos de 21 
(vinte e um) anos de idade; (incluído 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vin-
te e um) e 26 (vinte e seis) anos de 
idade;(incluído pela lei nº 1�.1�5, de 
2015)

�) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte 
e sete) e 29 (vinte e nove) anos de 
idade; (incluído pela lei nº 1�.1�5, de 
2015)

4) 15 (quinze) anos, entre �0 
(trinta) e 40 (quarenta) anos de 
idade;  (incluído pela lei nº 1�.1�5, 
de 2015)

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quaren-
ta e um) e 4� (quarenta e três) anos 
de idade; (incluído pela lei nº 1�.1�5, 
de 2015)

6) vitalícia, com 44 (quarenta e qua-
tro) ou mais anos de idade.(incluído 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

parágrafo único.  a critério da ad-
ministração, o beneficiário de pensão 
temporária motivada por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer 
momento, para avaliação das condi-
ções que ensejaram a concessão do 
benefício.  (incluído pela Medida pro-
visória nº 441, de 2008)

parágrafo único.  a critério da ad-
ministração, o beneficiário de pensão 
temporária motivada por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das con-
dições que ensejaram a concessão 
do benefício.  (incluído pela lei nº 
11.907, de 2009)  

parágrafo único. a critério da 
administração, o beneficiário de 
pensão motivada por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das con-

dições que ensejaram a conces-
são do benefício.   (redação dada 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

§ 1o  a critério da administra-
ção, o beneficiário de pensão cuja 
preservação seja motivada por in-
validez, por incapacidade ou por 
deficiência poderá ser convocado a 
qualquer momento para avaliação 
das referidas condições.  (incluído 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

§ 2o  serão aplicados, conforme 
o caso, a regra contida no inciso 
iii ou os prazos previstos na alínea 
“b” do inciso Vii, ambos do caput, 
se o óbito do servidor decorrer de 
acidente de qualquer natureza ou 
de doença profissional ou do traba-
lho, independentemente do reco-
lhimento de 18 (dezoito) contribui-
ções mensais ou da comprovação de 
2 (dois) anos de casamento ou de 
união estável.   (incluído pela lei nº 
1�.1�5, de 2015)

§ �o  após o transcurso de pelo 
menos � (três) anos e desde que 
nesse período se verifique o incre-
mento mínimo de um ano intei-
ro na média nacional única, para 
ambos os sexos, correspondente à 
expectativa de sobrevida da popu-
lação brasileira ao nascer, poderão 
ser fixadas, em números inteiros, 
novas idades para os fins previstos 
na alínea “b” do inciso Vii do caput, 
em ato do Ministro de estado do 
planejamento, orçamento e ges-
tão, limitado o acréscimo na com-
paração com as idades anteriores 
ao referido incremento. (incluído 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

§ 4o  o tempo de contribuição a 
regime próprio de previdência so-
cial (rpps) ou ao regime geral de 
previdência social (rgps) será con-
siderado na contagem das 18 (de-
zoito) contribuições mensais referi-
das nas alíneas “a” e “b” do inciso 
Vii do caput.   (incluído pela lei nº 
1�.1�5, de 2015)

§ 5º na hipótese de o servidor 
falecido estar, na data de seu fa-
lecimento, obrigado por determi-
nação judicial a pagar alimentos 
temporários a ex-cônjuge, ex-com-
panheiro ou ex-companheira, a 
pensão por morte será devida pelo 
prazo remanescente na data do 
óbito, caso não incida outra hipó-
tese de cancelamento anterior do 
benefício.  (incluído pela Medida 
provisória nº 871, de 2019)

§ 5º na hipótese de o servidor 

falecido estar, na data de seu fa-
lecimento, obrigado por determi-
nação judicial a pagar alimentos 
temporários a ex-cônjuge, ex-com-
panheiro ou ex-companheira, a 
pensão por morte será devida pelo 
prazo remanescente na data do 
óbito, caso não incida outra hipó-
tese de cancelamento anterior do 
benefício.   (redação dada pela lei 
nº 1�.846, de 2019)

§ 6º o beneficiário que não atender 
à convocação de que trata o § 1º terá 
o benefício suspenso. (incluído pela 
Medida provisória nº 871, de 2019)

§ 6º o beneficiário que não aten-
der à convocação de que trata o 
§ 1º deste artigo terá o benefício 
suspenso, observado o disposto 
nos incisos i e ii do caput do art. 95 
da lei nº 1�.146, de 6 de julho de 
2015.  (redação dada pela lei nº 
1�.846, de 2019)

§ 7º o exercício de atividade re-
munerada, inclusive na condição 
de microempreendedor individual, 
não impede a concessão ou manu-
tenção da cota da pensão de de-
pendente com deficiência intelec-
tual ou mental ou com deficiência 
grave.  (incluído pela lei nº 1�.846, 
de 2019)

§ 8º no ato de requerimento de 
benefícios previdenciários, não será 
exigida apresentação de termo de 
curatela de titular ou de benefici-
ário com deficiência, observados os 
procedimentos a serem estabeleci-
dos em regulamento.(incluído pela 
lei nº 1�.846, de 2019)

art. 22�.  por morte ou perda da 
qualidade de beneficiário, a respec-
tiva cota reverterá:

i - da pensão vitalícia para os re-
manescentes desta pensão ou para 
os titulares da pensão temporária, 
se não houver pensionista remanes-
cente da pensão vitalícia;

ii - da pensão temporária para os 
co-beneficiários ou, na falta des-
tes, para o beneficiário da pensão 
vitalícia.

art. 22�. .  por morte ou per-
da da qualidade de beneficiário, 
a respectiva cota reverterá para 
os cobeneficiários. (redação dada 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

Art. 223.  por morte ou perda 
da qualidade de beneficiário, a res-
pectiva cota reverterá para os cobe
neficiários.   (redação dada pela lei 
nº 1�.1�5, de 2015)
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i - (revogado);(redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

ii - (revogado).(redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

 Art. 224.  as pensões serão 
automaticamente atualizadas na 
mesma data e na mesma propor-
ção dos reajustes dos vencimentos 
dos servidores, aplicando-se o dis-
posto no parágrafo único do art. 
189. 

art. 225.  ressalvado o direi-
to de opção, é vedada a percep-
ção cumulativa de mais de duas 
pensões. 

art. 225. ressalvado o direito 
de opção, é vedada a percepção 
cumulativa de pensão deixada 
por mais de um cônjuge, compa-
nheiro ou companheira, e de mais 
de duas pensões.  (redação dada 
pela Medida provisória nº 664, de 
2014)   (Vigência)

Art. 225.  ressalvado o direi-
to de opção, é vedada a percepção 
cumulativa de pensão deixada por 
mais de um cônjuge ou compa-
nheiro ou companheira e de mais 
de 2 (duas) pensões.(redação dada 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

Seção VIII 
do auXílIo-FuNeral

Art. 226.  o auxílio-funeral é 
devido à família do servidor fale-
cido na atividade ou aposentado, 
em valor equivalente a um mês da 
remuneração ou provento.

§ 1o  no caso de acumulação le-
gal de cargos, o auxílio será pago 
somente em razão do cargo de 
maior remuneração.

§ 2o  (Vetado).
§ �o  o auxílio será pago no pra-

zo de 48 (quarenta e oito) horas, 
por meio de procedimento suma-
ríssimo, à pessoa da família que 
houver custeado o funeral.

Art. 227.  se o funeral for 
custeado por terceiro, este será in-
denizado, observado o disposto no 
artigo anterior.

Art. 228.  em caso de faleci-
mento de servidor em serviço fora 
do local de trabalho, inclusive no 
exterior, as despesas de transporte 
do corpo correrão à conta de re-
cursos da união, autarquia ou fun-
dação pública.

seÇÃo iX 
do auXÍlio-reclusÃo

Art. 229.  À família do servi-
dor ativo é devido o auxílio-reclu-
são, nos seguintes valores:

i - dois terços da remuneração, 
quando afastado por motivo de 
prisão, em flagrante ou preventi-
va, determinada pela autoridade 
competente, enquanto perdurar a 
prisão;

ii - metade da remuneração, du-
rante o afastamento, em virtude 
de condenação, por sentença defi-
nitiva, a pena que não determine a 
perda de cargo.

§ 1o  nos casos previstos no inciso 
i deste artigo, o servidor terá direito 
à integralização da remuneração, 
desde que absolvido.

§ 2o  o pagamento do auxílio-re-
clusão cessará a partir do dia ime-
diato àquele em que o servidor 
for posto em liberdade, ainda que 
condicional.

§ �o  ressalvado o disposto neste 
artigo, o auxílio-reclusão será devi-
do, nas mesmas condições da pensão 
por morte, aos dependentes do se-
gurado recolhido à prisão.(incluído 
pela lei nº 1�.1�5, de 2015)

capÍtulo iii 
da assistÊncia À saÚde

art. 2�0. a assistência à saúde 
do servidor, ativo ou inativo, e de 
sua família, compreende assistência 
médica, hospitalar, odontológica, 
psicológica e farmacêutica, pres-
tada pelo sistema Único de saúde 
ou diretamente pelo órgão ou en-
tidade ao qual estiver vinculado o 
servidor, ou, ainda, mediante con-
vênio, na forma estabelecida em 
regulamento.

art. 2�0.  a assistência à saúde 
do servidor, ativo ou inativo, e de 
sua família, compreende assistência 
médica, hospitalar, odontológica, 
psicológica e farmacêutica, pres-
tada pelo sistema Único de saúde 
- sus ou diretamente pelo órgão ou 
entidade ao qual estiver vinculado 
o servidor, ou, ainda, mediante con-
vênio ou contrato, na forma esta-
belecida em regulamento.(redação 
dada pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)(regulamento)

Art. 230. .  a assistência à saú-
de do servidor, ativo ou inativo, e 
de sua família compreende assistên-

cia médica, hospitalar, odontológi-
ca, psicológica e farmacêutica, terá 
como diretriz básica o implemento 
de ações preventivas voltadas para 
a promoção da saúde e será pres-
tada pelo sistema Único de saúde 
– sus, diretamente pelo órgão ou 
entidade ao qual estiver vinculado 
o servidor, ou mediante convênio 
ou contrato, ou ainda na forma 
de auxílio, mediante ressarcimento 
parcial do valor despendido pelo 
servidor, ativo ou inativo, e seus 
dependentes ou  pensionistas com 
planos ou seguros privados de as-
sistência à saúde, na forma estabe-
lecida em regulamento.  (redação 
dada pela lei nº 11.�02 de 2006)

§ 1o  nas hipóteses previstas nes-
ta lei em que seja exigida perícia, 
avaliação ou inspeção médica, na 
ausência de médico ou junta mé-
dica oficial, para a sua realização o 
órgão ou entidade celebrará, prefe-
rencialmente, convênio com unida-
des de atendimento do sistema pú-
blico de saúde, entidades sem fins 
lucrativos declaradas de utilidade 
pública, ou com o instituto nacio-
nal do seguro social - inss.(incluído 
pela lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2o  na impossibilidade, devi-
damente justificada, da aplicação 
do disposto no parágrafo anterior, 
o órgão ou entidade promoverá a 
contratação da prestação de servi-
ços por pessoa jurídica, que consti-
tuirá junta médica especificamente 
para esses fins, indicando os nomes 
e especialidades dos seus integran-
tes, com a comprovação de suas 
habilitações e de que não estejam 
respondendo a processo discipli-
nar junto à entidade fiscalizadora 
da profissão.   (incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

§ �o  para os fins do disposto 
no caput deste artigo, ficam a união 
e suas entidades autárquicas e fun-
dacionais autorizadas a:  (incluído 
pela lei nº 11.�02 de 2006)

i - celebrar convênios exclusiva-
mente para a  prestação de serviços 
de assistência à saúde para os seus 
servidores ou empregados ativos, 
aposentados, pensionistas, bem 
como para seus respectivos grupos 
familiares definidos, com entida-
des de autogestão por elas patro-
cinadas por meio de instrumentos 
jurídicos efetivamente celebrados 
e publicados até 12 de fevereiro de 
2006 e que possuam autorização de 
funcionamento do órgão regulador, 
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sendo certo que os convênios cele-
brados depois dessa data somente 
poderão sê-lo na forma da regula-
mentação específica sobre patrocínio 
de autogestões, a ser publicada pelo 
mesmo órgão regulador, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias da vigên-
cia desta lei, normas essas também 
aplicáveis aos convênios existentes 
até 12 de fevereiro de 2006;(incluído 
pela lei nº 11.�02 de 2006)

ii - contratar, mediante licitação, 
na forma da lei no 8.666, de 21 de 
junho de 199�, operadoras de pla-
nos e seguros privados de assistên-
cia à saúde que possuam autoriza-
ção de funcionamento do órgão 
regulador;   (incluído pela lei nº 
11.�02 de 2006)

iii -  (Vetado)  (incluído pela lei 
nº 11.�02 de 2006)

§ 4o  (Vetado) (incluído pela lei 
nº 11.�02 de 2006)

§ 5o  o valor do ressarcimento fica 
limitado ao total despendido pelo 
servidor ou pensionista civil com pla-
no ou seguro privado de assistência 
à saúde.(incluído pela lei nº 11.�02 
de 2006)

capÍtulo iV 
do custeio

art. 2�1. o plano de seguridade 
social do servidor será custeado com 
o produto da arrecadação de contri-
buições sociais obrigatórias dos servi-
dores dos três poderes da união, das 
autarquias e das fundações públicas.

§ 1° a contribuição do servidor, 
diferenciada em função da remune-
ração mensal, bem como dos órgãos 
e entidades, será fixada em lei.

§ 2° (Vetado).
§ 2º o custeio da aposentadoria é 

de responsabilidade integral do te-
souro nacional.(Mantido pelo con-
gresso nacional)

§ 2º o custeio das aposentadorias 
e pensões é de responsabilidade da 
união e de seus servidores.(redação 
dada pela lei nº 8.688, de 199�)

art. 2�1. o plano de seguridade 
social do servidor será custeado com 
o produto da arrecadação de contri-
buições sociais obrigatórias dos ser-
vidores ativos dos poderes da união, 
das autarquias e das fundações 
públicas.  (redação dada pela lei nº 
9.6�0, de 1998)(revogado pela lei nº 
9.78�, de 28.01.99)

§ 1º a contribuição do servidor, 
diferenciada em função da remu-
neração mensal, bem como dos ór-

gãos e entidades, será fixada em 
lei. (redação dada pela lei nº 9.6�0, 
de 1998)   (revogado pela lei nº 
9.78�, de 28.01.99)

§ 2º o custeio das aposentadorias 
e pensões é de responsabilidade da 
união e de seus servidores. (redação 
dada pela lei nº 9.6�0, de 1998)(revo-
gado pela lei nº 9.78�, de 28.01.99)

 tÍtulo Vii

capÍtulo Único 
da contrataÇÃo teMporária de 

eXcepcional interesse pÚblico

art. 2�2. para atender a necessida-
des temporárias de excepcional inte-
resse público, poderão ser efetuadas 
contratações de pessoal por tempo 
determinado, mediante contrato de 
locação de serviços.   (revogado pela 
lei nº 8.745, de 9.12.9�)

art. 2��. consideram-se como de 
necessidade temporária de excepcio-
nal interesse público as contratações 
que visem a:  (revogado pela lei nº 
8.745, de 9.12.9�)

i - combater surtos epidêmicos;  (re-
vogado pela lei nº 8.745, de 9.12.9�)

ii - fazer recenseamento; (revoga-
do pela lei nº 8.745, de 9.12.9�)

iii - atender a situações de calami-
dade pública;(revogado pela lei nº 
8.745, de 9.12.9�)

iV - substituir professor ou ad-
mitir professor visitante, inclusive 
estrangeiro;(revogado pela lei nº 
8.745, de 9.12.9�)

V - permitir a execução de servi-
ço por profissional de notória es-
pecialização, inclusive estrangeiro, 
nas áreas de pesquisa científica e 
tecnológica; (revogado pela lei nº 
8.745, de 9.12.9�)

Vi - atender a outras situações de 
urgência que vierem a ser definidas 
em lei. (revogado pela lei nº 8.745, 
de 9.12.9�)

§ 1° as contratações de que tra-
ta este artigo terão dotação espe-
cífica e obedecerão aos seguintes 
prazos:(revogado pela lei nº 8.745, 
de 9.12.9�)

i - nas hipóteses dos incisos i, iii e 
Vi, seis meses; (revogado pela lei nº 
8.745, de 9.12.9�)

ii - na hipótese do inciso ii, doze 
meses;   (revogado pela lei nº 8.745, 
de 9.12.9�)

iii - nas hipóteses dos incisos iV e V, 
até quarenta e oito meses.(revogado 
pela lei nº 8.745, de 9.12.9�)

§ 2° os prazos de que tra-
ta o parágrafo anterior são 
improrrogáveis.(revogado pela lei 
nº 8.745, de 9.12.9�)

§ �° o recrutamento será feito 
mediante processo seletivo simpli-
ficado, sujeito a ampla divulgação 
em jornal de grande circulação, ex-
ceto nas hipóteses dos incisos iii e 
Vi.  (revogado pela lei nº 8.745, de 
9.12.9�)

art. 2�4. É vedado o desvio de 
função de pessoa contratada na 
forma deste título, bem como sua 
recontratação, sob pena de nulida-
de do contrato e responsabilidade 
administrativa e civil da autoridade 
contratante.   (revogado pela lei nº 
8.745, de 9.12.9�)

art. 2�5. nas contratações por 
tempo determinado, serão observa-
dos os padrões de vencimentos dos 
planos de carreira do órgão ou enti-
dade contratante, exceto na hipóte-
se do inciso V do art. 2��. , quando 
serão observados os valores do mer-
cado de trabalho.   (revogado pela 
lei nº 8.745, de 9.12.9�)

tÍtulo Viii

capÍtulo Único 
das disposiÇÕes gerais

Art. 236.  o dia do servidor 
público será comemorado a vinte e 
oito de outubro.

Art. 237.  poderão ser instituí-
dos, no âmbito dos poderes execu-
tivo, legislativo e judiciário, os se-
guintes incentivos funcionais, além 
daqueles já previstos nos respectivos 
planos de carreira:

i - prêmios pela apresentação 
de idéias, inventos ou trabalhos 
que favoreçam o aumento de pro-
dutividade e a redução dos custos 
operacionais;

ii - concessão de medalhas, diplo-
mas de honra ao mérito, condecora-
ção e elogio.

Art. 238.  os prazos previstos 
nesta lei serão contados em dias cor-
ridos, excluindo-se o dia do começo e 
incluindo-se o do vencimento, fican-
do prorrogado, para o primeiro dia 
útil seguinte, o prazo vencido em 
dia em que não haja expediente.

Art. 239.  por motivo de cren-
ça religiosa ou de convicção filo-
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sófica ou política, o servidor não 
poderá ser privado de quaisquer 
dos seus direitos, sofrer discrimi-
nação em sua vida funcional, nem 
eximir-se do cumprimento de seus 
deveres.

Art. 240.  ao servidor públi-
co civil é assegurado, nos termos 
da constituição federal, o direito 
à livre associação sindical e os se-
guintes direitos, entre outros, dela 
decorrentes:

a) de ser representado pelo sin-
dicato, inclusive como substituto 
processual;

b) de inamovibilidade do diri-
gente sindical, até um ano após 
o final do mandato, exceto se a 
pedido;

c) de descontar em folha, sem 
ônus para a entidade sindical a 
que for filiado, o valor das men-
salidades e contribuições defi-
nidas em assembléia geral da 
categoria.(revogado pela Medida 
provisória nº 87�, de 2019)  (Vigên-
cia encerrada)

c) de descontar em folha, sem 
ônus para a entidade sindical a 
que for filiado, o valor das mensa-
lidades e contribuições definidas 
em assembléia geral da categoria.

d) de negociação 
coletiva;  (Mantido pelo congresso 
nacional)  (revogado pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

e)  (Vetado).
e) de ajuizamento, individual e 

coletivamente, frente à justiça do 
trabalho, nos termos da constitui-
ção federal. (Mantido pelo con-
gresso nacional)   (revogado pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 241.  consideram-se da 
família do servidor, além do cônju-
ge e filhos, quaisquer pessoas que 
vivam às suas expensas e constem 
do seu assentamento individual.

parágrafo único.  equipara-se ao 
cônjuge a companheira ou compa-
nheiro, que comprove união está-
vel como entidade familiar.

Art. 242.  para os fins desta 
lei, considera-se sede o município 
onde a repartição estiver instalada 
e onde o servidor tiver exercício, 
em caráter permanente.

tÍtulo iX

capÍtulo Único 
das disposiÇÕes transitórias 

e finais

art. 24�.  ficam submetidos ao re-
gime jurídico instituído por esta lei, 
na qualidade de servidores públicos, 
os servidores dos poderes da união, 
dos ex-territórios, das autarquias, 
inclusive as em regime especial, 
e das fundações públicas, regidos 
pela lei nº 1.711, de 28 de outubro 
de 1952 - estatuto dos funcionários 
públicos civis da união, ou pela 
consolidação das leis do trabalho, 
aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, 
de 1o de maio de 194�, exceto os 
contratados por prazo determina-
do, cujos contratos não poderão ser 
prorrogados após o vencimento do 
prazo de prorrogação.

§ 1o  os empregos ocupados pe-
los servidores incluídos no regime 
instituído por esta lei ficam trans-
formados em cargos, na data de sua 
publicação.

§ 2o  as funções de confiança 
exercidas por pessoas não integran-
tes de tabela permanente do órgão 
ou entidade onde têm exercício fi-
cam transformadas em cargos em 
comissão, e mantidas enquanto não 
for implantado o plano de cargos 
dos órgãos ou entidades na forma 
da lei.

§ �o  as funções de assessora-
mento superior - fas, exercidas por 
servidor integrante de quadro ou 
tabela de pessoal, ficam extintas na 
data da vigência desta lei.

§ 4o  (Vetado).
§ 5o  o regime jurídico desta lei é 

extensivo aos serventuários da jus-
tiça, remunerados com recursos da 
união, no que couber.

§ 6o  os empregos dos servidores 
estrangeiros com estabilidade no 
serviço público, enquanto não ad-
quirirem a nacionalidade brasilei-
ra, passarão a integrar tabela em 
extinção, do respectivo órgão ou 
entidade, sem prejuízo dos direitos 
inerentes aos planos de carreira aos 
quais se encontrem vinculados os 
empregos.

§ 7o  os servidores públicos de 
que trata o caput deste artigo, não 
amparados pelo art. 19 do ato das 
disposições constitucionais tran-
sitórias, poderão, no interesse da 
administração e conforme critérios 

estabelecidos em regulamento, ser 
exonerados mediante indenização 
de um mês de remuneração por 
ano de efetivo exercício no serviço 
público federal.(incluído pela lei nº 
9.527, de 10.12.97)

§ 8o  para fins de incidência do 
imposto de renda na fonte e na 
declaração de rendimentos, serão 
considerados como indenizações 
isentas os pagamentos efetuados 
a título de indenização prevista no 
parágrafo anterior. (incluído pela 
lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 9o  os cargos vagos em decor-
rência da aplicação do disposto no 
§ 7o poderão ser extintos pelo po-
der executivo quando considerados 
desnecessários.   (incluído pela lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

art. 244.  os adicionais por tem-
po de serviço, já concedidos aos 
servidores abrangidos por esta lei, 
ficam transformados em anuênio.

art. 245.  a licença especial dis-
ciplinada pelo art. 116 da lei nº 
1.711, de 1952, ou por outro di-
ploma legal, fica transformada em 
licença-prêmio por assiduidade, na 
forma prevista nos arts. 87 a 90.

art. 246. (Vetado).
art. 247. para efeito do disposto 

no § 2° do art. 2�1. , haverá ajuste 
de contas com a previdência social, 
correspondente ao período de con-
tribuição por parte dos servidores 
celetistas abrangidos pelo art. 24�. 
.

Art. 247.  para efeito do dis-
posto no tÍtulo V - i desta lei, 
haverá ajuste de contas com a pre-
vidência social, correspondente ao 
período de contribuição por parte 
dos servidores celetistas abrangidos 
pelo art. 24�.  (redação dada pela 
lei nº 8.162, de 8.1.91) 

Art. 248.  as pensões estatutá-
rias, concedidas até a vigência des-
ta lei, passam a ser mantidas pelo 
órgão ou entidade de origem do 
servidor.

Art. 249.  até a edição da lei 
prevista no § 1o do art. 2�1. , os 
servidores abrangidos por esta lei 
contribuirão na forma e nos per-
centuais atualmente estabelecidos 
para o servidor civil da união con-
forme regulamento próprio.

art. 250 (Vetado)  

Art. 250. o servidor que já 
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tiver satisfeito ou vier a satisfazer, 
dentro de 1 (um) ano, as condições 
necessárias para a aposentadoria 
nos termos do inciso ii do art. 184 
do antigo estatuto dos funcionários 
públicos civis da união, lei n° 1.711, 
de 28 de outubro de 1952, aposen-
tar-se-á com a vantagem prevista 
naquele dispositivo. (Mantido pelo 
congresso nacional)

art. 251. enquanto não for edita-
da a lei complementar de que trata 
o art. 192 da constituição federal, os 
servidores do banco central do brasil 
continuarão regidos pela legislação 
em vigor à data da publicação desta 
lei. (revogado pela lei nº 9.527, de 
10.12.97)

Art. 252.  esta lei entra em vi-
gor na data de sua publicação, com 
efeitos financeiros a partir do primei-
ro dia do mês subseqüente.

Art. 253.  ficam revogadas 
a lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952, e respectiva legislação comple-
mentar, bem como as demais dispo-
sições em contrário.

brasília, 11 de dezembro de 1990; 
169o da independência e 102o da 
república.

fernando collor 
Jarbas Passarinho

este texto não substitui o publica-
do no dou de 12.12.1990 e republi-
cado em 18.�.1998

  

 lei nº 8.112, de 11 de deZeMbro 
de 1990

  dispõe sobre o regime ju-
rídico dos servidores públicos civis da 
união, das autarquias e das funda-
ções públicas federais.

partes vetadas pelo presidente da 
república e mantidas pelo congres-
so nacional, do projeto que se trans-
formou na lei n.° 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, que “dispõe sobre 
o regime jurídico dos servidores pú-
blicos civis da união, das autarquias 
e das fundações públicas federais”.

o preSIdeNTe do SeNado 
Federal:

faço saber que o congresso 
nacional manteve, e eu, Mauro 
beneVides, presidente do senado 
federal, nos termos do § 7° do art. 

66 da constituição, promulgo as se-
guintes partes da lei n° 8.112, de 11 
de dezembro de 1990:

“art. 87 ......................................
........................................................
......§ 1° ...........................................
.........................................................
..............................

§ 2° os períodos de licença-prê-
mio já adquiridos e não gozados 
pelo servidor que vier a falecer serão 
convertidos em pecúnia, em favor 
de seus beneficiários da pensão.

Art. 192.  o servidor que con-
tar tempo de serviço para aposen-
tadoria com provento integral será 
aposentado:

i - com a remuneração do pa-
drão de classe imediatamente su-
perior àquela em que se encontra 
posicionado;

ii - quando ocupante da última 
classe da carreira, com a remune-
ração do padrão correspondente, 
acrescida da diferença entre esse e 
o padrão da classe imediatamente 
anterior.

Art. 193.  o servidor que tiver 
exercido função de direção, che-
fia, assessoramento, assistência ou 
cargo em comissão, por período 
de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 
10 (dez) anos interpolados, poderá 
aposentar-se com a gratificação da 
função ou remuneração do cargo 
em comissão, de maior valor, desde 
que exercido por um período míni-
mo de 2 (dois) anos.

§ 1° Quando o exercício da fun-
ção ou cargo em comissão de maior 
valor não corresponder ao período 
de 2 (dois) anos, será incorpora-
da a gratificação ou remuneração 
da função ou cargo em comissão 
imediatamente inferior dentre os 
exercidos.

§ 2° a aplicação do disposto neste 
artigo exclui as vantagens previstas 
no art. 192, bem como a incorpora-
ção de que trata o art. 62, ressalva-
do o direito de opção.

Art. 231. ..................................
..........................................................

 1° ..................................................
... ...............................................

§ 2º o custeio da aposentadoria 
é de responsabilidade integral do 
tesouro nacional.

Art. 240. ..................................
..........................................................

a) ..............................................
......................................................
.................................

b) ..............................................
......................................................
.................................

c) ..............................................
......................................................
.................................

d) de negociação coletiva;
e) de ajuizamento, individual e 

coletivamente, frente à justiça do 
trabalho, nos termos da constitui-
ção federal.

Art. 250. o servidor que já 
tiver satisfeito ou vier a satisfazer, 
dentro de 1 (um) ano, as condições 
necessárias para a aposentadoria 
nos termos do inciso ii do art. 184 
do antigo estatuto dos funcionários 
públicos civis da união, lei n° 1.711, 
de 28 de outubro de 1952, aposen-
tar-se-á com a vantagem prevista 
naquele dispositivo.”

senado federal, 18 de abril de 
1991. 170° da independência e 10�° 
da república.

Mauro beneVides
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lei nº 20.756, de 28 de  
janeiro de 2020

dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos civis do es-
tado de goiás, das autarquias e 
fundações públicas estaduais, e dá 
outras providências.

a asseMbleia legislatiVa do 
estado de goiás, nos termos do 
art. 10 da constituição estadual, de-
creta e eu sanciono a seguinte lei: 

tÍtulo i 

capÍtulo Único 
das disposiÇÕes preliMinares 

Art. 1.  esta lei institui o regime 
jurídico dos servidores públicos civis 
da administração direta, autárquica 
e fundacional do estado de goiás.

parágrafo único. as disposições 
desta lei não se aplicam aos servi-
dores e integrantes das carreiras do 
Ministério público, tribunal de jus-
tiça, tribunal de contas do estado 
e dos Municípios e da assembleia 
legislativa do estado de goiás. 
- revogado pela lei nº 20.94�, de 
29-12-2020, art. �. , i, a. - promul-
gado pela assembleia legislativa, 
suplemento do d. o. de 11 - 0� 
- 2020.

Art. 2.  para os efeitos desta lei, 
servidor público é a pessoa legal-
mente investida em cargo público.

Art. 3.  cargo público é o con-
junto de atribuições e responsabili-
dades previstas na estrutura organi-
zacional e cometidas a um servidor 
público.

parágrafo único. os cargos públi-
cos são criados por lei, com denomi-
nação própria e subsídios ou venci-
mentos pagos pelos cofres públicos, 
para provimento em caráter efetivo 
ou em comissão.

Art. 4.  É vedado cometer ao 
funcionário atribuições diferentes 
das de seu cargo, bem como a pres-
tação de serviços gratuitos.

parágrafo único. não se incluem 
nas proibições a que se refere este 
artigo o desempenho de função tran-
sitória de natureza especial e a parti-
cipação em comissões ou grupos de 
trabalho, para elaboração de estudos 
ou projetos de interesse público.

 tÍtulo ii  
dos cargos pÚblicos e das 

funÇÕes de confianÇa 

capÍtulo i  
do proViMento 

seÇÃo i 
das disposiÇÕes gerais 

Art. 5.  são requisitos básicos 
para investidura em cargo público:

i - nacionalidade brasileira;
ii - gozo dos direitos políticos;
iii - quitação com as obrigações mi-

litares e eleitorais;
iV - nível de escolaridade ou habi-

litação legal exigidos para o exercício 
do cargo;

V - idade mínima de dezoito anos;
Vi - aptidão física e mental.
§1º as atribuições do cargo podem 

justificar a exigência de outros requi-
sitos estabelecidos em lei.

§2º os requisitos para investidura 
em cargo público devem ser compro-
vados por ocasião da posse.

§�º À pessoa com deficiência é as-
segurado o direito de candidatar-se 
ao ingresso no serviço público para 
exercício de cargos cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência 
que possui.

Art. 6.  a investidura em car-
go de provimento efetivo depende 
de prévia aprovação em concurso 
público.

Art. 7.  os cargos em comis-
são, destinados exclusivamente às 
atribuições de direção, chefia e as-
sessoramento, são de livre nomea-
ção e exoneração pela autoridade 
competente.

§1º para os fins desta lei, 
considera-se:

i - direção: conjunto de atribuições 
que, desempenhadas nas posições 
hierárquicas mais elevadas de órgão 
ou entidade, dizem respeito ao cum-
primento de atividades de dirigir, 
coordenar, controlar equipes, pro-
cessos e projetos;

ii - chefia: conjunto de atribuições 
que, desempenhadas na posição hie-
rárquica mais elevada de unidade 
administrativa integrante da estru-
tura básica ou complementar, dizem 
respeito ao cumprimento de ativida-
des de dirigir, coordenar, controlar 
equipes, processos e projetos;

iii - assessoramento: conjunto de atri-
buições concernentes à aptidão para 
auxiliar, em razão de determinado co-
nhecimento ou qualificação, na execu-
ção de atividades administrativas.

§2º a posição hierárquica e o sím-
bolo remuneratório são atribuídos 
a cada cargo de provimento em co-
missão, tendo em consideração, en-
tre outros, os seguintes critérios:

i - a complexidade das funções exerci-
das e o correspondente poder decisório;

ii - o grau de responsabilidade 
atribuído ao titular;

iii - o número de unidades adminis-
trativas e servidores subordinados;

iV - o volume de processos admi-
nistrativos em tramitação na res-
pectiva unidade; e

V - o contingente de usuários di-
retamente atendidos.

§�º além do vínculo de confiança 
com o superior hierárquico imediato, 
a escolha para a ocupação de cargo 
de provimento em comissão deverá 
considerar a qualificação técnica e a 
experiência profissional.

§4º ato do chefe do poder executi-
vo poderá estipular exigências especí-
ficas para o preenchimento de cargos 
de provimento em comissão de chefia 
e assessoramento, quando a neces-
sidade do serviço justificar que no 
recrutamento seja considerado certo 
tipo de qualificação profissional.

Art. 8.  as funções de confiança 
são privativas de servidor ocupante 
de cargo de provimento efetivo.

Art. 9.  são formas de provi-
mento de cargo público:

i - nomeação;
ii - readaptação;
iii - reversão;
iV - reintegração;
V - recondução;
Vi - aproveitamento; e
Vii - promoção.

Art. 10. É vedado editar atos de 
nomeação, posse ou exercício com 
efeito retroativo.

Art. 11. o ato de provimento de 
cargo público compete ao chefe do 
poder executivo, mediante decreto.

 

seÇÃo ii 
do concurso pÚblico

 Art. 12. as normas gerais so-
bre concurso público são as fixadas 
em lei específica.
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Art. 13. o concurso público terá 
validade de até dois anos, podendo 
ser prorrogado, dentro desse prazo, 
uma única vez, por igual período, a 
critério da administração.

§ 1º aos candidatos aprovados 
em concurso público, no limite das 
vagas anunciadas no edital e conso-
ante obediência rigorosa à ordem 
de classificação, é assegurado o di-
reito de nomeação no período de 
validade do concurso, compreendi-
da eventual prorrogação de prazo, 
conforme cronograma previamente 
elaborado pela administração.

§ 2º É assegurado ao candidato, 
mediante requerimento realizado 
antes da nomeação ou convocação, 
o direito de ser reclassificado para o 
final da lista de aprovados do con-
curso, desde que o edital preveja 
essa possibilidade.

§ �º em havendo cadastro reserva 
considerar-se-á o final da lista a po-
sição posterior ao último colocado 
no cadastro.

§4º o exercício, pelo candidato, 
da faculdade de que trata o §2º des-
te artigo não lhe garante o direito 
à nomeação.

§ 5º a administração pública po-
derá ficar impedida de realizar a no-
meação dos aprovados em concurso 
público homologado quando os li-
mites da despesa total com pessoal 
forem atingidos, na forma definida 
em lei complementar, ou ainda com 
fundamento em outra restrição 
temporária estabelecida em lei ou 
emenda à constituição estadual, 
comprometendo a capacidade fi-
nanceira do estado de goiás.

§ 6º na situação de que trata o 
§ 5º o prazo de validade estabeleci-
do no edital do certame será auto-
maticamente suspenso, voltando a 
correr, depois de cessada a causa de 
suspensão, por tempo igual ao que 
faltava para sua complementação, 
respeitado o prazo máximo estabe-
lecido no caput deste artigo

Art. 14. a convocação do candi-
dato aprovado em concurso público 
será efetivada mediante publicação 
do ato no diário oficial do estado 
e sítio eletrônico oficial do órgão 
central de gestão de pessoal.

Art. 15. ao candidato matri-
culado em curso de formação pro-
fissional previsto como etapa de 
concurso público para provimento 
de cargo efetivo no respectivo edi-

tal é atribuída uma bolsa de estudo 
mensal em valor correspondente a 
60% (sessenta por cento) do venci-
mento ou subsídio do cargo a que 
concorrer.

§ 1º sendo servidor ocupante de 
cargo de provimento efetivo ser - lhe 
- ão facultados o afastamento do car-
go, nas hipóteses de que trata o art. 
17�, e a opção pela bolsa a que alude 
o caput.

§ 2º ao militar matriculado em cur-
so de formação profissional previsto 
como etapa de concurso público para 
provimento de cargo efetivo também 
é assegurada a opção pela bolsa.

§ �º caso o candidato do curso de 
formação a que se refere o caput des-
te artigo seja servidor estadual sub-
metido a estágio probatório em ou-
tro cargo, suspensa será a contagem 
do prazo a ele referente.

§4º o período relativo ao curso de 
formação de que trata o caput não 
configura qualquer vínculo funcional 
com a administração pública.

Art. 16. na hipótese do art. 15, 
se aprovado e nomeado, o candidato 
prestará, obrigatoriamente, ressalva-
do o interesse público em contrário, 
pelo menos o tempo de serviço igual 
ao da duração do curso de formação, 
sob pena de restituir a importância 
percebida dos cofres públicos a título 
de bolsa.

Art. 17. os concursos para pro-
vimento de cargos na administração 
direta, autárquica e fundacional do 
poder executivo serão realizados di-
retamente pelo órgão central de 
gestão de pessoal, ou indiretamente, 
mantidos sua supervisão e controle, 
cabendo ao titular deste a decisão 
sobre a respectiva homologação, no 
prazo de 60 (sessenta) dias a contar 
da publicação do resultado final dos 
mesmos.

§ 1º para os efeitos do disposto nes-
te artigo, incumbirá ao órgão central 
de gestão de pessoal:

i - publicar a relação das vagas;
ii - elaborar os editais que deverão 

conter os critérios, programas e de-
mais elementos indispensáveis;

iii - publicar a relação dos candida-
tos concorrentes, cujas inscrições fo-
ram deferidas ou indeferidas;

iV - decidir, em primeira instância, 
questões relativas às inscrições;

V - publicar a relação dos candida-
tos aprovados, obedecida a ordem de 
classificação.

§ 2º em casos especiais, sem prejuízo 
de sua supervisão e homologação, a 
competência para a realização de con-
cursos públicos poderá ser delegada.

§ �º os concursos para provi-
mento de cargos que, pela especi-
ficidade de suas atribuições, com 
as exceções previstas em lei, sejam 
privativos de determinado órgão 
serão realizados sob a direção do 
respectivo titular, com a supervisão 
e homologação do titular do órgão 
central de gestão de pessoal.

 

seÇÃo iii 
da noMeaÇÃo

 Art. 18. a nomeação será feita:
i - em caráter efetivo, para os car-

gos dessa natureza;
ii - em comissão, para os cargos 

de livre nomeação e exoneração;
§ 1º a nomeação para cargo de 

provimento efetivo depende de 
prévia habilitação em concurso 
público de provas ou de provas e 
títulos e deve observar à ordem de 
classificação e ao prazo de validade 
do concurso público.

§ 2º o candidato aprovado no 
número de vagas previsto no edital 
do concurso tem direito à nomea-
ção no cargo para o qual concorreu, 
observado o disposto no §4º do art. 
12 desta lei.

§ �º É vedada a convocação de can-
didato aprovado em novo concurso 
público para cujos cargos existam 
outros aprovados e remanescentes 
de concurso anterior com prazo de 
validade ainda não expirado.

Art. 19. o servidor ocupante de 
cargo de provimento em comissão 
pode ser nomeado para ter exercício, 
interinamente, por até 90 (noventa) 
dias, em outro cargo em comissão de 
chefia ou direção, sem prejuízo das 
atribuições do que atualmente ocu-
pa, hipótese em que deverá optar 
pela remuneração de um deles du-
rante o período da interinidade.

 

seÇÃo iV 
da posse e do eXercÍcio

 Art. 20. posse é a aceitação 
formal de atribuições, direitos, de-
veres e responsabilidades inerentes 
ao cargo público, que ocorre com a 
assinatura do respectivo termo pelo 
servidor.
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§ 1º a posse deve ocorrer no pra-
zo de �0 (trinta) dias contados da 
publicação do ato de nomeação no 
diário oficial do estado, podendo 
tal prazo ser prorrogado por mais 
15 (quinze) dias, a requerimento do 
interessado ou no interesse da ad-
ministração, desde que devidamen-
te justificado.

§ 2º na hipótese de se tratar de 
servidor público, o prazo de que 
trata o § 1º pode ser prorrogado 
para ter início após o término dos 
seguintes eventos:

i - licença para tratamento de 
saúde;

ii - licença - maternidade;
iii - licença - paternidade;
iV - licença para o serviço militar;
V - licença por motivo de doença 

em pessoa da família;
Vi - férias.
§ �º a posse pode ocorrer me-

diante procuração com poderes 
específicos.

§ 4º só há posse nos casos de pro-
vimento por nomeação.

§ 5º será sem efeito o ato de no-
meação se a posse não ocorrer no 
prazo previsto neste artigo.

Art. 21. a posse em cargo pú-
blico dependerá de prévia inspeção 
pela junta Médica oficial do estado 
em que sejam atestadas as aptidões 
física e mental do nomeado para o 
exercício do cargo.

parágrafo único. o servidor ocu-
pante de cargo de provimento efe-
tivo nomeado para cargo de provi-
mento em comissão fica dispensado 
da inspeção de que trata o caput.

Art. 22. são competentes para 
dar posse:

i - o governador do estado, às au-
toridades que lhe sejam diretamen-
te subordinadas;

ii - o titular do órgão central de 
gestão de pessoal, aos demais servi-
dores do poder executivo e das autar-
quias e fundações públicas estaduais.

Art. 23. por ocasião da posse, é 
exigido do nomeado apresentar:

i - os comprovantes de satisfação 
dos requisitos previstos no art. 5.  
desta lei e nas normas específicas 
para a investidura no cargo;

ii - declaração:
a) anual do imposto de renda de 

pessoa física;
b) sobre acumulação ou não de 

cargo ou emprego público, bem 

como de provento de aposentado-
ria de regime próprio de previdên-
cia social;

c) sobre a existência ou não de 
impedimento para o exercício de 
cargo público;

iii - prova de quitação com a fa-
zenda pública.

§ 1º É nulo o ato de posse reali-
zado sem a apresentação dos docu-
mentos a que se refere este artigo.

§ 2º a exigência prevista na alínea 
“a” do inciso ii do caput poderá ser 
substituída por declaração feita em 
formulário elaborado pelo órgão 
central de gestão de pessoal, na 
forma do regulamento.

Art. 24.  exercício é o efetivo 
desempenho das atribuições do car-
go público.

§ 1º o servidor não pode entrar 
em exercício:

i - se ocupar cargo acumulável, 
sem comprovar a compatibilidade 
de horários;

ii - se ocupar cargo inacumulável, 
sem comprovar pedido de exonera-
ção ou vacância;

iii - se receber proventos de apo-
sentadoria inacumuláveis com a 
remuneração ou subsídio do cargo 
efetivo, sem comprovar a opção por 
uma das formas de pagamento.

§ 2º É de 15 (quinze) dias o prazo 
para o servidor entrar em exercício, 
contado da data da posse.

§ �º compete ao titular da unida-
de administrativa onde for lotado o 
servidor dar - lhe exercício.

§ 4º com o exercício, inicia-se 
a contagem do tempo efetivo de 
serviço.

§ 5º a promoção e a readaptação 
não interrompem o exercício.

§ 6º o servidor que não entrar em 
exercício no prazo previsto no § 2º 
deve ser exonerado do cargo.

Art. 25.  o servidor nomeado 
terá exercício na repartição em que 
houver claro de lotação.

parágrafo único. lotação é o nú-
mero de servidores que devem ter 
exercício em cada repartição ou 
serviço.

Art. 26.  o servidor com defi-
ciência terá exercício preferencial-
mente na repartição mais próxima 
de seu domicílio em que houver cla-
ro de lotação, quando comprovada 
a necessidade pela junta Médica 
oficial.

Art. 27.  ao entrar em exercí-
cio, o servidor tem de apresentar ao 
órgão competente os documentos 
necessários à abertura do assenta-
mento individual.

Art. 28.  o início, a suspensão, 
a interrupção e o reinício do exercí-
cio são registrados nos assentamen-
tos individuais do servidor.

Art. 29. o servidor que deva 
ter exercício em outro município ou 
distrito federal em razão de haver 
sido removido ou colocado à dispo-
sição terá no máximo �0 (trinta) dias 
de prazo contado da publicação do 
ato, para a retomada do efetivo de-
sempenho das atribuições do cargo, 
incluído o tempo necessário para o 
deslocamento para a nova sede.

§ 1º na hipótese de já editado o 
ato de remoção ou disposição e o 
servidor vier a se afastar por licen-
ça para tratamento de saúde, por 
motivo de doença em pessoa da fa-
mília, maternidade ou paternidade, 
o prazo a que se refere este artigo 
será contado a partir do término do 
impedimento.

§ 2º É facultado ao servidor declinar 
dos prazos estabelecidos no caput.

Art. 30.  considera-se como 
de efetivo exercício, além dos dias 
feriados ou em que o ponto for 
facultativo:

i - férias;
ii - casamento ou união estável, 

por 8 (oito) dias consecutivos;
iii - luto, pelo falecimento de côn-

juge, companheiro ou companheira, 
filho, enteado, menor sob guarda 
ou tutela, pais, madrasta ou padras-
to, e irmão, por 8 (oito) dias conse-
cutivos, bem como de avós e netos, 
por 4 (quatro) dias consecutivos;

iV - convocação para o serviço 
militar;

V - júri e outros serviços obrigató-
rios por lei;

Vi - exercício de cargo de provi-
mento em comissão na adminis-
tração direta ou autárquica ou em 
fundações instituídas pelo estado 
de goiás;

Vii - exercício de cargo ou função 
de governo ou administração, em 
qualquer parte do território na-
cional, por nomeação do governa-
dor do estado ou do presidente da 
república;

Viii - exercício do cargo de secre-
tário de Município ou de estado em 
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outras unidades da federação, com 
prévia e expressa autorização do 
chefe do poder executivo;

iX - desempenho de mandato di-
retivo em empresa pública e socie-
dade de economia mista sob o con-
trole acionário do estado de goiás;

X - licença para capacitação;
Xi - licença-maternidade;
Xii - licença-paternidade;
Xiii - licença para tratamento 

de saúde até o limite máximo de 
24(vinte e quatro) meses;

XiV - licença por motivo de doen-
ça em pessoa da família, enquanto 
remunerada;

XV - licença ao servidor acidenta-
do em serviço ou acometido de do-
ença profissional;

XVi - missão no país ou no ex-
terior, quando o afastamento for 
remunerado;

XVii - doença de notificação 
compulsória;

XViii - afastamento para partici-
pação em programa de treinamen-
to regularmente instituído ou em 
programa de  pós-graduação sen-
su stricto, conforme dispuser o 
regulamento;

XiX - trânsito do servidor que pas-
sar a ter exercício em nova sede;

XX - exercício de mandato ele-
tivo federal, estadual, distrital ou 
municipal;

XXi - exercício de mandato em 
confederação, federação, associa-
ção e sindicato representativo de 
categoria de servidores públicos 
estaduais, ou entidade fiscalizadora 
da profissão;

XXii - participação em competição 
esportiva, por até �0 (trinta) dias;

XXiii - doação de sangue, desde 
que devidamente comprovada e 
limitada a quatro ocorrências por 
ano;

XXiV - abono de faltas.
parágrafo único. considera-se 

ainda como de efetivo exercício o 
período em que o servidor estiver 
em disponibilidade.

Art. 31.  a autoridade que irre-
gularmente der exercício a servidor 
estadual responderá civil e criminal-
mente por tal ato e ficará pessoal-
mente responsável por quaisquer 
pagamentos que se fizerem em de-
corrência dessa situação.

 

seÇÃo V 
da substituiÇÃo

 Art. 32.  os ocupantes de cargo 
de direção, chefia ou assessoramento 
superior terão substitutos indicados 
no regimento interno ou, no caso 
de omissão, previamente designados 
pelo dirigente máximo do órgão ou 
da entidade.

§ 1º o substituto assumirá automá-
tica e cumulativamente, sem prejuízo 
daquele que ocupa, o exercício do 
cargo de direção, chefia e assessora-
mento integrante da estrutura básica 
ou complementar, nos afastamentos 
e impedimentos legais ou regulamen-
tares do titular e fará jus à retribuição 
pelo exercício do mesmo, paga na 
proporção dos dias de efetiva subs-
tituição, em detrimento da contra-
prestação pelo cargo definitivamente 
ocupado pelo substituto, sendo - lhe 
facultada a opção pela remuneração 
ou subsídio apenas do cargo que 
ocupa.

§ 2º nos afastamentos e impedimen-
tos legais ou regulamentares dos titula-
res dos órgãos ou das entidades o ato 
de substituição, na forma do § 1º , com-
petirá ao chefe do poder executivo.

 

seÇÃo Vi 
do estágio probatório

 Art. 33.  ao entrar em exercí-
cio, o servidor nomeado para cargo 
de provimento efetivo fica sujeito ao 
estágio probatório pelo prazo de três 
anos de efetivo exercício, com o obje-
tivo de apurar os requisitos necessá-
rios à sua confirmação no cargo para 
o qual foi nomeado.

§ 1º são requisitos básicos a serem 
apurados no estágio probatório:

i - iniciativa;
ii - assiduidade e pontualidade;
iii - relacionamento interpessoal;
iV - eficiência;
V - comprometimento com o 

trabalho.
§ 2º a verificação dos requisitos do 

estágio probatório será efetuada por 
comissão permanente designada pelo 
titular do órgão ou da entidade em 
que o servidor nomeado tiver exercí-
cio e far-se-á mediante apuração se-
mestral de avaliação individual de de-
sempenho até o �0º (trigésimo) mês 
de efetivo exercício, sendo os últimos 
seis meses do período do estágio pro-
batório também destinados à conclu-
são do respectivo processo de avalia-
ção, sem prejuízo da continuidade de 
apuração dos requisitos enumerados 
no §1º deste artigo.

§ �º para o cumprimento da se-
mestralidade a que se refere o § 2º 
deste artigo, o �1º (trigésimo pri-
meiro) mês de efetivo exercício de-
verá ser utilizado para o alcance de 
cinco avaliações.

§ 4º a chefia imediata do servidor 
avaliado, ou a mediata em sua au-
sência, enviará à comissão de que 
trata o § 2º deste artigo registros 
sobre o desempenho do servidor no 
exercício do cargo, nos termos do 
regulamento.

§ 5º na avaliação especial de de-
sempenho dos servidores ocupantes 
de cargos que possuam requisitos e 
procedimentos próprios estabeleci-
dos em lei específica, serão obser-
vados, de modo complementar, os 
requisitos previstos nos incisos do § 
1º deste artigo.

§ 6º na hipótese de disposição 
de servidor em estágio probatório, 
a contagem do respectivo prazo 
e a sua avaliação serão suspensas 
quando ele assumir atribuições di-
versas das do cargo de provimento 
efetivo.

Art. 34.  durante o ano civil, as 
avaliações serão realizadas em me-
ses prefixados, conforme definido 
em regulamento.

parágrafo único. excepcional-
mente, na 1ª (primeira) avaliação 
e nos casos de afastamentos que 
resultarem em suspensão da con-
tagem do tempo de estágio pro-
batório, as avaliações poderão ser 
realizadas em interstício inferior a 
6 (seis) meses, desde que observado 
o mínimo de 90 (noventa) dias de 
efetivo exercício.

Art. 35.  o não atendimento 
de quaisquer dos requisitos estabe-
lecidos para o estágio probatório 
implicará instauração do processo 
administrativo de exoneração do 
servidor pelo titular do órgão ou 
da entidade onde ele tem exercí-
cio, na forma da lei específica que 
regula o processo administrativo 
estadual, com observância do con-
traditório e da ampla defesa, bem 
como do procedimento previsto em 
regulamento.

§ 1º a apuração dos requisitos de 
que trata o art. �� desta lei deverá 
ser processada de modo que o pro-
cesso administrativo de exoneração 
seja instaurado antes de findo o pe-
ríodo de estágio, sob pena de res-
ponsabilidade da autoridade.
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§ 2º uma vez encerrada a fase ins-
trutória do processo administrativo 
de exoneração, com a apresentação 
do relatório final da comissão proces-
sante, será ele encaminhado, com a 
manifestação conclusiva do titular do 
órgão ou da entidade de origem do 
servidor, à decisão final do chefe do 
poder executivo.

Art. 36.  o servidor público não 
aprovado no estágio probatório será 
exonerado ou, se estável, reconduzi-
do ao cargo anteriormente ocupado.

Art. 37.  na hipótese de acu-
mulação lícita de cargos, o estágio 
probatório é cumprido em relação a 
cada cargo em cujo exercício esteja o 
servidor, vedado o aproveitamento 
de prazo ou pontuação.

Art. 38.  o servidor pode desistir 
do estágio probatório e ser recondu-
zido ao cargo de provimento efetivo 
anteriormente ocupado no qual já 
possuía estabilidade, observado o dis-
posto no art. 5� desta lei.

parágrafo único. não pode desistir 
do estágio probatório o servidor que 
responda a processo administrativo 
disciplinar.

Art. 39.  É vedado à administra-
ção pública conceder licença não re-
munerada ou autorizar afastamento 
sem remuneração ao servidor em es-
tágio probatório.

§ 1º excetua-se do disposto neste 
artigo o afastamento para o serviço 
militar ou para o exercício de manda-
to eletivo.

§ 2º na hipótese de o cônjuge tam-
bém servidor público deste estado ter 
sido removido de ofício, poderá ex-
cepcionalmente ser concedida ao ser-
vidor em estágio probatório a licença 
por motivo de afastamento do cônju-
ge, caso em que o estágio probatório 
será suspenso.

Art. 40.  o servidor em estágio 
probatório pode:

i - exercer qualquer cargo em co-
missão ou função de confiança no ór-
gão ou na entidade de origem;

ii - ser colocado à disposição de 
outro órgão ou entidade da adminis-
tração direta, autárquica e fundacio-
nal desde que mantidas as mesmas 
atribuições do cargo de provimento 
efetivo para o qual nomeado ou para 
ocupar cargo de provimento em co-
missão de direção e chefia;

iii - desempenhar mandato direti-
vo em empresa pública e sociedade 
de economia mista sob o controle 
acionário do estado de goiás.

Art. 41.  ao servidor em es-
tágio probatório não poderão ser 
concedidos:

i - as licenças:
a) para capacitação;
b) para tratar de interesses 

particulares;
c) por motivo de afastamento do 

cônjuge, excetuada a hipótese disci-
plinada no §2º do art. �9 desta lei;

ii - o afastamento para partici-
par de programa de  pós-gradua-
ção stricto sensu.

Art. 42.  o estágio probatório 
será imediatamente suspenso du-
rante a fruição de:

i - licença, motivada por:
a) doença em pessoa da família;
b) maternidade;
c) afastamento do cônjuge, na 

forma do § 2º do art. �9;
d) convocação para o serviço 

militar;
e) atividade política;
f) mandato classista;
ii - afastamento, motivado por:
a) exercício de mandato eleti-

vo federal, estadual, distrital ou 
municipal;

b) exercício de cargo de provi-
mento em comissão em órgão ou 
entidade da administração direta, 
autárquica e fundacional, que im-
plique a assunção de atribuições di-
versas das do cargo de provimento 
efetivo;

c) desempenho de mandato dire-
tivo em empresa pública e socieda-
de de economia mista sob o contro-
le acionário do estado de goiás.

§ 1º nos demais casos previstos 
no art. �0, que excedam a �0 (trin-
ta) dias, suspensa será a contagem 
do prazo do estágio probatório a 
partir do �1º (trigésimo primeiro) 
dia.

§ 2º nos casos de suspensão do 
estágio probatório, ele será re-
tomado a partir do término do 
impedimento.

 

seÇÃo Vii 
da estabilidade

 Art. 43.  o servidor ocupan-
te de cargo de provimento efetivo 
regularmente aprovado no estágio 

probatório adquire estabilidade no 
serviço público ao completar três 
anos de efetivo exercício.

Art. 44.  o servidor estável só 
perde o cargo nas hipóteses previs-
tas na constituição federal.

parágrafo único. extinto o cargo 
ou declarada a sua desnecessidade, 
o servidor estável ficará em dispo-
nibilidade remunerada, com venci-
mento proporcional ao tempo de 
serviço, até seu adequado aprovei-
tamento em outro cargo.

 

seÇÃo Viii 
da readaptaÇÃo

- Vide decreto nº 9.729, de 15-10-
2020 (regulamento).

 Art. 45.  readaptação é a in-
vestidura do servidor efetivo em 
cargo de atribuições e responsabili-
dades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacida-
de física ou mental verificada em 
inspeção realizada pela junta Mé-
dica oficial do estado.

§ 1º a readaptação será efetiva-
da em atividades compatíveis com 
a limitação sofrida, respeitados a 
habilitação exigida no concurso 
público, o nível de escolaridade e 
a equivalência de vencimentos e, 
na hipótese de inexistência de car-
go vago, o servidor exercerá suas 
atribuições como excedente, até a 
ocorrência de vaga.

§ 2º a readaptação será prece-
dida, sempre que necessário, de 
reabilitação profissional e social 
do servidor, de forma a recuperar 
sua habilidade profissional para o 
exercício de atividade produtiva no 
serviço público estadual, bem como 
a sua integração ou reintegração 
social.

§ �º a readaptação, que se dará 
sem prejuízo da remuneração ou 
do subsídio do servidor, implica ins-
peção periódica pela junta Médica 
oficial do estado.

§ 4º constatada a cessação da 
limitação física ou mental que 
originou a readaptação, o servi-
dor retornará às atribuições e res-
ponsabilidades integrais do cargo 
ocupado.

§ 5º se julgado definitivamente 
incapaz para o serviço público, o 
readaptando será aposentado.
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seÇÃo iX 
da reVersÃo

 Art. 46.  reversão é o retorno 
à atividade do servidor aposentado 
por invalidez, quando insubsisten-
tes os motivos determinantes da 
aposentadoria, dependendo sem-
pre da existência de vaga.

§ 1º a reversão dar-se-á a requeri-
mento do interessado ou de ofício.

§ 2º em nenhum caso poderá 
reverter à atividade o aposentado 
que, em inspeção médica, não com-
provar a capacidade para o exercí-
cio do cargo.

Art. 47.  a reversão dar-se-á 
no mesmo cargo ou no resultante 
de sua transformação.

parágrafo único. em hipótese al-
guma a reversão poderá ser decre-
tada em cargo de vencimento ou 
remuneração inferior ao provento 
da inatividade, excluídas, para este 
efeito, as vantagens já incorporadas 
por força de legislação anterior.

Art. 48.  a reversão do servidor 
aposentado dará direito, em caso de 
nova aposentadoria, à contagem do 
tempo de serviço computado para a 
concessão da anterior.

Art. 49.  o servidor revertido 
não será aposentado novamente, 
sem que tenha cumprido pelo me-
nos 5 (cinco) anos de efetivo exer-
cício no cargo em que se deu o seu 
retorno à atividade, salvo se a apo-
sentadoria for por motivo de saúde 
ou compulsória pelo atingimento 
da idade limite para a permanência 
no serviço público.

Art. 50.  será tornada sem efei-
to a reversão do servidor que deixar 
de entrar em exercício no prazo de 
15 (quinze) dias.

Art. 51.  não poderá reverter o 
aposentado que já tiver atingido a 
idade da aposentadoria compulsória.

 

seÇÃo X 
da reintegraÇÃo

 Art. 52.  a reintegração é a 
reinvestidura do servidor no cargo 
anteriormente ocupado, ou naque-
le resultante da respectiva trans-
formação, quando invalidada a sua 
demissão por decisão administrativa 

ou judicial, com o restabelecimento 
dos direitos que deixou de auferir no 
período em que esteve demitido.

§ 1º na hipótese de o cargo ter 
sido extinto, o servidor ficará em 
disponibilidade, observado o dis-
posto nos arts. 54 a 56 desta lei.

§ 2º encontrando-se provido o 
cargo, o seu eventual ocupante 
deve ser reconduzido ao cargo de 
origem, sem direito a indenização, 
ou aproveitado em outro cargo ou, 
ainda, posto em disponibilidade.

§ �º É de 15 (quinze) dias o prazo 
para o servidor retornar ao exer-
cício do cargo, contados da data 
em que tomou ciência do ato de 
reintegração.

 

seÇÃo Xi 
da reconduÇÃo 

Art. 53.  a recondução é o re-
torno do servidor estável ao cargo an-
teriormente ocupado e decorre de:

i - reprovação em estágio proba-
tório relativo a outro cargo;

ii - reintegração do anterior 
ocupante;

iii - desistência de estágio pro-
batório relativo a outro cargo, em 
caso de vacância do anteriormente 
ocupado.

§ 1º encontrando-se provido o 
cargo de origem, o servidor tem de 
ser aproveitado em outro cargo, 
observado o disposto nos arts. 54 
a 56.

§ 2º o servidor tem de retornar 
ao exercício do cargo até o dia 
seguinte ao da ciência do ato de 
recondução.

§ �º na hipótese do inciso iii des-
te artigo, o pedido de recondução 
somente poderá ser apresentado 
enquanto o servidor não for con-
firmado no cargo objeto de estágio 
probatório.

 

seÇÃo Xii 
da disponibilidade e do 

aproVeitaMento

 Art. 54.  o servidor só pode ser 
posto em disponibilidade nos casos 
previstos na constituição federal, 
com remuneração proporcional ao 
respectivo tempo de serviço.

§ 1º o período relativo à dispo-
nibilidade será considerado como 
de efetivo exercício para efeito de 
aposentadoria.

§ 2º o servidor posto em dispo-
nibilidade será mantido sob respon-
sabilidade do órgão central de ges-
tão de pessoal.

Art. 55.  o retorno à ativida-
de de servidor em disponibilidade é 
feito mediante aproveitamento:

i - no mesmo cargo;
ii - em cargo resultante da 

transformação do anteriormente 
ocupado;

iii - em outro cargo, observados 
a compatibilidade de atribuições, a 
escolaridade e os vencimentos ou 
o subsídio do cargo anteriormente 
ocupado.

Art. 56.  É obrigatório o ime-
diato aproveitamento de servidor 
em disponibilidade, assim que hou-
ver vaga.

§ 1º É de 15 (quinze) dias o prazo 
para o servidor retornar ao exercí-
cio, contados da data em que to-
mou ciência do aproveitamento.

§ 2º deve ser tornado sem efeito 
o aproveitamento e cassada a dis-
ponibilidade, se o servidor não re-
tornar ao exercício no prazo do § 1º 
, salvo se por doença comprovada 
pela junta Médica oficial.

 

seÇÃo Xiii 
da proMoÇÃo 

Art. 57.  os requisitos para o 
desenvolvimento do servidor na 
carreira, mediante promoção, serão 
estabelecidos nas leis que discipli-
nam cada categoria funcional e res-
pectivos regulamentos.

parágrafo único. a promoção não 
interrompe o tempo de exercício no 
cargo.

 

capÍtulo ii 
da VacÂncia

 Art. 58.  a vacância do cargo 
público decorre de:

i - exoneração;
ii - demissão;
iii - aposentadoria;
iV - falecimento;
V - promoção;
Vi - readaptação;
Vii - posse em outro cargo 

inacumulável;
Viii - perda do cargo, nos demais 

casos previstos na constituição 
federal.
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Art. 59.  a exoneração de car-
go de provimento efetivo dá-se a 
pedido do servidor ou de ofício.

parágrafo único. a exoneração 
de ofício ocorre, exclusivamente, 
quando o servidor:

i - for reprovado no estágio 
probatório;

ii - depois de tomar posse, não 
entrar em exercício no prazo 
estabelecido;

iii - for investido em cargo, em-
prego ou função pública incom-
patível com o de que é ocupante, 
exceto na hipótese de vacância do 
primeiro;

iV - na hipótese de abandono de 
cargo, quando extinta a punibilida-
de por prescrição.

Art. 60.  a exoneração de car-
go em comissão dar-se-á:

i - a critério da autoridade compe-
tente para o respectivo provimento;

ii - a pedido do servidor.

Art. 61.  a exoneração a pe-
dido será precedida de requerimen-
to escrito do próprio interessado e 
encontra-se vedada àquele que es-
tiver respondendo a processo admi-
nistrativo disciplinar ou cumprindo 
penalidade.

Art. 62.  É vedada a concessão 
de aposentadoria voluntária a servi-
dor que esteja respondendo a pro-
cesso administrativo disciplinar ou 
cumprindo penalidade disciplinar.

parágrafo único. (Vetado)

Art. 63.  ao ser nomeado e 
tomar posse em outro cargo ina-
cumulável, o servidor estável pode 
pedir a vacância do cargo efetivo 
por ele ocupado, observando-se o 
seguinte:

i - durante o prazo de estágio 
probatório do novo cargo, ele pode 
retornar ao cargo anteriormente 
ocupado, mediante recondução;

ii - o cargo para o qual se pediu 
vacância pode ser provido pela ad-
ministração pública.

parágrafo único. É vedada a va-
cância a servidor que esteja respon-
dendo a processo administrativo 
disciplinar ou cumprindo penalida-
de disciplinar.

 

capÍtulo iii 
das MoViMentaÇÕes

 seÇÃo i 
das disposiÇÕes gerais

 

Art. 64.  o servidor poderá, a 
pedido ou de ofício, contanto que 
no interesse da administração pú-
blica estadual, ter alterado o seu 
local de exercício nas situações de:

i - remoção;
ii - disposição;
iii - cessão.
§ 1º a movimentação de que tra-

ta o caput deste artigo não implica 
qualquer modificação da relação 
jurídica funcional do servidor, que 
tem garantidos todos os direitos re-
ferentes ao exercício do cargo, na 
forma da lei.

§ 2º não haverá movimentação 
de servidor que encontrar-se em li-
cença ou afastado legalmente.

Art. 65.  a alteração do local 
de exercício do servidor não pode 
configurar desvio de função, sob 
pena de nulidade do ato.

Art. 66.  a competência para 
movimentação do servidor será:

i - do titular do órgão ou enti-
dade em que o servidor estiver em 
exercício para os casos de remoção;

ii - do titular do órgão central de 
gestão de pessoal para os casos de 
disposição;

iii - do chefe do poder executivo 
estadual para os casos de cessão, 
ou da autoridade a quem por ele 
delegada.

§ 1º regulamento específico de-
finirá demais critérios e condições 
para a movimentação de pessoal.

§ 2º cabe ao órgão central de 
gestão de pessoal o controle das 
movimentações de servidor reali-
zadas sob a forma de disposição e 
cessão.

 

seÇÃo ii 
da reMoÇÃo 

Art. 67.  remoção é a alteração 
do local de exercício do servidor, 
exclusivamente de uma para outra 
unidade integrante do mesmo ór-
gão ou entidade da administração 
pública, com ou sem mudança de 
sede.

§ 1º para os fins do disposto neste 
artigo, entende-se por modalidades 
de remoção:

i - de ofício, no interesse da 
administração;

ii - a pedido, a critério da 
administração;

iii - a pedido, independentemen-
te do interesse da administração:

a) para acompanhar cônjuge ou 
companheiro também servidor pú-
blico civil ou militar de qualquer 
dos poderes da união, dos estados, 
do distrito federal e dos Municí-
pios, que foi deslocado no interesse 
da administração;

b) por motivo de saúde do servi-
dor, cônjuge, companheiro ou de-
pendente que viva a suas expensas 
e conste do seu assentamento fun-
cional, condicionada à comprova-
ção por junta Médica oficial.

§ 2º sendo ambos servidores es-
taduais, a remoção de ofício de um 
dos cônjuges assegurará a do outro 
à mesma localidade.

Art. 68.  a remoção de que tra-
tam os incisos i e ii do art. 67 somen-
te poderá ser feita mediante preen-
chimento de claro de lotação.

parágrafo único. À remoção de 
que trata o inciso iii do art. 67 não 
se aplica o requisito do caput deste 
artigo, sendo exigida tão somente a 
existência de repartição estadual na 
localidade.

 

seÇÃo iii 
da disposiÇÃo 

Art. 69.  disposição é a mudan-
ça de exercício do servidor para ou-
tro órgão ou entidade integrante 
da administração direta e indireta, 
incluindo empresas públicas e socie-
dades de economia mista, do estado 
de goiás, observado o que segue:

§ 1º a o requisitante assumirá 
diretamente em sua folha de paga-
mento o ônus da remuneração ou 
subsídio do servidor ou empregado 
público, assim como seus encargos 
sociais e trabalhistas.

§ 2º somente os cargos de provi-
mento em comissão que não inte-
gram a estrutura básica ou a com-
plementar poderão ser objeto de 
disposição nos termos do caput des-
te artigo.

Art. 70.  a disposição de servi-
dor estadual finaliza:

i - com o término do perío-
do pactuado entre os órgãos ou 
entidades;



es
ta

tu
to

 d
o

 s
er

V
id

o
r

pÚ
b

li
c

o
 d

e 
g

o
iá

sVade meCum 2021  |  eSTaTuTo do SerVIdor pÚBlICo de goIÁS

561

ii - com a revogação pela autori-
dade cedente, por iniciativa dela ou 
da autoridade cessionária.

parágrafo único. finalizada a dis-
posição, o servidor tem de apresen-
tar-se ao órgão, à autarquia ou fun-
dação de origem até o dia seguinte 
ao da sua ciência da revogação ou 
do encerramento da vigência do 
ato, independentemente de co-
municação entre o requisitado e o 
requisitante.

 

seÇÃo iV 
da cessÃo 

art. 71. cessão é a transferência 
temporária de exercício do servidor 
para órgão ou entidade que não 
integre o poder executivo estadual, 
inclusive para os poderes da união, 
do estado de goiás ou de outros 
estados, do distrito federal ou dos 
municípios, para órgãos constitu-
cionais autônomos, para consórcio 
público do qual o estado de goiás 
faça parte, ou ainda para entidades 
e organizações sociais, e poderá 
ocorrer nas seguintes hipóteses:

i - para exercício de cargo em 
comissão;

ii - em casos previstos em leis es-
pecíficas, em convênios e noutros 
ajustes congêneres celebrados pela 
administração pública; ou

iii - para a assembleia legislativa 
do estado.

Art. 72.  as cessões de servidor 
estadual ocorrerão:

i - no caso do inciso i do art. 71, 
com ônus para o cessionário, que 
ressarcirá o cedente dos valores da 
remuneração ou do subsídio, acres-
cidos dos encargos sociais e traba-
lhistas, observados os seguintes 
critérios:

a) o órgão ou entidade cedente 
tem que apresentar ao cessionário, 
mensalmente, a fatura com os va-
lores discriminados por parcelas re-
muneratórias ou por subsídio, mais 
os encargos sociais e trabalhistas;

b) com atrasos superiores a 60 
(sessenta) dias no ressarcimento, a 
cessão será revogada e o servidor se 
reapresentará ao seu órgão, à au-
tarquia ou à fundação de origem;

c) o encerramento da cessão não 
desobriga o cessionário do ressar-
cimento dos valores das parcelas 
despendidas pelo cedente durante 
a vigência;

d) o cessionário efetuará direta-
mente o pagamento da retribuição 
do cargo em comissão ou outra van-
tagem por ele concedida ao servidor 
cedido;

ii - no caso do inciso ii do art. 71, em 
conformidade com a legislação espe-
cífica existente;

iii - no caso do inciso iii do art. 71, 
com ônus para o cedente, limitado 
a 0� (três) servidores por gabinete de 
deputado estadual e a 08 (oito) ser-
vidores para atender ao gabinete do 
presidente da assembleia.

Art. 73.  a cessão de servidor es-
tadual finaliza com:

i - a exoneração do cargo para o 
qual o servidor foi cedido, salvo se 
houver nova nomeação na mesma 
data;

ii - a revogação pela autoridade ce-
dente; e

iii - o término do período pactuado 
entre os órgãos ou entidades.

parágrafo único. finalizada a ces-
são, o servidor tem que apresentar-se 
ao órgão, à autarquia ou à fundação 
de origem até o dia seguinte ao da 
exoneração, revogação ou do encer-
ramento da vigência do ato, indepen-
dentemente de comunicação entre o 
cessionário e o cedente.

 

capÍtulo iV 
do regiMe de trabalho

seÇÃo i 
da jornada de trabalho 

Art. 74.  salvo disposição legal 
em contrário, o servidor cumprirá 
jornada de trabalho de, no máximo, 
8 (oito) horas diárias, 40 (quarenta) 
horas semanais e 200 (duzentas) ho-
ras mensais, assegurado descanso se-
manal remunerado mínimo de vinte 
e quatro horas consecutivas.

§ 1º o período diário normal de 
trabalho do servidor é de 8 (oito) ho-
ras a serem cumpridas em dois turnos, 
de preferência de segunda a sexta - 
feira, das 8 (oito) às 12 (doze) e das 14 
(quatorze) às 18 (dezoito) horas.

§ 2º os titulares de cargos de dire-
ção e chefia, mediante aprovação de 
secretário de estado ou autoridade 
equivalente, poderão alterar o horá-
rio de que trata este artigo, observado 
o limite ali estabelecido, sempre que 
as necessidades do serviço exigirem.

§ �º ao servidor que seja pessoa 

com deficiência, na forma da lei, e 
exija cuidados especiais ou tenha, 
sob seus cuidados, cônjuge, compa-
nheiro, filho ou dependente, nessa 
mesma condição, poderá ser con-
cedida redução de jornada de tra-
balho para o equivalente a 6 (seis) 
horas diárias, �0 (trinta) semanais e 
150 (cento e cinquenta) horas men-
sais, observado o seguinte:

i - a redução da jornada não 
implica redução proporcional da 
remuneração;

ii - a concessão depende de prévia 
avaliação da junta Médica oficial.

§ 4º o disposto neste artigo não 
se aplica à duração de trabalho esta-
belecida em leis estaduais especiais.

§ 5º aplica-se a jornada de tra-
balho fixada no caput no caso de 
omissão nas leis estaduais específi-
cas, mantidos os vencimentos nelas 
previstos.

§ 6º É vedado aplicar ao regime 
de trabalho interpretação por ana-
logia, extensão ou semelhança de 
atribuições.

§ 7º o tempo de trabalho em efe-
tiva atividade de teleatendimento, 
telefonista ou telemarketing é de, 
no máximo, 6 (seis) horas diárias, 
nele incluídos os seguintes interva-
los para repouso e alimentação, sem 
qualquer prejuízo remuneratório:

i - dois intervalos de 10 (dez) mi-
nutos contínuos após os primeiros e 
antes dos últimos 60 (sessenta) mi-
nutos de trabalho;

ii - um intervalo de 20 (vinte) mi-
nutos contínuos durante a 4ª (quar-
ta) hora de trabalho.

§ 8º para os fins do disposto no 
§ 7º deste artigo, entende-se como 
trabalho de teleatendimento, te-
lefonista ou telemarketing aquele 
cuja comunicação com interlocu-
tores internos e externos seja rea-
lizada, predominantemente, à dis-
tância, por intermédio de voz e/ou 
mensagens eletrônicas, com a utili-
zação simultânea de equipamentos 
de audição/escuta e fala telefônica, 
bem como sistemas informatizados 
ou manuais de processamento de 
dados, em ambiente no qual a prin-
cipal atividade se faça via telefone 
e/ou rádio.

§ 9º É vedada a prorrogação da 
jornada de trabalho nas atividades 
de teleatendimento, telefonista ou 
telemarketing, salvo por motivo de 
força maior, necessidade imperiosa 
ou realização ou conclusão de servi-
ços inadiáveis, cuja execução possa 
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acarretar prejuízo manifesto, com 
respeito ao limite de �6 (trinta e 
seis) horas semanais.

§ 10. em caso de prorrogação 
da jornada normal de trabalho de 
teleatendimento, telefonista ou 
telemarketing, será obrigatória a 
concessão de descanso mínimo de 
15 (quinze) minutos antes do iní-
cio do período extraordinário de 
trabalho.

Art. 75.  fica o chefe do poder 
executivo autorizado a implantar o 
sistema de teletrabalho no âmbito 
da administração pública direta, au-
tárquica e fundacional do estado de 
goiás, que consiste em modalidade 
de trabalho a ser prestada de forma 
remota por agente público ocupan-
te de cargo de provimento efetivo 
ou em comissão, pela utilização de 
recursos tecnológicos, fora das de-
pendências físicas de seu órgão ou 
entidade de lotação e cuja ativida-
de, não se constituindo, por sua na-
tureza, em trabalho externo, possa 
ter os seus resultados efetivamente 
mensuráveis, com efeitos jurídicos 
equiparados àqueles decorrentes 
da atuação presencial, nos termos 
do regulamento.

parágrafo único. o sistema de 
teletrabalho não se aplica aos ocu-
pantes dos cargos de provimento 
em comissão de chefia e direção.

Art. 76.  o servidor da ad-
ministração direta, autárquica e 
fundacional do poder executivo, 
sujeito, em razão do seu cargo de 
provimento efetivo, a 8 (oito) horas 
diárias de trabalho, poderá ter sua 
carga reduzida de ¼ (um quarto), 
mediante termo de opção em que 
manifeste a intenção de aderir à 
jornada de 6 (seis) horas diárias e 
declare estar de acordo com a apli-
cação de idêntico redutor de ¼ (um 
quarto) sobre a sua remuneração 
ou subsídio, enquanto perdurar o 
seu novo regime de trabalho.

§ 1º o termo de opção será au-
tuado no órgão ou na entidade de 
lotação do servidor e o processo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, enca-
minhado, devidamente instruído, 
inclusive com manifestação do res-
pectivo titular, ao órgão central de 
gestão de pessoal.

§ 2º a opção de que trata este ar-
tigo, uma vez deferida pelo titular 
do órgão central de gestão de pes-
soal, implicará a sujeição do servidor 

optante à jornada de 6 (seis) horas 
diárias de trabalho e ao correspon-
dente redutor de ¼ (um quarto) da 
remuneração ou do subsídio a que 
fizer jus, pelos prazos mínimo de 
6 (seis) meses e máximo de 18 (de-
zoito) meses consecutivos, podendo 
ela, todavia, ser objeto de retrata-
ção, a seu juízo exclusivo, após o 
decurso do primeiro prazo.

§ �º a jornada de trabalho de 6 
(seis) horas será corrida, com inter-
valo previsto em lei, e cumprida, 
preferencialmente, das 12 (doze) às 
18 (dezoito) horas, a juízo do titular 
do órgão ou da entidade de lotação 
do servidor.

§ 4º a aplicação do redutor de 
que trata o § 2º não poderá alcan-
çar patamar remuneratório ou de 
subsídio inferior ao valor do salário 
- mínimo.

Art. 77.  os órgãos cujos ser-
viços se fizerem necessários diutur-
namente e/ou aos sábados, domin-
gos e feriados civis ou religiosos 
funcionarão nesses dias em regime 
de plantão fixado pelos respectivos 
dirigentes, assegurados aos seus 
servidores o descanso semanal re-
munerado de no mínimo 24 (vinte e 
quatro) horas consecutivas.

Art. 78.  os servidores ocupan-
tes de cargos de provimento em co-
missão ou designados para função 
comissionada estão sujeitos, qual-
quer que seja seu cargo ou empre-
go de origem, à jornada de 8 (oito) 
horas diárias de trabalho, regime de 
integral dedicação ao serviço, po-
dendo ser convocados sempre que 
houver interesse da administração.

parágrafo único. aos servidores 
abrangidos pelo caput aplica-se a 
redução de jornada prevista no § �º 
do art. 74. 

Art. 79.  os servidores sujeitos 
à jornada de 6 (seis) horas diárias de 
trabalho farão jus a intervalo diário 
para descanso de 15 (quinze) minu-
tos consecutivos ao longo dela, sem 
qualquer prejuízo remuneratório.

parágrafo único. o intervalo 
do caput não poderá ser utilizado 
para compensação em caso de atra-
so ou saída antecipada.

Art. 80. o servidor que não 
cumprir integralmente a jornada 
diária a que está sujeito, em virtude 
de atrasos ou saídas antecipadas, 

terá descontado de sua remunera-
ção ou subsídio diário o valor pro-
porcional a tais ocorrências, na for-
ma do regulamento.

Art. 81. nos dias úteis, por 
determinação contida em decreto 
do governador do estado poderão 
deixar de funcionar as repartições 
integrantes do poder executivo ou 
ser suspensos seus trabalhos.

Art. 82. fica o chefe do poder 
executivo autorizado a instituir o 
sistema de compensação de horas, 
por meio do banco de horas, a ser 
disciplinado em regulamento.

 

seÇÃo i 
da freQuÊncia 

Art. 83. frequência é o compa-
recimento obrigatório do servidor 
ao serviço dentro do horário fixado 
em lei ou regulamento do órgão de 
sua lotação, para cabal desempe-
nho dos deveres inerentes ao cargo 
ou à função, observadas a natureza 
e as condições do trabalho.

parágrafo único. apura-se a 
frequência:

i - pelo ponto;
ii - pela forma determinada em 

regimentos, quanto aos servidores 
que, em virtude das atribuições que 
desempenham, não estão sujeitos a 
ponto.

Art. 84. ponto é o registro pelo 
qual se verificarão, diariamente, a 
entrada e a saída do servidor em 
serviço.

§ 1º nos registros de ponto de-
verão ser lançados todos os ele-
mentos necessários à apuração da 
frequência.

§ 2º a frequência do servidor da 
administração direta, autárquica e 
fundacional será apurada por meio 
do sistema de ponto eletrônico em 
que serão registradas, diariamente 
e a cada turno, a entrada e a saída 
do servidor em seu local de traba-
lho, salvo as hipóteses previstas em 
regulamento.

§ �º salvo nos casos expressamen-
te previstos em lei e regulamento, 
é vedado dispensar o servidor do 
registro do ponto e abonar faltas 
ao serviço.

§ 4º as autoridades e os servido-
res que, de qualquer forma, contri-
buírem para o descumprimento do 
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disposto no parágrafo anterior, se-
rão obrigados a repor aos cofres pú-
blicos as importâncias indevidamente 
pagas aos servidores faltosos, sem 
prejuízo da responsabilização discipli-
nar cabível.

§ 5º em cada mês civil poderão ser 
abonadas até � (três) faltas do servi-
dor, desde que devidamente justifi-
cadas por atestado médico e não ex-
cedam a 24 (vinte e quatro) horas no 
mês e a 18 (dezoito) faltas em cada 
exercício.

§ 6º ultrapassado o limite de que 
trata o §5º deste artigo, os atestados 
médicos particulares deverão ser sub-
metidos à junta Médica oficial do es-
tado, na forma do art. 1�6 desta lei.

§ 7º poderão ser também abona-
das, desde que justificadas e devida-
mente comprovadas, as ausências do 
servidor na forma do regulamento.

§ 8º a dispensa da marcação do 
ponto, quando assim o exigir o servi-
ço, não desobriga o servidor por ela 
atingido do cumprimento de suas 
obrigações funcionais.

Art. 85. excetuados os ocupan-
tes de cargos em comissão de direção, 
chefia e assessoramento superior da 
estrutura básica todos os servidores 
estão sujeitos à prova de pontualida-
de e frequência mediante o sistema 
de marcação de ponto.

parágrafo único. o disposto neste 
artigo não se aplica ao servidor que, 
necessariamente, desempenhe suas 
atividades em serviços externos, bem 
assim ao que, pela natureza de suas 
atribuições, quando comprovada-
mente no exercício delas, tenha de 
deslocar-se da repartição em que esti-
ver lotado, os quais terão frequência 
apurada conforme regulamento.

Art. 86. são consideradas faltas 
injustificadas, sem prejuízo de outras, 
as ausências decorrentes de:

i - não retorno ao exercício, no 
prazo fixado nesta lei, em caso de re-
versão, reintegração, recondução ou 
aproveitamento;

ii - não apresentação imediata para 
exercício no órgão, autarquia ou fun-
dação, em caso de remoção ou térmi-
no de afastamento ou licença, salvo 
prorrogação;

iii - interstício entre:
a) o afastamento do órgão, da au-

tarquia ou fundação de origem e o 
exercício no órgão ou na entidade a 
que o servidor foi cedido ou de que 
colocado à disposição;

b) o término da cessão ou da dis-
posição de que trata a alínea “a” e 
o reinício do exercício no órgão, na 
autarquia ou fundação de origem.

Art. 87. aos servidores que es-
tiverem cursando estabelecimentos 
de ensino oficiais ou reconhecidos 
poderá ser concedido horário espe-
cial, quando comprovada a incom-
patibilidade entre o horário escolar 
e o da repartição.

§ 1º É exigida do servidor a com-
pensação de horário na unidade 
administrativa, de modo a cumprir 
integralmente a carga horária se-
manal de trabalho.

§ 2º o servidor estudante deve 
comprovar, mensalmente, a sua fre-
quência escolar.

 

tÍtulo iii  
dos direitos e Vantagens

capÍtulo i 
do sisteMa reMuneratório

 seÇÃo i 
das disposiÇÕes gerais 

Art. 88. a retribuição pecuni-
ária mensal pelo exercício de cargo 
público é fixada em lei, sob a forma 
de:

i - subsídio, fixado em parcela 
única; ou

ii - vencimentos ou remuneração, 
consistentes na soma do vencimen-
to do cargo efetivo acrescido das 
vantagens pecuniárias permanen-
tes, estabelecidas em lei.

§ 1º Vencimento é a retribuição 
pecuniária paga pelo exercício de 
cargo público, com valor fixado em 
lei.

§ 2º o valor diário da remunera-
ção ou subsídio obtém-se dividindo-
se o valor da retribuição pecuniária 
mensal por �0(trinta).

§ �º o valor horário da remune-
ração ou subsídio obtém-se dividin-
do-se a retribuição pecuniária men-
sal pelo quíntuplo da carga horária 
semanal.

§ 4º na retribuição pecuniária 
mensal não se incluem o décimo ter-
ceiro salário, o adicional de férias, o 
adicional noturno, o adicional por 
serviço extraordinário, as vantagens 
de natureza eventual e/nem as de 
caráter indenizatório.

§ 5º fica vedado o pagamento 
de qualquer parcela ou vantagem 
remuneratória aos servidores da 
administração direta, autárquica e 
fundacional do poder executivo sem 
o respectivo processamento no sis-
tema oficial de folha de pagamen-
to do órgão central de gestão de 
pessoal.

Art. 89. ao subsídio é vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie re-
muneratória, à exceção das parcelas 
indenizatórias, na forma do § 4º do 
art. �9 da constituição federal.

Art. 90. o vencimento ou o 
subsídio são irredutíveis.

Art. 91. na fixação do subsídio 
ou dos padrões do vencimento e das 
demais parcelas do sistema remune-
ratório, devem ser observados:

i - a natureza, o grau de responsa-
bilidade e a complexidade dos car-
gos componentes de cada carreira;

ii - os requisitos para investidura;
iii - as peculiaridades dos cargos. 

seÇÃo ii 
dos descontos e da 

indeniZaÇÃo ao erário 
estadual

 Art. 92. salvo por imposição 
legal, ou mandado judicial, nenhum 
desconto incidirá sobre a remunera-
ção ou subsídio.

parágrafo único. Mediante auto-
rização do servidor, poderá haver 
consignação em folha de pagamen-
to em favor de terceiros, a critério 
da administração e com reposição 
de custos, na forma definida em 
regulamento.

Art. 93. o subsídio ou a remu-
neração total do servidor não podem 
ser inferiores ao salário - mínimo.

§ 1º o valor do subsídio ou da 
remuneração deve ser complemen-
tado, sempre que ficar abaixo do 
salário - mínimo.

§ 2º o cálculo de gratificações e 
outras vantagens pecuniárias não 
incide sobre o complemento pago 
na forma do §1º .

Art. 94. o servidor que não 
cumprir integralmente a jornada 
diária a que está sujeito, em virtude 
de ausências injustificadas, atrasos 
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ou saídas antecipadas, terá descon-
tado de sua remuneração ou subsí-
dio o valor proporcional correspon-
dente a tais ocorrências, ressalvados 
a compensação e o abono de faltas, 
na forma do regulamento.

parágrafo único. as faltas consecu-
tivas iguais ou superiores a �0 (trinta) 
dias também redundarão na perda 
do descanso semanal remunerado.

Art. 95. o subsídio, a remune-
ração ou qualquer de suas parcelas 
têm natureza alimentar e não são 
objeto de arresto, sequestro ou pe-
nhora, exceto nos casos de prestação 
de alimentos resultantes de decisão 
judicial.

parágrafo único. o crédito em 
conta bancária não descaracteriza a 
natureza jurídica do subsídio ou da 
remuneração.

Art. 96. o pagamento efetuado 
pela administração pública em desa-
cordo com a legislação não aprovei-
ta ao servidor beneficiado, ainda que 
ele não tenha dado causa ao erro.

parágrafo único. É vedado exigir 
reposição de valor em virtude de 
aplicação retroativa de nova inter-
pretação da norma de regência.

Art. 97. os valores indevida-
mente auferidos bem como as inde-
nizações ao erário serão previamen-
te comunicados ao servidor ativo, 
aposentado ou pensionista, para 
pagamento, no prazo máximo de �0 
(trinta) dias, podendo ser parcelados, 
a pedido do interessado.

§ 1º o servidor será intimado, pre-
ferencialmente por meio eletrônico, 
para, em até 10 (dez) dias, apresen-
tar defesa, pagar o valor apurado ou 
solicitar parcelamento, cujo valor de 
cada parcela não poderá ser inferior 
ao correspondente a dez por cento 
da remuneração, do subsídio, dos 
proventos ou da pensão.

§ 2º escoado o prazo fixado no § 
1º sem o pagamento espontâneo ou 
manifestação do servidor, o valor 
devido, atualizado, a partir da data 
do evento, pelo índice oficial de in-
flação, será descontado da remune-
ração, do subsídio ou dos proventos 
dele.

§ �º Quando o pagamento indevi-
do houver ocorrido no mês anterior 
ao do processamento da folha, a 
reposição será feita imediatamen-
te, mediante desconto numa única 
parcela.

§ 4º na hipótese de valores re-
cebidos em decorrência de cumpri-
mento de decisão liminar, tutela 
provisória ou outra decisão judicial 
que venha a ser revogada ou res-
cindida, serão eles atualizados pelo 
índice oficial de inflação até a data 
da reposição.

§ 5º o servidor que se aposentar 
ou passar à condição de disponível 
continuará a responder pelas parce-
las remanescentes da indenização ou 
restituição, na mesma proporção.

§ 6º o saldo devedor do servidor 
demitido, exonerado ou que tiver 
cassada a sua disponibilidade será 
resgatado de uma só vez, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, respondendo 
da mesma forma o espólio, em caso 
de morte.

§ 7º após o prazo previsto no pa-
rágrafo anterior, o saldo remanes-
cente será inscrito na dívida ativa e 
cobrado por ação executiva.

§ 8º fica autorizada a compensa-
ção dos valores indevidamente au-
feridos pelo servidor, bem como das 
indenizações ao erário com créditos 
líquidos, certos e exigíveis que te-
nha em virtude do cargo ocupado, 
sendo vedado o aproveitamento de 
diferenças que sejam objeto de lití-
gio judicial.

§ 9º os procedimentos de conci-
liação e mediação serão utilizados 
de maneira prioritária para o res-
sarcimento e indenização ao erário, 
atendidos os parâmetros legais so-
bre autocomposição.

Art. 98. o débito do servidor 
com o erário ou o crédito que venha 
a ser reconhecido administrativa-
mente deve ser atualizado, a partir 
da data do evento, pelo índice ofi-
cial de inflação.

Art. 99. em caso de demissão, 
exoneração, aposentadoria ou va-
cância, o servidor tem direito de re-
ceber os créditos a que faz jus até a 
data do evento.

§ 1º o disposto neste artigo apli-
ca-se, inclusive, aos casos de dis-
pensa da função comissionada ou 
exoneração de cargo em comissão, 
quando:

i - seguidos de nomeações 
sucessivas;

ii - se tratar de servidor efetivo, 
hipótese em que faz jus à percepção 
proporcional dos créditos daí decor-
rentes, inclusive o décimo terceiro 
salário e as férias.

§ 2º nas hipóteses deste artigo, 
havendo débito do servidor com o 
erário, tem ele de ser deduzido in-
tegralmente dos créditos que tenha 
em virtude do cargo.

§ �º sendo insuficientes os crédi-
tos, o débito não deduzido tem de 
ser quitado na forma do art. 97.

§ 4º os créditos a que o ex-ser-
vidor faz jus devem ser quitados 
no prazo de até 60 (sessenta) dias, 
salvo nos casos de insuficiência de 
dotação orçamentária, observado o 
regulamento.

Art. 100. em caso de falecimen-
to do servidor e após apuração dos 
valores e dos procedimentos de que 
trata o art. 97, o saldo remanescente 
deve ser:

i - pago aos beneficiários da pen-
são e, na falta desses, aos sucessores 
judicialmente habilitados;

ii - cobrado na forma da lei civil, 
se negativo.

 

capÍtulo ii 
das Vantagens 

Art. 101. além do vencimento, 
podem ser pagas ao servidor, como 
vantagens, as seguintes parcelas:

i - indenizações;
ii - gratificações;
iii - adicionais.
parágrafo único. as vantagens pe-

cuniárias não são computadas nem 
acumuladas para efeito de concessão 
de qualquer outro acréscimo pecuni-
ário ulterior.

 

seÇÃo i 
das indeniZaÇÕes 

Art. 102. tem caráter indeniza-
tório o valor das parcelas relativas a:

i - diária;
ii - transporte;
iii - ajuda de custo;
iV - alimentação;
V - créditos decorrentes de de-

missão, exoneração e aposentado-
ria relativos a férias ou adicional de 
férias;

Vi - assistência pré - escolar;
Vii - auxílio - funeral.

Art. 103. os valores das inde-
nizações, assim como as condições 
para a sua concessão, são estabele-
cidos em lei ou regulamento, e não 
podem ser:
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i - incorporados à remuneração, 
ao subsídio ou aos proventos;

ii - computados na base de cálculo 
para fins de incidência da contribui-
ção previdenciária e de quaisquer 
outros tributos;

iii - computados para o cálcu-
lo de qualquer outra vantagem 
pecuniária.

 

subseÇÃo i 
das diárias e passagens

- Vide decreto nº 9.733, de 16-10-
2020 -regulamenta conceção de di-
árias e indenização de transporte.

Art. 104. o servidor que, a ser-
viço, afastar-se da sede de lotação 
em caráter eventual ou transitório 
para outro ponto do território na-
cional fará jus a passagens e diárias 
destinadas a indenizar as despesas 
com pousada, alimentação e loco-
moção urbana, conforme disposto 
em regulamento.

§1º a diária será concedida por 
dia de afastamento, sendo devida 
pela metade quando o deslocamen-
to não exigir pernoite fora da sede, 
ou quando o estado custear, por 
meio diverso, as despesas extraordi-
nárias cobertas por ela.

§ 2º não fará jus à diária o ser-
vidor que se deslocar dentro da 
mesma região metropolitana, aglo-
meração urbana ou microrregião, 
constituídas por municípios limítro-
fes e regularmente instituídas, salvo 
se houver pernoite fora da sede.

Art. 105. o servidor que rece-
ber diária ou passagem e, por qual-
quer motivo, não se afastar da sede, 
fica obrigado a restituição integral, 
no prazo de 15 (quinze) dias con-
tados da data em que deveria ter 
viajado.

parágrafo único. na hipótese de 
o servidor retornar à sede em prazo 
menor do que o previsto para o seu 
afastamento, restituirá ele as diá-
rias recebidas em excesso no prazo 
previsto no caput.

 

subseÇÃo ii 
da indeniZaÇÃo de transporte 

Art. 106. o servidor que rea-
lizar despesas com a utilização de 
meio próprio de locomoção para a 

execução de serviços externos, por 
força das atribuições próprias do 
cargo, faz jus à indenização de trans-
porte, na forma do regulamento.

 

subseÇÃo iii 
da ajuda de custo 

Art. 107. a ajuda de custo des-
tina-se a compensar as despesas:

i - de instalação do servidor que, 
no interesse do serviço, passar a 
ter exercício em nova sede, com 
mudança de domicílio em caráter 
permanente;

ii - com pousada, alimentação e 
locomoção urbana do servidor que, 
a serviço, afastar-se da sede de lo-
tação em caráter eventual ou tran-
sitório para o exterior, na forma do 
regulamento;

iii - do servidor que, por iniciati-
va própria, na forma do parágrafo 
único do art. 176, tenha obtido bol-
sa de estudo ou inscrição em cursos 
fora do estado ou no exterior, desde 
que a modalidade de que trate seja 
correlata à sua formação e ativida-
de profissional no serviço público 
estadual, na forma do regulamento; 
- revogado pela lei nº 20.943, de 

29-12-2020, Art. 3. , I, b.
iV - à família do servidor movi-

mentado com mudança de sede, 
que vier a falecer no novo local de 
exercício, com o retorno para a lo-
calidade de origem, dentro do pra-
zo de 1 (um) ano contado do óbi-
to, quando a movimentação tiver 
ocorrido:

a) por remoção, nos casos do inci-
so i do art. 67;

b) por disposição, ficando o ônus 
para o requisitante;

c) nos casos de cessão, sendo o 
ônus do cessionário, mediante res-
sarcimento ao cedente.

§ 1º no caso da ajuda de custo 
paga com fundamento no inciso i 
aplicam-se as seguintes regras:

i - é vedado o duplo pagamento 
de indenização, a qualquer tempo, 
na hipótese de cônjuge ou compa-
nheiro, também servidor que vir a 
ter exercício na mesma sede;

ii - correm por conta da adminis-
tração as despesas de transporte do 
servidor e de sua família, compre-
endendo bagagem e bens pessoais;

iii - não será concedida ajuda de 
custo na remoção a pedido;

iV - é calculada sobre a remunera-

ção ou subsídio do servidor, confor-
me disposto em regulamento, não 
podendo exceder a importância 
correspondente a � (três) meses;

V - não será concedida ao servi-
dor que se afastar do cargo, ou re-
assumi - lo, em virtude de mandato 
eletivo;

Vi - poderá ser concedida àquele 
que, não sendo servidor do estado 
de goiás, for nomeado para cargo 
de secretário de estado ou autori-
dade equivalente, com mudança de 
domicílio.

§ 2º À ajuda de custo de que trata o 
inciso iV do caput aplicam-se as regras 
dispostas nos incisos ii e iV do § 1º .

Art. 108. o servidor ficará 
obrigado a restituir a ajuda de cus-
to quando:

i - injustificadamente não se apre-
sentar na nova sede no prazo legal;

ii - por qualquer motivo, não se 
afastar da sede.

§ 1º na hipótese de o servidor re-
tornar à sede do exterior em prazo 
menor do que o previsto para o seu 
afastamento, ele restituirá os valo-
res recebidos em excesso.

§ 2º a restituição da ajuda de 
custo deverá ser efetivada no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da se-
guinte forma:

a) no caso do inciso i, da data em 
que deveria ter se apresentado na 
nova sede;

b) no caso do inciso ii, da data 
em que deveria ter se afastado da 
sede;

c) no caso do § 1º , da data de seu 
retorno do exterior.

 

subseÇÃo iV 
do auXÍlio - aliMentaÇÃo 

Art. 109. É devido ao servidor, 
mensalmente, o auxílio - alimenta-
ção, com os parâmetros e nos valo-
res fixados na forma da lei.

Art. 110. o auxílio - alimen-
tação se sujeita aos seguintes 
critérios:

i - seu pagamento é feito em pe-
cúnia, sem contrapartida;

ii - não pode ser acumulado com 
outro benefício da mesma espécie, 
ainda que pago in natura;

iii - no caso de servidor cedido 
por outro órgão ou entidade que 
não integre a administração direta, 
autárquica e fundacional, depende 
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de requerimento do interessado, no 
qual declare não receber benefício 
de mesma natureza;

iV - não é devido ao servidor em 
caso de:

a) licença ou afastamento;
b) férias;
c) suspensão em virtude de pena-

lidade disciplinar;
d) falta injustificada;
V - terá caráter indenizatório; e
Vi - não será incorporado ao ven-

cimento, à remuneração, aos pro-
ventos ou à pensão.

§ 1º   o valor diário do benefício, 
utilizado para descontos e paga-
mentos proporcionais, será obtido 
com a divisão do valor mensal por 
22 (vinte e dois). - redação dada 
pela lei nº 20.943, de 29-12-2020.

§ 1º considerar-se-á para o des-
conto do auxílio - alimentação, por 
dia não trabalhado, a proporciona-
lidade de �0 (trinta) dias.

§ 2º as diárias sofrerão desconto 
correspondente ao auxílio - alimen-
tação a que fizer jus o servidor, ex-
ceto aquelas eventualmente pagas 
em finais de semana e feriados, que 
não corresponderem à jornada ha-
bitual, observada a proporcionali-
dade prevista no § 1º .

 

subseÇÃo V 
da assistÊncia prÉ - escolar

 
- Vide decreto 9.739, de 27-10-
2020 - regulamenta a assistência 
pré-escolar 

 Art. 111. a assistência pré 
- escolar é devida ao servidor com 
remuneração ou subsídio no va-
lor de até r$ 5. 500,00 (cinco mil 
e quinhentos reais), que possua 
dependente:

i - na faixa etária de 6 (seis) meses 
a 5 (cinco) anos de idade; ou

ii - que seja pessoa com 
deficiência.

§ 1º o valor mensal da assistência 
pré - escolar é fixado em r$ 200,00 
(duzentos reais) por dependente 
matriculado em instituição educa-
cional regular ou dedicada a pessoa 
com deficiência, devidamente auto-
rizadas a funcionar.

§ 2º consideram-se dependentes 
o filho de qualquer natureza e o 
menor sob guarda ou tutela do ser-
vidor, comprovadas mediante apre-
sentação dos respectivos termos.

§ �º no caso de dependente que 
seja pessoa com deficiência, não será 
considerada a idade cronológica, des-
de que seu desenvolvimento biológi-
co, psicossocial e motor corresponda 
à idade mental relativa à faixa etária 
prevista no caput deste artigo, com a 
devida comprovação pela junta Mé-
dica oficial do estado.

§ 4º na hipótese de ambos os ge-
nitores serem servidores estaduais, o 
benefício será pago somente a um 
deles.

§ 5º havendo acumulação legal 
de cargos, o benefício será pago em 
correspondência a apenas um dos 
cargos ocupados pelo servidor, sem 
prejuízo da aplicação do disposto no 
§ 4º .

§ 6º para a concessão do benefí-
cio deverão ser apresentadas pelo 
servidor:

i - cópia da certidão do seu regis-
tro civil e do seu cpf;

ii - cópia da certidão de nascimen-
to, do termo de guarda ou tutela, se 
necessário, e do cartão de vacinação 
do dependente;

iii - cópia do laudo médico, no caso 
de dependente que seja pessoa com 
deficiência, emitido por junta Médi-
ca oficial;

iV - declaração em papel timbrado 
da creche, instituição educacional re-
gularmente autorizada a funcionar, 
ou da instituição dedicada a pessoas 
com deficiência de que o dependen-
te esteja ali matriculado;

V - declaração de que o dependen-
te não seja favorecido por benefício 
de igual natureza em outro órgão 
da administração direta, autárquica 
ou fundacional, empresa pública, 
sociedade de economia mista, inclu-
sive suas subsidiárias, ou sociedade 
controlada, direta ou indiretamente 
pelo poder público, bem como na 
iniciativa privada.

§ 7º a declaração a que se refere 
o inciso V do § 6° será emitida pelo 
órgão ou pela entidade ou empre-
sa em que o cônjuge exerça suas 
atividades.

§ 8º na hipótese de divórcio ou 
separação judicial, o benefício será 
pago ao servidor que mantiver o de-
pendente sob sua guarda ou tutela 
ou, no caso de guarda compartilha-
da, aplica-se o disposto no § 4º .

§ 9º a assistência pré - escolar não 
será devida ao servidor:

i - que estiver em gozo de qual-
quer licença ou afastamento não 
remunerado;

ii - quando de sua passagem para 
inatividade;

iii - na hipótese de seu 
falecimento.

§ 10. o valor de que trata o ca-
put poderá ser atualizado, em ato 
do chefe do poder executivo esta-
dual, pelo índice oficial de inflação.

 

SuBSeção VI 
do auXílIo - FuNeral 

Art. 112. À família do servidor 
que falecer, ainda que aposentado 
ou em disponibilidade, será pago 
o auxílio - funeral em valor corres-
pondente a 5 (cinco) vezes o menor 
vencimento de cargo de provimen-
to efetivo dos Quadros estaduais 
com carga horária de40 (quarenta) 
horas semanais.

§ 1º no caso de acumulação legal 
de cargos, o auxílio será pago so-
mente uma vez.

§ 2º no caso de servidor apo-
sentado, o auxílio - funeral é pago 
pelo regime próprio de previdência 
social, mediante ressarcimento dos 
valores pelo tesouro do estado de 
goiás.

§ �º o auxílio será pago, por meio 
de procedimento sumaríssimo, à 
pessoa da família que houver custe-
ado o funeral.

Art. 113. se o funeral for custe-
ado por terceiro, ele será indenizado, 
observado o disposto no art. 112.

Art. 114. em caso de faleci-
mento de servidor em serviço fora 
do local de trabalho, inclusive no 
exterior, ao invés do auxílio de que 
trata o art. 112, será a sua família 
indenizada das despesas com as 
providências decorrentes do even-
to, inclusive transporte do corpo e 
gastos de viagem de uma pessoa, a 
expensas do órgão ou entidade de 
lotação.

 

seÇÃo ii 
das gratificaÇÕes e dos 

adicionais 

Art. 115. além do vencimento 
e das vantagens previstas nesta lei, 
serão deferidos aos servidores as re-
tribuições, gratificações e os adicio-
nais seguintes:

i - retribuição pelo exercício de 
função comissionada;
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ii - retribuição por cargo em 
comissão;

iii - décimo terceiro salário;
iV - adicional de insalubridade e 

periculosidade;
V - adicional por serviço 

extraordinário;
Vi - adicional noturno;
Vii - adicional de férias;
Viii - gratificação por encargo de 

curso ou concurso;
iX - outros, relativos ao local ou à 

natureza do trabalho, estabelecidos 
em lei específica.

 

subseÇÃo i 
da retribuiÇÃo pelo eXercÍcio 

de funÇÃo coMissionada 

Art. 116. sem prejuízo da re-
muneração ou subsídio do cargo 
efetivo, ao servidor a quem tenha 
sido atribuída função comissionada 
é devida retribuição sob a forma de 
gratificação pelo seu exercício.

parágrafo único. lei específica 
estabelecerá os requisitos gerais e 
valores de retribuição das funções 
comissionadas.

 

subseÇÃo ii

da retribuiÇÃo por cargo eM 
coMissÃo

 

Art. 117. os cargos em comis-
são são remunerados por subsídio, 
conforme lei específica.

 

subseÇÃo iii 
do dÉciMo terceiro salário 

Art. 118. o décimo terceiro sa-
lário será pago ao servidor público 
da administração direta, autárquica 
e fundacional do poder executivo, 
na forma da lei específica.

 

subseÇÃo iV 
dos adicionais de 
insalubridade e 
periculosidade 

Art. 119. os servidores que 
trabalhem com habitualidade em 
locais e atividades insalubres ou em 
contato permanente com substân-

cias tóxicas, radioativas ou conside-
radas de risco de vida fazem jus a 
um adicional de insalubridade ou 
periculosidade.

§ 1º o servidor que fizer jus aos 
adicionais de insalubridade e pe-
riculosidade deverá optar por um 
deles.

§ 2º o direito ao adicional de in-
salubridade ou periculosidade ces-
sa com a eliminação das condições 
ou dos riscos que deram causa a 
sua concessão.

Art. 120. haverá permanente 
controle da atividade de servidores 
em operações ou locais considera-
dos insalubres ou perigosos.

parágrafo único. a servidora 
gestante ou lactante será afasta-
da, enquanto durarem a gestação 
e a lactação, das operações e locais 
previstos neste artigo, exercendo 
suas atividades em local salubre e 
em serviço não perigoso.

Art. 121. na concessão dos 
adicionais de insalubridade e de 
periculosidade serão observados 
as situações, regras e os percen-
tuais estabelecidos em legislação 
específica.

 

subseÇÃo V 
do adicional por serViÇo 

eXtraordinário 

Art. 122. o serviço extraordi-
nário, a ser prestado exclusivamen-
te no interesse da administração, 
será remunerado:

i - com acréscimo de 50% (cin-
quenta por cento) em relação ao 
valor da remuneração ou subsídio 
da hora normal de trabalho;

ii - por hora de trabalho anteci-
pado ou prorrogado, calculada na 
mesma base percebida pelo servi-
dor por hora de período normal de 
expediente.

parágrafo único. somente será 
permitido serviço extraordinário 
para atender a situações excep-
cionais e temporárias, respeitado 
o limite máximo de 2 (duas) horas 
por jornada. - acrescido pela lei nº 
20.943, de 29-12-2020.

Art. 123. as horas trabalha-
das mediante o sistema de com-
pensação não serão considera-
das como prestação de serviços 
extraordinários.

Art. 124. É vedado conceder 
adicional por serviço extraordinário 
com o objetivo de remunerar outros 
serviços, encargos ou a título de com-
plementação remuneratória.

§ 1º o servidor que receber im-
portância relativa a serviço extraor-
dinário que não prestou será obri-
gado a restituí - la de uma só vez, 
ficando, ainda, sujeito a punição 
disciplinar.

§ 2º será igualmente responsabi-
lizada, pessoal e disciplinarmente, a 
autoridade que infringir o disposto 
neste artigo.

 

subseÇÃo Vi 
do adicional noturno 

Art. 125. o serviço noturno, 
prestado em horário compreendido 
entre 22 (vinte e duas) horas de um 
dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, 
terá o valor - hora acrescido de 20% 
(vinte por cento), computando-se 
cada hora como cinquenta e dois mi-
nutos e trinta segundos.

parágrafo único. em se tratando de 
serviço extraordinário, o acréscimo de 
que trata este artigo incidirá sobre o 
adicional de serviço extraordinário.

 

subseÇÃo Vii 
do adicional de fÉrias 

Art. 126. independentemente 
de solicitação, será pago ao servidor, 
por ocasião das férias, um adicional 
correspondente a 1/� (um terço) da 
remuneração ou do subsídio do mês 
em que as férias forem iniciadas.

parágrafo único. no caso de o ser-
vidor exercer função comissionada ou 
ocupar cargo em comissão de direção, 
chefia ou assessoramento, a respecti-
va vantagem será considerada no 
cálculo do adicional de que trata este 
artigo.

 

subseÇÃo Viii 
da gratificaÇÃo por encargo 

de curso ou concurso 

Art. 127. a gratificação por en-
cargo de curso ou concurso é devida 
ao servidor que, em caráter eventual:

i - atuar como instrutor em curso de 
formação, de desenvolvimento ou de 
treinamento regularmente instituído 
no âmbito da administração públi-
ca estadual;
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ii - participar de banca examina-
dora ou de comissão para elabora-
ção de editais, questões de provas, 
exames orais, para análise curricu-
lar, para correção de provas discur-
sivas ou para julgamento de recur-
sos intentados por candidatos;

iii - participar da logística de pre-
paração e realização de concurso 
público envolvendo atividades de 
planejamento, coordenação, super-
visão, execução e avaliação de re-
sultado, quando tais atividades não 
estiverem incluídas entre as suas 
atribuições permanentes;

iV - participar da aplicação, fis-
calizar ou avaliar provas de exame 
vestibular ou de concurso públi-
co, bem como supervisionar essas 
atividades.

§ 1º o valor da gratificação será 
calculado em horas e fixado pelo 
titular do órgão central de gestão 
de pessoal, observadas a nature-
za e a complexidade da atividade 
exercida.

§ 2º o valor máximo da hora tra-
balhada corresponderá aos seguin-
tes percentuais, incidentes sobre o 
maior vencimento da administra-
ção pública estadual:

a) 2,2% (dois inteiros e dois dé-
cimos por cento), em se tratando 
de atividades previstas no inciso i 
do caput deste artigo;

b) 1,2% (um inteiro e dois déci-
mos por cento), em se tratando de 
atividade prevista nos incisos ii, iii e 
iV do caput deste artigo.

§ �º a gratificação por encargo 
de curso ou concurso somente será 
paga se as atividades referidas nos 
incisos do caput deste artigo forem 
exercidas sem prejuízo das atribui-
ções do cargo de que o servidor for 
titular, devendo ser objeto de com-
pensação de carga horária em até 
12 (doze) meses, quando desempe-
nhadas durante a jornada de traba-
lho, na forma do regulamento.

§ 4º a gratificação por encargo 
de curso ou concurso não se incor-
pora ao subsídio ou remuneração 
do servidor para qualquer efeito e 
não poderá ser utilizada como base 
de cálculo para quaisquer outras 
vantagens, inclusive para fins de 
cálculo dos proventos de aposenta-
doria e das pensões.

§ 5º  a retribuição não poderá ser 
superior ao equivalente a 120 (cen-
to e vinte) horas de trabalho anuais, 
ressalvada situação de excepciona-
lidade, devidamente justificada e 

previamente aprovada pela autori-
dade máxima do órgão ou da enti-
dade, que poderá autorizar o acrés-
cimo de até 120 (cento e vinte) horas 
de trabalho anuais. - acrescido pela 
lei nº 20.943, de 29-12-2020.

 

capÍtulo iii 
das fÉrias 

Art. 128. o servidor fará jus a 
�0 (trinta) dias de férias, que podem 
ser acumuladas, até o máximo de 2 
(dois) períodos, no caso de necessi-
dade do serviço, sob pena de serem 
concedidas de ofício, ressalvadas as 
hipóteses previstas em legislação 
específica.

§ 1º para o primeiro período aqui-
sitivo de férias serão exigidos 12 
(doze) meses de exercício, compu-
tado o tempo de serviço prestado 
anteriormente à administração es-
tadual direta, autárquica e fundacio-
nal, desde que entre os períodos não 
haja interrupção de exercício por 
prazo superior a �0 (trinta) dias.

§ 2º É vedado levar à conta de fé-
rias qualquer falta ao serviço.

§ �º as férias poderão ser parcela-
das em até � (três) períodos, desde 
que assim requeridas pelo servidor e 
no interesse da administração públi-
ca, contanto que nenhum deles seja 
inferior a 5 (cinco) dias.

Art. 129. o pagamento do adi-
cional de férias será incluído na folha 
de pagamento do mês imediatamen-
te anterior ao início da fruição na 
proporção do período a ser gozado.

parágrafo único. após o proces-
samento do adicional de férias em 
folha de pagamento não é dado ao 
servidor desistir da fruição do perío-
do solicitado.

Art. 130. em caso de demissão, 
vacância ou exoneração de cargo de 
provimento efetivo ou em comissão, 
ou aposentadoria, as férias não go-
zadas são indenizadas pelo valor da 
remuneração ou subsídio devido no 
mês da ocorrência do evento, acres-
cido do adicional de férias.

§ 1º o período de férias incom-
pleto é indenizado na proporção 
de um doze avos por mês de efetivo 
exercício.

§ 2º para os efeitos do § 1º , a fra-
ção superior a 14 (quatorze) dias é 
considerada como mês integral.

Art. 131. o servidor que ope-
ra direta e permanentemente com 
raios x ou substâncias radioativas 
gozará 20 (vinte) dias consecutivos 
de férias, por semestre de atividade 
profissional, proibida em qualquer 
hipótese a acumulação.

Art. 132. as férias poderão ser 
suspensas somente por motivo de 
calamidade pública, comoção in-
terna, convocação para júri, serviço 
militar ou eleitoral, licença para tra-
tamento de saúde, licença - mater-
nidade e licença - paternidade.

parágrafo único. o restante do 
período suspenso será gozado de 
uma só vez, imediatamente após a 
cessação do evento que tenha dado 
causa à suspensão.

 
capÍtulo iV 

das licenÇas

seÇÃo i 
das disposiÇÕes gerais 

Art. 133. ao servidor ocupan-
te de cargo de provimento efetivo 
poderão ser concedidas as seguin-
tes licenças:

i - para tratamento de saúde;
ii - por motivo de doença em pes-

soa da família;
iii - maternidade;
iV - paternidade;
V - por motivo de afastamento de 

cônjuge ou companheiro;
Vi - para o serviço militar;
Vii - para atividade política;
Viii - para capacitação;
iX - para tratar de interesses 

particulares;
X - para desempenho de manda-

to classista.
parágrafo único. as licenças de 

que tratam os incisos V a X deste 
artigo são de competência do titu-
lar do órgão ou entidade de origem 
do servidor, devendo, em caso de 
disposição ou cessão, o titular do 
órgão ou entidade requisitante ou 
cessionário remeter a solicitação à 
origem com manifestação prévia.

Art. 134. ao servidor exclusi-
vamente ocupante de cargo de pro-
vimento em comissão poderão ser 
concedidas as seguintes licenças:

i - para tratamento de saúde;
ii - por motivo de doença em pes-

soa da família;
iii - maternidade;
iV - paternidade.
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Art. 135. o servidor deverá 
aguardar em exercício a concessão 
da licença, salvo no caso de doença 
comprovada que o impeça de com-
parecer ao serviço, hipótese em que 
o prazo da licença começará a correr 
a partir do impedimento.

parágrafo único. as licenças de-
verão ser devidamente registradas 
nos assentos funcionais do servidor, 
bem como no sistema de gestão de 
pessoas oficial do estado.

Art. 136. a licença dependente 
de inspeção médica:

i - concedida dentro de 60 (sessen-
ta) dias do término de outra da mes-
ma espécie será considerada como 
prorrogação;

ii - será deferida pelo prazo indi-
cado pela junta Médica oficial do 
estado, a partir de cuja data terá 
início o afastamento, ressalvada a 
hipótese prevista na parte final do 
inciso i;

iii - poderá ser prorrogada de ofí-
cio ou a requerimento do servidor.

§ 1º o pedido de prorrogação de-
verá ser apresentado pelo menos 10 
(dez) dias antes de findo o prazo da 
licença e, se indeferido, contar-se-
á como de licença o período com-
preendido entre seu término e a 
data do conhecimento do despacho 
denegatório.

§ 2º a critério da administração, o 
servidor em licença para tratamen-
to de saúde poderá ser convocado 
a qualquer momento, para avalia-
ção das condições que ensejaram o 
afastamento.

Art. 137. o servidor em gozo 
de licença comunicará à unidade ad-
ministrativa responsável pela gestão 
de pessoas do seu órgão de lotação o 
local onde poderá ser encontrado.

parágrafo único. É vedado o exer-
cício de atividade remunerada du-
rante o período das licenças previs-
tas nos incisos i e ii do art. 1�� e i e ii 
do art. 1�4 desta lei.

Art. 138.  terminada a licença, 
o servidor reassumirá imediatamen-
te o exercício do cargo, salvo pedido 
de prorrogação.

parágrafo único. o não cumpri-
mento do disposto no caput confi-
gurará falta ao serviço para todos os 
efeitos, inclusive disciplinar.

Art. 139.  durante a fruição de 
licença remunerada o servidor fará 

jus ao subsídio ou à remuneração, 
na forma do art. 88 desta lei.

 

seÇÃo i 
da licenÇa para trataMento 

de saÚde 

Art. 140.  a licença para trata-
mento de saúde será concedida de 
ofício ou a pedido do servidor, com 
base em perícia médica oficial, por 
período não excedente a 24 (vinte e 
quatro) meses.

§ 1º para licença até 90 (noventa) 
dias, nos casos em que for inviável 
a inspeção médica oficial de forma 
presencial, será excepcionalmen-
te admitida a avaliação da junta 
Médica oficial por videoconferên-
cia ou outro meio eletrônico de 
comunicação.

§ 2º a avaliação com recurso de 
videoconferência prevista no § 1º 
será realizada nas dependências de 
órgão ou entidade estadual, na for-
ma do regulamento.

§ �º nas situações do § 1º em que 
não for possível a realização de vi-
deoconferência, o servidor deverá 
encaminhar por meio eletrônico, 
o atestado de médico particular, 
acompanhado de exames e docu-
mentos que demonstrem de forma 
inequívoca o seu adoecimento e 
a necessidade de afastamento do 
trabalho.

§ 4º a licença que exceder o pra-
zo de 90 (noventa) dias no perío-
do de 12(doze) meses a contar do 
primeiro dia de afastamento será 
concedida somente mediante ava-
liação presencial pela junta Médica 
oficial.

§ 5º sempre que as circunstâncias 
o exigirem, a inspeção médica será 
realizada na residência do servidor 
ou no estabelecimento hospitalar 
onde se encontrar internado.

Art. 141.  o atestado e o laudo 
da junta Médica oficial não se refe-
rirão ao nome ou natureza da doen-
ça, salvo quando se tratar de lesões 
produzidas por acidente em serviço, 
doença profissional ou qualquer das 
doenças incapacitantes, graves, con-
tagiosas ou incuráveis que ensejam 
aposentadoria integral na forma da 
legislação previdenciária estadual.

Art. 142.  o servidor que apre-
sentar indícios de lesões orgânicas 
ou funcionais será submetido à ins-
peção médica.

Art. 143.  o servidor será 
submetido a exames médicos 
periódicos, nos termos e condi-
ções definidos em lei específica e 
regulamento.

Art. 144.  o servidor acidenta-
do no exercício de suas atribuições 
ou acometido de doença profissio-
nal terá direito a licença com subsí-
dio ou vencimento e vantagens do 
cargo pelo prazo de até 24 (vinte e 
quatro) meses, podendo, porém, a 
junta Médica oficial concluir, desde 
logo, pela aposentadoria.

§ 1º entende-se por acidente em 
serviço aquele que acarrete dano fí-
sico ou mental e tenha relação me-
diata ou imediata com o exercício 
do cargo, inclusive o:

i - sofrido pelo servidor no per-
curso da residência ao trabalho ou 
vice - versa;

ii - decorrente de agressão física 
sofrida no exercício do cargo, salvo 
se comprovadamente provocada 
pelo servidor.

§ 2º a prova do acidente será fei-
ta no prazo de 10 (dez) dias, pror-
rogável quando as circunstâncias o 
exigirem.

§ �º entende-se por doença pro-
fissional a que se deva atribuir, com 
relação de causa e efeito, a condi-
ções inerentes ao serviço ou fatos 
nele ocorridos.

§ 4º o servidor acidentado em 
serviço ou acometido de doença 
profissional que necessite de trata-
mento especializado, mediante re-
comendação da junta Médica ofi-
cial e quando inexistirem meios e 
recursos adequados em instituição 
pública, poderá, excepcionalmente, 
ser tratado em instituição privada, à 
conta de recursos públicos.

Art. 145.  decorrido o prazo 
de 24 (vinte e quatro) meses de li-
cença para tratamento de saúde, o 
servidor será submetido a nova ins-
peção médica e aposentado, caso 
julgado total e definitivamente in-
válido para o serviço público.

§ 1º o lapso de tempo compre-
endido entre o término da licença 
e a publicação do ato da aposenta-
doria será considerado prorrogação 
da licença.

§ 2º nos casos em que, após o 
decurso de 24 (vinte e quatro) me-
ses de licença para tratamento de 
saúde, o servidor não seja julgado 
total e definitivamente inválido 
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para o serviço público, nova licença 
para tratamento de saúde deverá 
ser concedida e o respectivo tempo 
será contado apenas para efeito de 
aposentadoria e disponibilidade.

 

seÇÃo ii 
da licenÇa por MotiVo de 

doenÇa eM pessoa da faMÍlia

 Art. 146.  poderá ser concedi-
da licença ao servidor por motivo de 
doença do cônjuge ou companheiro, 
dos pais, do padrasto ou madrasta, 
dos filhos e enteado, ou dependen-
te que viva a suas expensas e cons-
te do seu assentamento funcional, 
mediante comprovação pela junta 
Médica oficial do estado.

§ 1º a licença será deferida so-
mente se a assistência direta do ser-
vidor for indispensável e não puder 
ser prestada simultaneamente com 
o exercício do cargo.

§ 2º a licença de que trata o ca-
put, incluídas as prorrogações, po-
derá ser concedida pelo prazo máxi-
mo de 150 (cento e cinquenta) dias, 
a cada período de �65 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, nas seguintes 
condições:

i - por até 60 (sessenta) dias, con-
secutivos ou não, mantida a remu-
neração ou o subsídio do cargo; e

ii - a partir de 61 (sessenta e um) 
dias, consecutivos ou não, sem re-
muneração ou subsídio.

§ �º o início do interstício de que 
trata o § 2º será contado a partir da 
data de deferimento da primeira li-
cença concedida.

§ 4º aplicam-se a licença por mo-
tivo de doença em pessoa da famí-
lia os §§ 1º a 4º do art. 140 desta 
lei, ressalvado o prazo do § 4º , que 
será, nesse caso, 60 (sessenta) dias.

 

seÇÃo iii 
da licenÇa - Maternidade 

Art. 147.  À servidora gestan-
te e àquela que adotar ou obtiver a 
guarda judicial para fins de adoção 
de criança ou adolescente será con-
cedida licença remunerada de 180 
(cento e oitenta) dias, mediante 
apresentação de documento oficial 
comprobatório do nascimento ou 
termo oficial de adoção ou guarda.

§ 1º salvo prescrição médica em 
contrário, caso em que poderá ser 
antecipada em até 28 (vinte e oito) 

dias do parto, a licença será conce-
dida a partir da �6ª (trigésima sexta) 
semana gestacional, por prescrição 
médica.

§ 2º no caso de natimorto ou de 
nascimento com vida seguido de 
óbito, a servidora reassumirá suas 
funções depois de decorridos �0 
(trinta) dias do evento, caso seja jul-
gada apta.

§ �º no caso de aborto ocorrido 
entre a 1ª (primeira) e a 20ª (vigé-
sima) semana gestacional atesta-
do pela junta Médica do estado, a 
servidora terá direito a �0 (trinta) 
dias do benefício de que trata este 
artigo.

§ 4º o período remanescente da 
licença remunerada de que trata 
o caput deste artigo será deferido 
ao servidor, mediante solicitação e 
comprovação documental, em caso 
de morte da mãe da criança ou de 
abandono da criança por sua mãe.

§ 5º no caso de adoção ou obten-
ção de guarda judicial de criança ou 
adolescente, o benefício será defe-
rido somente mediante apresenta-
ção de termo judicial de guarda à 
adotante ou guardiã, expedido pela 
autoridade judiciária competente.

Art. 148.  no caso de adoção 
ou obtenção de guarda judicial de 
criança ou adolescente por cônjuges 
ou companheiros, ambos servidores 
públicos estaduais ou sendo um po-
licial ou bombeiro militar e o outro 
servidor público estadual, as licen-
ças de que tratam o caput deste ar-
tigo e o art. 15� serão concedidas 
da seguinte forma:

i - 180 (cento e oitenta) dias ao 
servidor adotante que assim o 
requerer;

ii - 20 (vinte dias) ao outro servidor 
ou militar, cônjuge ou companheiro 
adotante, que assim o requerer.

Art. 149.  no caso de servidora 
comissionada, sem vínculo efetivo 
com a administração, as despesas 
relativas aos últimos 60 (sessenta) 
dias da licença - maternidade corre-
rão à conta dos recursos do tesouro 
do estado de goiás.

Art. 150.  na hipótese de o 
período da licença - maternidade 
coincidir com o da fruição de férias, 
este será automaticamente altera-
do pela administração para a data 
imediatamente posterior ao térmi-
no da licença - maternidade.

Art. 151.  a servidora deverá 
comunicar imediatamente eventual 
revogação da guarda judicial, cessan-
do a fruição da licença.

parágrafo único. a falta de comuni-
cação acarretará a cassação da licença 
- maternidade, com a perda total da 
remuneração ou subsídio a partir da 
data da revogação da guarda judicial, 
sem prejuízo da aplicação das penali-
dades disciplinares cabíveis.

Art. 152.  após o término da 
licença, a servidora disporá de uma 
hora por dia, que poderá ser parcela-
da em 2 (dois) períodos de �0 (trinta) 
minutos cada, para amamentação 
do filho, até os 12 (doze) meses de 
idade.

 

seÇÃo iV 
da licenÇa - paternidade

 Art. 153.  ao servidor será 
concedida licença remunerada de 20 
(vinte) dias, com a remuneração ou o 
subsídio do cargo, em razão de nas-
cimento de filho, adoção conjunta 
ou obtenção de guarda judicial para 
fins de adoção conjunta de criança ou 
adolescente, mediante apresentação 
de documento oficial comprobatório 
do nascimento ou termo oficial de 
adoção ou guarda.

parágrafo único. a licença - pater-
nidade será concedida inclusive em 
casos de natimorto.

Art. 154.  ao servidor poderá ser 
concedido afastamento na forma do 
inciso iii do art. �0 desta lei em caso 
de aborto de filho.

Art. 155.  ao servidor será con-
cedida licença remunerada de 180 
(cento e oitenta) dias, em razão de 
adoção uniparental ou obtenção de 
guarda judicial para fins de adoção, 
quando ele for o único responsável 
pela criança ou adolescente, median-
te apresentação de documento oficial 
comprobatório da adoção ou guarda, 
expedido pela autoridade judiciária 
competente.

Art. 156.  o servidor deverá co-
municar imediatamente eventual re-
vogação da guarda judicial, cessando 
a fruição da licença - paternidade.

parágrafo único. a falta de comuni-
cação acarretará a cassação da licença 
- paternidade, com a perda total da 
remuneração ou do subsídio a partir 
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da data da revogação da guarda ju-
dicial, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades disciplinares cabíveis.

Art. 157.  no caso de o período 
da licença - paternidade coincidir com 
o da fruição de férias, este será au-
tomaticamente alterado pela admi-
nistração para a data imediatamen-
te posterior ao término da licença 
- paternidade.

 

seÇÃo V 
da licenÇa por MotiVo de 
afastaMento do cÔnjuge

 Art. 158.  poderá ser concedi-
da licença ao servidor para acompa-
nhar cônjuge ou companheiro que 
foi deslocado para outro ponto do 
território estadual ou mesmo fora 
dele, ou para o exercício de manda-
to eletivo dos poderes executivo e 
legislativo.

§ 1º a licença será concedida me-
diante pedido devidamente instruí-
do, que deverá ser renovado anual-
mente mediante comprovação dos 
requisitos dispostos no caput deste 
artigo.

§ 2º a licença de que trata o ca-
put é concedida sem remuneração 
ou subsídio.

§ �º existindo, no novo local da 
residência, repartição estadual, o 
servidor poderá ser ali lotado, se 
houver vaga, em caráter temporá-
rio, desde que para o exercício de 
atividade compatível com o seu 
cargo.

 

seÇÃo Vi 
da licenÇa para o serViÇo 

Militar

 Art. 159.  ao servidor con-
vocado para o serviço militar será 
concedida licença na forma e nas 
condições previstas na legislação 
específica.

§ 1º concluído o serviço militar, 
o servidor terá até 15 (quinze) dias 
sem remuneração para reassumir o 
exercício do cargo.

§ 2º a licença será concedida 
mediante apresentação de do-
cumento oficial que comprove a 
incorporação.

§ �º a licença será remunerada, 
descontando-se, porém, a impor-
tância que o servidor perceber, na 
qualidade de incorporado, salvo se 

optar pelas vantagens remunera-
tórias do serviço militar, o que im-
plicará a perda do vencimento ou 
subsídio.

 

seÇÃo Vii 
da licenÇa para a atiVidade 

polÍtica 

Art. 160.  o servidor tem direi-
to a licença para atividade política, 
mediante requerimento, nos perío-
dos compreendidos entre:

i - a data de sua escolha em con-
venção partidária como candidato a 
cargo eletivo e a véspera do regis-
tro da candidatura perante a justiça 
eleitoral;

ii - o registro da candidatura pe-
rante a justiça eleitoral e até 10 
(dez) dias após a data da eleição à 
qual concorre.

§ 1º no caso do inciso i, a licença 
é sem remuneração ou subsídio; no 
caso do inciso ii, é com remunera-
ção ou subsídio.

§ 2º negado o registro ou haven-
do desistência da candidatura, o 
servidor tem de reassumir o cargo 
em até 5 (cinco) dias.

§ �º o servidor candidato a cargo 
eletivo que exerça cargo em comis-
são ou função de confiança, dele 
deve ser exonerado ou dispensado, 
na forma da legislação eleitoral.

Art. 161.  o servidor efetivo 
que pretenda ser candidato deve 
ficar afastado de suas atribuições 
habituais, quando assim o exigir a 
legislação eleitoral e conforme os 
critérios ali previstos, sem prejuízo 
da remuneração ou do subsídio.

 

seÇÃo Viii 
da licenÇa para capacitaÇÃo

 
- Vide decreto nº 9.738, de 27-10-
2020 - Institui a política estadual 
de Capacitação e desenvolvimento 
profissional

 

Art. 162.  após cada quinqu-
ênio de efetivo exercício prestado 
ao estado de goiás, na condição 
de titular de cargo de provimento 
efetivo, o servidor poderá, no inte-
resse da administração, afastar-se 
do exercício do cargo efetivo, com 
a respectiva remuneração ou sub-

sídio, por 90 (noventa) dias, para 
participar de curso de capacitação 
profissional, que deverá visar a seu 
melhor aproveitamento no serviço 
público.

§ 1º o período de que trata o ca-
put poderá ser fracionado, a depen-
der da duração da capacitação.

§ 2º os períodos de licença de 
que trata o caput não são acumu-
láveis, sendo vedada sua conversão 
em pecúnia.

§ �º para apuração do quinquênio 
computar-se-á, também, o tempo 
de serviço prestado anteriormente 
em outro cargo estadual, desde que 
entre um e outro não haja interrup-
ção de exercício por prazo superior 
a �0 (trinta) dias.

§ 4º em caso de acumulação de 
cargos, a licença para capacitação 
será concedida em relação a cada 
um deles simultânea ou separada-
mente, sendo sempre independen-
te o cômputo do quinquênio em 
relação a cada um dos cargos.

 

seÇÃo iX 
da licenÇa para tratar de 

interesses particulares 

Art. 163.  a critério da admi-
nistração, poderá ser concedida ao 
servidor estável licença para tratar 
de assuntos particulares pelo prazo 
de � (três) anos consecutivos, sem 
remuneração, desde que:

i - não possua débito com o erá-
rio relacionado com sua situação 
funcional; e

ii - não se encontre respondendo 
a processo disciplinar ou cumprindo 
penalidade disciplinar.

§ 1º a licença poderá ser inter-
rompida, a qualquer tempo, a pe-
dido do servidor ou a critério da 
administração.

§ 2º o servidor não pode exercer 
cargo ou emprego público inacu-
mulável durante a licença de que 
trata este artigo.

§ �º nova licença só poderá ser 
concedida após o decurso de 12 
(doze) meses de efetivo exercício 
no cargo, contados do retorno do 
afastamento anterior.

§ 4º na hipótese de interrupção 
da licença a pedido do servidor, seu 
retorno deverá ser imediato.

§ 5º na hipótese de interrupção da 
licença a critério da administração, o 
servidor deverá se apresentar em até 
15 (quinze) dias improrrogáveis.
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 seÇÃo X 
da licenÇa para deseMpenho 

de Mandato classista

 Art. 164.   É assegurado ao ser-
vidor estável o direito à licença sem 
remuneração para desempenho de 
mandato em central sindical, confede-
ração, federação, associação de classe 
de âmbito estadual, sindicato repre-
sentativo da categoria de servidores 
públicos estaduais ou entidade fisca-
lizadora da profissão, regularmente 
registrados no órgão competente.  
- redação dada  pela lei nº 20.943, 
de 29-12-2020.

Art. 164.  É assegurado ao ser-
vidor estável o direito à licença para 
desempenho de mandato em cen-
tral sindical, confederação, federa-
ção, associação de classe de âmbito 
estadual, sindicato representativo 
da categoria de servidores públicos 
estaduais ou entidade fiscalizadora 
da profissão, regularmente regis-
trados no órgão competente.

§ 1º o servidor ocupante de cargo 
de provimento em comissão ou de-
signado para função comissionada 
deverá desincompatibilizar-se do 
cargo ou da função para usufruir a 
licença de que trata o caput deste 
artigo.

§ 2º poderão ser licenciados so-
mente os servidores eleitos para 
cargos de presidente ou diretor das 
referidas entidades.

§ �º a licença terá duração igual 
à do mandato, podendo ser renova-
da, no caso de reeleição.

§ 4º a licença de que trata o ca-
put é considerada como de efetivo 
exercício, exceto para efeito de pro-
moção por merecimento.

Art. 165.  (Vetado):
i - (Vetado):
a) (Vetado);
b) (Vetado);
c) (Vetado);
ii - (Vetado).

Art. 166.  a licença para de-
sempenho de mandato em entida-
de fiscalizadora da profissão exige 
pertinência com as atribuições do 
cargo efetivo por ele ocupado.

Art. 167.  o servidor investido 
em mandato classista não poderá 
ser removido de ofício para locali-
dade diversa daquela onde exerça o 
mandato.

 capÍtulo V 
dos afastaMentos 

Art. 168.  ao servidor pode-
rão ser concedidos os seguintes 
afastamentos:

i - para exercício de mandato 
eletivo;

ii - para missão oficial no exterior;
iii - para participação em progra-

ma de  pós-graduação stricto sensu;
iV - para frequência em curso de 

formação;
V - para participação em compe-

tição esportiva.
§ 1º os afastamentos dos servi-

dores estaduais são da competên-
cia do titular do órgão de origem 
e serão precedidos de comunicação 
ao órgão central de gestão de 
pessoal.

§ 2º compete ao titular do ór-
gão central de gestão de pessoal, 
por solicitação do titular do órgão 
ou entidade de lotação do servidor, 
conceder o afastamento para par-
ticipação em programas de  pós-
graduação stricto sensu.

§ �º o afastamento para parti-
cipação em competição esportiva 
é da competência do titular do ór-
gão ou da entidade de lotação do 
servidor.

§ 4º no caso de afastamento re-
munerado será devido o subsídio 
ou a remuneração, na forma do ar-
tigo 88 desta lei.

Art. 169.  o servidor, quando 
no exercício de cargo de provimen-
to em comissão, fica afastado das 
atribuições do seu cargo de provi-
mento efetivo.

§ 1º o disposto neste artigo apli-
ca-se ao servidor que acumular lici-
tamente dois cargos efetivos, dos 
quais deve se afastar, na forma 
do caput, salvo na hipótese em que 
houver compatibilidade de horá-
rio e local com o exercício de um 
deles.

§ 2º no caso do § 1º , a remu-
neração do segundo cargo efetivo 
depende da contraprestação de 
serviço e da compatibilidade de 
horário com o cargo de provimento 
em comissão.

§ �º a contraprestação de serviço 
e a compatibilidade de horário com 
o cargo de provimento em comis-
são de que trata o § 2º devem ser 
declaradas pelas autoridades má-
ximas dos órgãos ou das entidades 
envolvidos.

 seÇÃo i 
do afastaMento para 

eXercÍcio de Mandato eletiVo

 Art. 170.  ao servidor ocupan-
te de cargo de provimento efetivo 
investido em mandato eletivo apli-
cam-se as seguintes disposições:

i - tratando-se de mandato fede-
ral, estadual ou distrital, ficará afas-
tado do cargo;

ii - investido no mandato de pre-
feito, será afastado do cargo, sendo 
- lhe facultado optar por sua remu-
neração ou subsídio do cargo;

iii - investido no mandato de 
vereador:

a) havendo compatibilidade de 
horário, perceberá as vantagens de 
seu cargo, sem prejuízo da remune-
ração do cargo eletivo;

b) não havendo compatibilidade 
de horário, será afastado do cargo, 
sendo - lhe facultado optar por sua 
remuneração ou subsídio.

§ 1º durante o mandato, o servi-
dor investido em mandato eletivo 
não poderá ser removido de ofício 
para localidade diversa daquela 
onde o exerça.

§ 2º o servidor tem garantidos to-
dos os direitos referentes ao exercí-
cio do cargo de provimento efetivo 
durante o período em que estiver 
em cargo eletivo, na forma da lei.

 

seÇÃo ii 
do afastaMento para MissÃo 

oficial no eXterior

Art. 171.  o servidor pode au-
sentar-se do estado para:

i - missão oficial, com a remune-
ração ou o subsídio do cargo;

ii - serviço em organismo inter-
nacional de que o brasil partici-
pe ou com o qual coopere, sem 
remuneração.

§ 1º o afastamento de que trata 
o inciso ii só poderá ser concedido 
a servidor estável, por período de 
até 4 (quatro) anos, podendo ser 
renovado apenas depois decorridos 
de 12 (doze) meses do término do 
último.

§ 2º as hipóteses, condições e for-
mas para a autorização de que trata 
este artigo, inclusive no que se refe-
re à remuneração do servidor, serão 
disciplinadas em regulamento.
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seÇÃo iii 
do afastaMento para 

participaÇÃo eM prograMa de  
pós-graduaÇÃo stricto sensu

 Art. 172.  o servidor estável 
poderá, no interesse da adminis-
tração e desde que a participação 
não seja conciliável com o exercício 
do cargo, afastar-se do exercício 
do cargo efetivo, com a respecti-
va remuneração ou subsídio, para 
participar em programa de pós-gra-
duação stricto sensu em instituição 
de ensino superior no país ou no 
exterior.

§1º o afastamento de que trata 
o caput deste artigo deverá visar o 
melhor aproveitamento do servidor 
no serviço público.

§ 2º os afastamentos para reali-
zação de programas de  pós-gra-
duação somente serão concedidos 
aos servidores titulares de cargos 
de provimento efetivo da adminis-
tração pública estadual que tenham 
adquirido a estabilidade.

§ �º ao servidor que tiver usufru-
ído licença para tratar de assuntos 
particulares poderá ser concedi-
do o afastamento de que trata 
o caput somente após decorridos 2 
(dois) anos de efetivo exercício de 
seu retorno.

§ 4º o servidor beneficiado pe-
los afastamentos previstos no ca-
put tem de permanecer no efetivo 
exercício de seu cargo após o retor-
no por um período igual ou supe-
rior ao do afastamento concedido.

§ 5º realizando-se o curso de  
pós-graduação na mesma localida-
de da lotação do servidor, ou em 
outra de fácil acesso, em lugar do 
afastamento previsto no caput, po-
derá ser concedida simples dispensa 
do expediente, nos dias e horários 
necessários à frequência regular do 
curso, mediante ato do titular do 
órgão ou entidade de lotação do 
servidor solicitante.

§ 6º ao servidor em estágio pro-
batório apenas poderá ser concedi-
da a dispensa do expediente de que 
trata o § 5º .

§ 7º À  pós-graduação lato sen-
su aplica-se tão somente a dispensa 
do expediente de que trata o § 5º .

§ 8º o servidor beneficiado pelo 
afastamento previsto no caput, 
bem como pela dispensa de expe-
diente do § 5º deverá:

i - apresentar à gerência de ges-
tão e desenvolvimento de pessoas 

ou unidade equivalente de seu ór-
gão ou entidade de lotação o títu-
lo ou grau obtido com o curso que 
justificou seu afastamento ou sua 
dispensa de expediente;

ii - compartilhar os conhecimen-
tos adquiridos no curso, na forma 
do regulamento;

iii - permanecer no efetivo exer-
cício de suas atribuições após o seu 
retorno por um período igual ao do 
afastamento concedido.

§ 9º o servidor beneficiado pelo 
disposto no caput ou no § 5º tem de 
ressarcir a despesa havida com seu 
afastamento, incluídos a remunera-
ção ou o subsídio e os encargos so-
ciais, da forma seguinte:

i - proporcional, em caso de exo-
neração a pedido, demissão, apo-
sentadoria voluntária, licença para 
tratar de interesses particulares 
ou vacância em razão de posse em 
outro cargo inacumulável, antes 
de decorrido período igual ao do 
afastamento;

ii - integral, em caso de não obten-
ção do título ou grau que justificou 
seu afastamento, salvo na hipótese 
comprovada de força maior ou de 
caso fortuito, a critério do dirigente 
máximo do órgão ou entidade de 
origem.

§ 10. o afastamento para partici-
pação em programa de  pós-gradu-
ação stricto sensu em instituição de 
ensino superior no exterior deverá 
ser autorizado pelo chefe do poder 
executivo estadual.

§ 11. o titular do órgão central 
de gestão de pessoal poderá expedir 
normas complementares para a con-
cessão de licença para participação 
em programas de  pós-graduação.

 

seÇÃo iV 
do afastaMento para 

freQuÊncia eM curso de 
forMaÇÃo

 Art. 173.  o servidor pode 
afastar-se do cargo ocupado para 
participar de curso de formação pre-
visto como etapa de concurso públi-
co, desde que haja:

i - expressa previsão do curso no 
edital do concurso;

ii - incompatibilidade entre os ho-
rários das aulas e os da repartição 
de lotação.

§ 1º havendo incompatibilidade 
entre os horários das aulas e os da 
repartição, o servidor fica afastado:

i - com a remuneração ou o subsí-
dio, nos casos de curso de formação 
para cargo efetivo de órgão, autar-
quia ou fundação do poder executi-
vo estadual;

ii - sem remuneração, nos casos 
de curso de formação para cargo 
não contemplado no inciso i deste 
parágrafo.

§ 2º o servidor pode optar por 
eventual ajuda financeira paga em 
razão do curso de formação, com 
prejuízo da remuneração ou do 
subsídio de seu cargo.

 

seÇÃo V 
do afastaMento para 

participaÇÃo eM coMpetiÇÃo 
esportiVa

 Art. 174.  ao servidor inscrito 
em competição desportiva local, re-
gional, nacional ou internacional será 
concedido afastamento remunerado 
do serviço, por até �0 (trinta) dias, du-
rante o período de traslado e compe-
tição devidamente comprovada.

§ 1º a não comprovação da efe-
tiva participação na competição 
implicará falta ao serviço durante o 
período de afastamento.

§ 2º o afastamento para participa-
ção em competição esportiva gera 
como única despesa para o órgão, 
autarquia ou fundação de lotação 
do servidor a prevista no caput.

 

capÍtulo Vi 
do aperfeiÇoaMento 

profissional

 Art. 175.  É dever do servidor 
diligenciar para o seu constante 
aperfeiçoamento profissional, de-
vendo frequentar, salvo motivos re-
levantes que o impeçam, cursos de 
treinamento e aperfeiçoamento pro-
fissional, para os quais seja expressa-
mente designado ou convocado.

Art. 176.  para que o servi-
dor possa ampliar sua capacidade 
profissional, o estado promoverá 
cursos de especialização e aperfei-
çoamento, conferências, congressos 
e publicações de trabalhos referen-
tes ao serviço público e viagens de 
estudo.

parágrafo único. o estado po-
derá custear despesas com deslo-
camento, hospedagem e alimenta-
ção, através de ajuda de custo ao 
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servidor que, por iniciativa própria, 
tenha obtido bolsa de estudo ou 
inscrição em cursos fora do estado 
ou no exterior, desde que a moda-
lidade de que trate seja correlata 
à sua formação e atividade profis-
sional no serviço público estadual. 
- revogado pela lei nº 20.94�, de 29-
12-2020, art. �. , i, c.

Art. 177.  o estado manterá, na 
esfera do poder executivo, através 
da unidade responsável pela educa-
ção corporativa do órgão central de 
gestão de pessoal bem como das uni-
dades próprias de educação corpora-
tiva dos demais órgãos e entidades, 
cursos de graduação,  pós-gradua-
ção, aperfeiçoamento e desenvolvi-
mento para os servidores regidos por 
esta lei.

parágrafo único. o estado poderá 
celebrar ajustes com outras entida-
des de ensino para a oferta de cursos 
de graduação,  pós-graduação, aper-
feiçoamento e desenvolvimento para 
os servidores regidos por esta lei.

 

capÍtulo Vii 
do teMpo de serViÇo 

Art. 178.  será feita em dias a 
apuração do tempo de serviço.

parágrafo único. o número de dias 
será convertido em anos, considera-
do o ano como de �65 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias.

Art. 179.  a apuração é a li-
quidação do tempo de serviço pú-
blico à vista dos assentamentos do 
servidor, arquivados no órgão de 
pessoal responsável pela guarda de 
documentos.

parágrafo único. Quando os as-
sentamentos não oferecerem dados 
suficientes que permitam uma se-
gura apuração do tempo de serviço 
prestado, o órgão responsável pelo 
levantamento deverá recorrer, subsi-
diariamente, ao registro da frequên-
cia ou à folha de pagamento.

Art. 180.  será contado para 
efeito de disponibilidade o tempo 
de serviço prestado:

i - sob qualquer forma de admis-
são, desde que remunerado pelos 
cofres estaduais;

ii - a instituição de caráter privado 
que tiver sido encampada ou trans-
formada em estabelecimento de ser-
viço público;

iii - à união, ao estado, ao ter-
ritório, ao Município ou ao distrito 
federal;

iV - às autarquias, fundações, em-
presas públicas e sociedade de econo-
mia mista sob o controle acionário do 
estado;

V - às forças armadas;
Vi - em atividades vinculadas ao re-

gime geral de previdência.
§ 1º o tempo de serviço será conta-

do somente uma vez para cada efeito.
§ 2º não será contado o tempo de 

serviço que já tenha sido base para 
concessão de aposentadoria por regi-
me previdenciário.

§ �º É vedado proceder:
i - ao arredondamento de dias fal-

tantes para complementar período;
ii - a qualquer forma de contagem 

de tempo de serviço fictício;
iii - à contagem cumulati-

va de tempo de serviço prestado 
concomitantemente:

a) em diferentes cargos do serviço 
público;

b) em cargo do serviço público e em 
emprego na administração indireta ou 
na iniciativa privada;

iV - à contagem do tempo de serviço 
já computado:

a) em órgão ou entidade em que o 
servidor acumule cargo público;

b) para concessão de aposentado-
ria em qualquer regime de previdên-
cia social pelo qual o servidor receba 
proventos.

Art. 181.  não será computado, 
para qualquer efeito, o tempo:

i - da licença por motivo de doen-
ça em pessoa da família do servidor 
quando não remunerada;

ii - da licença para tratar de interes-
ses particulares;

iii - da licença por motivo de afasta-
mento do cônjuge;

iV - de qualquer afastamento não 
remunerado, ressalvado o disposto no 
inciso XXi do art. �0 desta lei;

V - de faltas injustificadas ao 
serviço;

Vi - em que o servidor estiver 
cumprindo sanção disciplinar de 
suspensão;

Vii - decorrido entre:
a) a exoneração e o exercício em ou-

tro cargo de provimento efetivo;
b) a concessão de aposentadoria vo-

luntária e a reversão;
c) a data de publicação do ato de 

reversão, reintegração, recondução ou 
aproveitamento e o retorno ao exercí-
cio do cargo.

Art. 182.  o cômputo de tem-
po de serviço público, à medida que 
flui, será feito somente no momen-
to em que dele necessitar o servidor 
para comprovação de direitos asse-
gurados em lei.

parágrafo único. a contagem de 
tempo de serviço público reger-se-á 
pela lei em vigor à ocasião em que o 
serviço haja sido prestado.

Art. 183.  faz-se na forma da 
legislação previdenciária a conta-
gem do tempo:

i - de contribuição;
ii - no serviço público;
iii - de serviço no cargo efetivo;
iV - de serviço na carreira.
 

capÍtulo Viii 
do direito de petiÇÃo

 Art. 184.  serão assegurados 
ao servidor o direito de requerer e 
o de representar.

parágrafo único. para o exercício 
do direito de petição, será assegu-
rada vista do processo ou documen-
to, na sede da repartição, ao servi-
dor ou procurador especialmente 
constituído.

Art. 185.  o requerimento é 
cabível para defesa de direito ou de 
interesse legítimo e a representa-
ção, contra abuso de autoridade ou 
desvio de poder.

§ 1º o direito de requerer será 
exercido perante a autoridade com-
petente em razão da matéria e sem-
pre por intermédio daquela a que 
estiver imediatamente subordinado 
o servidor.

§ 2º a representação deve ser 
encaminhada pela via hierárquica 
e será obrigatoriamente apreciada 
pela autoridade superior àquela 
contra a qual é interposta.

Art. 186.  sob pena de respon-
sabilidade, serão assegurados ao 
servidor:

i - o rápido andamento dos pro-
cessos de seu interesse, nas reparti-
ções públicas;

ii - a ciência das informações, dos 
pareceres e despachos dados em 
processos que a ele se refiram;

iii - a obtenção de certidões re-
queridas para defesa de seus direi-
tos e esclarecimentos de situações, 
salvo se o interesse público impuser 
sigilo.
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Art. 187.  o requerimento 
inicial do servidor não precisará vir 
acompanhado dos elementos com-
probatórios do direito pleiteado, 
desde que constem do assentamen-
to individual do requerente.

Art. 188.  o direito de petição 
na esfera administrativa prescreve-
rá em:

i - 5 (cinco) anos, quanto aos atos 
de demissão, cassação de aposenta-
doria ou disponibilidade e aos refe-
rentes a matéria patrimonial;

ii - 120 (cento e vinte dias) nos 
demais casos, salvo quando outro 
prazo for estabelecido em lei.

parágrafo único. o prazo de pres-
crição contar-se-á da data da publi-
cação oficial ou da efetiva ciência 
do interessado do ato impugnado.

Art. 189.  o pedido de recon-
sideração e o recurso, quando cabí-
veis, interrompem a prescrição.

Art. 190.  os prazos para a 
prática dos diversos atos de mero 
expediente, interlocutórios ou fi-
nais, serão fixados em regulamento 
específico.

 

tÍtulo iV  
da atiVidade correcional

 

capÍtulo Único 
do sisteMa de correiÇÃo

 Art. 191.  o sistema de cor-
reição do poder executivo do estado 
de goiás - siscor - go - consiste no 
conjunto de estruturas, processos, 
ações e sistemas informatizados ob-
jetivando a organização, coordena-
ção e harmonização das atividades 
de correição no âmbito do poder 
executivo do estado de goiás, com 
a finalidade de prevenir e apurar 
irregularidades por meio do contro-
le, acompanhamento, orientação, 
instauração e condução de procedi-
mentos correcionais.

§ 1º integram o siscor - go:
i - a controladoria - geral do es-

tado de goiás, como órgão central 
do sistema de correição;

ii - as unidades e comissões res-
ponsáveis pelas atividades de correi-
ção dos órgãos e das entidades, su-
bordinadas tecnicamente ao órgão 
central do sistema de correição.

§ 2º ato do chefe do poder execu-
tivo regulamentará o siscor - go.

 

tÍtulo V  
do regiMe disciplinar

 

capÍtulo i 
dos deVeres

 Art. 192.  são deveres do 
servidor:

i - exercer com zelo e dedicação 
as atribuições do cargo;

ii - observar as normas legais e 
regulamentares;

iii - cumprir as ordens superiores, 
exceto quando manifestamente 
ilegais;

iV - atender com presteza:
a) o público em geral, prestando 

as informações requeridas, ressalva-
das as protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões re-
queridas para defesa de direito ou 
esclarecimento de situações de inte-
resse pessoal;

c) às requisições para a defesa da 
administração pública;

V - zelar pela economia do ma-
terial e conservação do patrimônio 
público;

Vi - abster-se de revelar infor-
mação sobre a qual deva guardar 
sigilo;

Vii - manter conduta compatível 
com a moralidade administrativa;

Viii - ser assíduo e pontual ao 
serviço;

iX - tratar com urbanidade as 
pessoas;

X - representar contra irregulari-
dades, ilegalidade, omissão ou abu-
so de poder;

Xi - expor aos chefes imediatos 
as dúvidas e dificuldades que en-
contrar no desempenho de suas 
atribuições.

parágrafo único. a represen-
tação de que trata o inciso X será 
encaminhada por via hierárquica e 
apreciada pela autoridade superior 
àquela contra a qual é formulada, 
assegurando-se ao representando 
ampla defesa.

 

capÍtulo ii 
das penalidades 

Art. 193.  são penalidades 
disciplinares:

i - a advertência;
ii - a suspensão;
iii - a multa;
iV - a demissão;
V - a cassação de aposentadoria;
Vi - a cassação de disponibilidade;
Vii - a destituição de cargo em 

comissão.
§ 1º a penalidade de advertência, 

que será sempre aplicada por escri-
to e deverá constar do assentamen-
to individual do servidor, destina-se 
à punição pela prática de transgres-
são disciplinar de natureza leve.

§ 2º a penalidade de suspensão, 
que não excederá a 90 (noventa) 
dias, será aplicada em caso de trans-
gressão disciplinar de natureza mé-
dia ou de reincidência em quaisquer 
das infrações disciplinares de natu-
reza leve, observado o seguinte:

i - o servidor, enquanto durar a 
suspensão, perderá todas as vanta-
gens e direitos decorrentes do exer-
cício do cargo, exceto na hipótese 
do inciso ii deste parágrafo;

ii - quando a ausência do servidor 
trouxer gravíssimo prejuízo ao servi-
ço pela impossibilidade de sua subs-
tituição, a penalidade de suspensão 
poderá, mediante ato fundamen-
tado, ser convertida em multa, na 
base de 50% (cinquenta por cento) 
do valor diário da remuneração, do 
vencimento ou do subsídio, por dia 
de suspensão, devendo o servidor, 
nesse caso, cumprir integralmente 
a jornada de trabalho a que está 
submetido.

§ �º a penalidade de multa será 
aplicada ao servidor inativo ou em 
disponibilidade que houver pratica-
do, na atividade, transgressão dis-
ciplinar média e corresponderá ao 
valor diário dos proventos de apo-
sentadoria ou da remuneração ou 
do subsídio da disponibilidade por 
dia de suspensão.

§ 4º a demissão será aplicada 
no caso de transgressão disciplinar 
grave, observadas as circunstâncias 
preponderantes no caso concreto, 
bem como na hipótese de contumá-
cia, observado o seguinte:

i - entende-se por contumácia a 
prática de 4 (quatro) transgressões 
disciplinares de natureza média, no 
período de 5 (cinco) anos contados 
da data da primeira transgressão, 
e será declarada no julgamento do 
processo administrativo disciplinar 
referente à quarta transgressão, 
caso em que a penalidade efetiva-
mente aplicada será a de demissão;
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ii - a demissão também se aplica 
no caso de transgressão disciplinar 
grave cometida por servidor estadu-
al que esteja em exercício em outro 
poder ou ente federativo, hipótese 
em que o processo administrativo 
disciplinar será instaurado e con-
duzido no órgão ou na entidade de 
origem do servidor, podendo-se uti-
lizar dos elementos apurados onde 
foi praticada a transgressão;

iii - se o servidor efetivo já tiver 
sido exonerado quando da aplica-
ção da penalidade prevista neste 
parágrafo, a exoneração será con-
vertida em demissão;

iV - converte-se também em de-
missão a vacância em decorrência 
de posse em outro cargo inacumu-
lável ocorrida antes da aplicação da 
sanção prevista neste parágrafo;

V - se o servidor houver praticado 
transgressão disciplinar e ocupar 2 
(dois) cargos acumuláveis no âmbito 
da administração pública do estado 
de goiás, a aplicação da demissão 
incidirá sobre o vínculo em que se 
deu a transgressão;

Vi - a prática de transgressão gra-
ve no exercício de cargo em comis-
são implicará a demissão do cargo 
efetivo.

§ 5º a cassação de aposentado-
ria é a penalidade pela prática de 
transgressão disciplinar grave pu-
nível com demissão cometida pelo 
servidor quando em atividade.

§ 6º a cassação de disponibilida-
de é a penalidade pela prática de 
transgressão disciplinar grave que 
houver sido cometida em atividade, 
pela qual se impõe a perda do car-
go público ocupado e dos direitos 
decorrentes da disponibilidade.

§ 7º a destituição do cargo em 
comissão é a penalidade por infra-
ção disciplinar média ou grave, pela 
qual se impõe ao servidor sem vín-
culo efetivo com o poder executivo 
estadual a perda do cargo em co-
missão por ele ocupado.

§ 8º no caso do parágrafo ante-
rior, se o servidor já tiver sido exo-
nerado quando da aplicação da 
penalidade, a exoneração é conver-
tida em destituição do cargo em co-
missão, aplicando-se a inabilitação 
para investidura em novo cargo ou 
emprego público, na forma do art. 
199 desta lei.

Art. 194.  os registros das 
penalidades serão cancelados se o 
servidor não houver praticado nova 

transgressão disciplinar igual ou di-
versa da anteriormente cometida, 
nos seguintes prazos, contados a 
partir da sua aplicação:

i - � (três) anos para advertência;
ii - 5 (cinco) anos para:
a) suspensão; ou
b) multa.

Art. 195.  salvo disposição 
legal em contrário, a imposição 
de penalidade disciplinar, obser-
vada a subordinação hierárquica 
ou a vinculação do servidor, é da 
competência:

i - do chefe do poder executivo, 
para demissão, destituição de cargo 
em comissão e cassação de aposen-
tadoria ou disponibilidade;

ii - do secretário de estado ou 
autoridade equivalente, quando se 
tratar de advertência, suspensão e 
multa.

§ 1º a competência descrita no 
inciso i deste artigo poderá ser de-
legada aos secretários de estado ou 
autoridade equivalente.

§ 2º a competência descrita no 
inciso ii deste artigo poderá ser ob-
jeto de delegação pelo seu titular à 
autoridade administrativa de hie-
rarquia imediatamente inferior ou 
ao chefe de unidade administrativa 
correcional, nos casos de advertên-
cia ou de suspensão de até �0 (trin-
ta) dias.

§ �º a competência para aplicar 
a penalidade será do titular do ór-
gão ou da entidade de origem do 
servidor, verificada na data do jul-
gamento, ainda que outro tenha 
sido o local de instauração e trami-
tação do processo administrativo 
disciplinar.

§ 4º na hipótese de transgressão 
disciplinar de acúmulo ilícito de car-
gos, empregos, funções ou proven-
tos de aposentadoria no âmbito da 
administração pública do estado de 
goiás, a competência para a aplica-
ção da penalidade será do titular 
do órgão ou da entidade do vínculo 
mais recente do servidor.

Art. 196.  na aplicação das pe-
nalidades disciplinares serão sempre 
mencionados o fundamento legal e 
as causas preponderantes da sanção 
disciplinar imposta, demonstrando-
se a compatibilidade entre a falta 
cometida e a penalidade adotada.

§ 1º a autoridade julgadora, con-
forme seja necessário e suficiente 
para reprovação e prevenção da 

transgressão disciplinar, estabele-
cerá, preliminarmente, a penalida-
de aplicável dentre as cominadas, 
bem como a sua quantidade, se for 
o caso, dentro dos limites previstos, 
considerando-se o seguinte:

i - a gravidade da transgres-
são e as circunstâncias em que foi 
praticada;

ii - os danos para o serviço 
público;

iii - a repercussão do fato;
iV - os antecedentes disciplinares 

do servidor;
V - a reincidência;
Vi - a intenção do servidor;
Vii - a culpabilidade.
§ 2º na hipótese de a transgres-

são disciplinar contemplar a aplica-
bilidade de mais de uma penalida-
de, caberá à autoridade julgadora, 
considerando o disposto no § 1º 
deste artigo, motivadamente indi-
car aquela que será aplicável.

§ �º na sequência, serão conside-
radas as circunstâncias atenuantes 
e agravantes, se existentes, da se-
guinte forma:

i - são circunstâncias que agravam 
a penalidade:

a) a prática de transgressão para 
assegurar execução ou ocultação, 
a impunidade ou vantagem decor-
rente de outra transgressão;

b) o abuso de autoridade ou de 
poder;

c) a coação, instigação, indução 
ou o uso de influência sobre outro 
servidor para a prática de transgres-
são disciplinar;

d) a execução ou participação de 
transgressão disciplinar mediante 
paga ou promessa de recompensa;

e) a promoção, direção ou organi-
zação de atividades voltadas para a 
prática de transgressão disciplinar;

f) a prática de transgressão disci-
plinar com o concurso de duas ou 
mais pessoas;

g) a prática de mais de uma trans-
gressão disciplinar decorrente da 
mesma ação ou omissão;

h) a prática reiterada ou continu-
ada da mesma transgressão;

i) o cometimento da transgressão 
disciplinar em prejuízo de crian-
ça, adolescente, idoso, pessoa com 
deficiência, pessoa incapaz de se 
defender, ou pessoa sob seus cui-
dados por força das respectivas 
atribuições;

ii - são circunstâncias que atenu-
am a penalidade:

a) a confissão;
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b) a coação resistível para a práti-
ca da transgressão disciplinar;

c) a prática da transgressão disci-
plinar em cumprimento de ordem 
não manifestamente ilegal de auto-
ridade superior;

d) motivo de relevante valor so-
cial ou moral;

e) a colaboração efetiva do servi-
dor para a descoberta de coautor ou 
partícipe da transgressão disciplinar 
apurada;

f) prestação de bons serviços à ad-
ministração pública estadual;

g) desconhecimento justificável 
da norma administrativa;

h) estado físico, psicológico, men-
tal ou emocional abalado, que in-
fluencie ou seja decisivo para a prá-
tica da infração disciplinar;

i) procurar, por espontânea von-
tade e com eficiência, logo após a 
infração disciplinar, evitar ou mino-
rar as suas consequências;

j) reparar o dano causado, por 
espontânea vontade e antes do 
julgamento.

§ 4º na hipótese de a infração ter 
sido cometida durante o período de 
vigência de termo de ajustamento 

de conduta - tac, previsto no Art. 

248.  e seguintes, a penalidade será 
aumentada nos seguintes termos:

i - se a que tiver de ser aplicada 
for a de advertência, ela será con-
vertida em suspensão de �0 (trinta) 
dias;

ii - se a que tiver de ser aplicada 
for a de suspensão, ela será aumen-
tada pela metade, não podendo ser 
inferior a �0 (trinta) dias e não supe-
rior a 90 (noventa) dias.

§ 5º considera-se reincidente o 
servidor que, no prazo de 5 (cinco) 
anos, após ter sido condenado em 
decisão de que não caiba mais re-
curso administrativo, venha a prati-
car a mesma ou outra transgressão 
na forma do § 2º do art. 19� desta 
lei.

Art. 197.  não será punido o 
servidor que, ao tempo da trans-
gressão disciplinar, era inteiramen-
te incapaz de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se 
de acordo com esse entendimen-
to, comprovado por laudo médico 
oficial.

parágrafo único. se o servidor, 
em virtude de perturbação de saú-
de mental ou por desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado, 
devidamente comprovado por laudo 
médico oficial, não era inteiramente 
capaz de entender o caráter ilícito do 
fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento, a penalida-
de de:

i - demissão será substituída pela 
de suspensão de 61 (sessenta e um) a 
90 (noventa) dias;

ii - suspensão será reduzida em 1/� 
(um terço);

iii - advertência será aplicada sem 
a inabilitação de que trata o inciso i 
do art. 199 desta lei.

Art. 198.  extingue-se a punibi-
lidade das transgressões disciplinares 
definidas nesta lei:

i - na ocorrência de prescrição da 
pretensão punitiva;

ii - em caso de óbito do servidor;
iii - pelo adimplemento integral 

do termo de ajustamento de con-
duta - tac, nos termos do art. 248.  
e seguintes.

§ 1º a extinção da punibilidade 
será reconhecida e declarada de ofí-
cio pela autoridade instauradora.

§ 2º na hipótese dos incisos i e iii 
deste artigo, a decisão que declarar 
extinta a punibilidade produzirá 
efeitos somente após sua homologa-
ção pela autoridade a quem compete 
a aplicação da penalidade em abstra-
to, que terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias para efetivar tal homologação, 
sob pena de a decisão que declarar 
extinta a punibilidade surtir todos os 
efeitos legais.

Art. 199.  a aplicação de pena-
lidade por transgressão disciplinar 
acarreta a inabilitação do servidor 
apenado para sua promoção ou 
nova investidura em cargo efetivo 
ou em comissão, mandato ou empre-
go público estadual pelos seguintes 
prazos, contados da data de publica-
ção do ato punitivo:

i - no caso de advertência, 120 
(cento e vinte) dias;

ii - tratando-se de suspensão, 
ainda que convertida em multa, 15 
(quinze) dias por cada dia de suspen-
são, não podendo ser inferior a 180 
(cento e oitenta) dias;

iii - no caso da multa prevista no § 
�º do art. 19� desta lei, 180 (cento e 
oitenta) dias;

iV - no caso de demissão, destitui-
ção de cargo em comissão, cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade, 
10 (dez) anos, salvo nos casos funda-

mentados nos incisos lViii, lXiX, lXX, 
lXXiii e lXXiV do art. 202 e XXXVii 
do art. 204, para os quais a inabilita-
ção será de 20 (vinte) anos.

§ 1º na hipótese de o punido res-
sarcir integralmente o dano, os pra-
zos de que trata este artigo serão 
reduzidos em 1/� (um terço).

§ 2º a superveniência de qualquer 
transgressão cometida no curso do 
período fixado neste artigo implicará 
majoração do prazo de inabilitação 
correspondente a 50% (cinquenta 
por cento) do período previsto para 
a nova penalidade aplicada.

§ �º em sede de processo admi-
nistrativo disciplinar instaurado em 
face de ex-servidor efetivo, caso re-
conhecida a prática de transgressão 
disciplinar durante o vínculo com a 
administração, aplicar-se-á inabilita-
ção prevista neste artigo.

Art. 200.  a aplicação de pena-
lidade por transgressão disciplinar 
constante deste estatuto não afasta:

i - o ressarcimento ao erário dos 
valores correspondentes aos danos 
e prejuízos causados à administração 
pública;

ii - a devolução ao erário do valor 
desviado ou do bem, nas mesmas 
condições em que se encontravam 
quando da ocorrência do fato, facul-
tada sua substituição por outro igual 
ou superior;

iii - eventual ação penal ou civil.

Art. 201.  a prescrição 
verifica-se:

i - em � (três) anos, quanto às in-
frações puníveis com advertência, 
suspensão e multa;

ii - em 6 (seis) anos, quanto às 
infrações puníveis com demissão, 
destituição de cargo em comis-
são, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade.

§ 1º aplicam-se às transgressões 
disciplinares definidas como crime, 
os prazos prescricionais previstos na 
lei penal.

§ 2º o prazo de prescrição come-
ça a correr da data em que o fato se 
tornou conhecido pela administra-
ção pública e regula-se pela maior 
sanção abstratamente prevista para 
a transgressão.

§ �º a prescrição verificada de for-
ma induvidosa antes da instauração 
do processo administrativo discipli-
nar será imediatamente declarada 
pela autoridade competente, me-
diante ato fundamentado.
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§ 4º a decisão que reconhecer a 
existência de prescrição deverá de-
terminar, desde logo, as providên-
cias necessárias à apuração da res-
ponsabilidade pela sua ocorrência, 
se houver indício de dolo ou culpa.

§ 5º na hipótese de desclassifi-
cação da conduta para tipo diver-
so daquele constante da portaria 
instauradora, o prazo prescricional 
será regulado pela transgressão dis-
ciplinar efetivamente imputada ao 
servidor, observado o disposto no § 
1º deste artigo.

§ 6º interrompe a contagem do 
prazo prescricional a publicação 
do ato de instauração do processo 
administrativo disciplinar, na forma 
do inciso i do § 9º deste artigo.

§ 7º suspendem a contagem do 
prazo prescricional:

i - o sobrestamento do proces-
so administrativo disciplinar ou da 
sindicância pela autoridade instau-
radora para aguardar decisão admi-
nistrativa ou judicial da qual neces-
sariamente dependa o processo;

ii - a manifestação expressa da 
junta Médica oficial pela impossibi-
lidade de o servidor acompanhar o 
processo administrativo disciplinar, 
quando da concessão de licença 
para tratamento de saúde;

iii - a celebração do termo de 
ajustamento de conduta - tac.

§ 8º a autoridade instauradora 
deve, após a ciência da decisão ju-
dicial concessiva de medida liminar 
ou equivalente que suspender a 
eficácia do procedimento, avaliar, 
motivadamente, desde logo, a con-
veniência de produzir provas que 
julgar urgentes, sanar as nulidades 
para dar continuidade aos traba-
lhos ou instaurar novo processo ad-
ministrativo disciplinar.

§ 9º para os efeitos deste artigo:
i - interrupção da contagem do 

prazo prescricional é a solução de 
continuidade do cômputo desse 
prazo, diante da ocorrência previs-
ta no § 6º deste artigo, iniciando-se 
a partir de então a nova contagem 
do referido prazo;

ii - suspensão da contagem do 
prazo prescricional é a paralisação 
temporária do cômputo desse pra-
zo, a partir do início das ocorrências 
previstas no § 7º deste artigo, sendo 
ele retomado quando da cessação 
das mesmas.

 
capÍtulo iii 

das proibiÇÕes

 Art. 202.  constitui trans-
gressão disciplinar e ao servidor é 
proibido:

i - lançar, em qualquer meio ofi-
cial de registro, anotações, reclama-
ções, reivindicações ou quaisquer 
outras matérias estranhas às suas 
finalidades:

penalidade: advertência;
ii - entreter-se, nos locais e horá-

rios de trabalho, em atividades es-
tranhas às suas atribuições:

penalidade: advertência;
iii - sair antecipadamente ou che-

gar atrasado ao serviço, salvo mo-
tivo justo:

penalidade: advertência;
iV - permutar processo, tarefa ou 

qualquer serviço que lhe tenha sido 
atribuído, sem expressa permissão 
da autoridade competente:

penalidade: advertência;
V - abrir ou fechar qualquer de-

pendência da repartição fora do 
horário de funcionamento, salvo 
mediante expressa autorização da 
autoridade competente:

penalidade: advertência;
Vi - perturbar a ordem e a tran-

quilidade no recinto da repartição:
penalidade: advertência;
Vii - usar indevidamente identifi-

cação funcional ou qualquer outro 
meio que o vincule a cargo público 
ou a função de confiança, em bene-
fício próprio ou de terceiro:

penalidade: advertência;
Viii - promover manifestação de 

apreço ou desapreço no recinto da 
repartição ou em meio eletrônico 
da administração:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias;

iX - deixar de adotar providência 
a respeito de ocorrência no âmbito 
de suas atribuições, salvo no caso de 
impedimento comunicado em tem-
po hábil:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias;

X - simular fato ou condição para 
esquivar-se do cumprimento de 
obrigação funcional:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias;

Xi - faltar com a urbanidade no 
atendimento a qualquer pessoa do 
público:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias;

Xii - incitar servidor contra supe-
rior hierárquico ou provocar, vela-
da ou ostensivamente, animosidade 
entre seus pares:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias;

Xiii - praticar ato incompatível 
com a moralidade administrativa:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias;

XiV - faltar ao serviço, sem co-
municar com antecedência à auto-
ridade imediatamente superior a 
impossibilidade de comparecer à 
repartição, salvo motivo justo:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias;

XV - cometer a servidor público 
atribuições estranhas às do cargo 
por ele ocupado:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias;

XVi - deixar, culposamente, de 
observar prazos legais, administra-
tivos ou judiciais:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias;

XVii - trabalhar mal, culposa ou 
dolosamente:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias, se a 
conduta foi praticada culposamen-
te, ou suspensão de �1 (trinta e um) 
a 60 (sessenta) dias, se a conduta foi 
praticada dolosamente;

XViii - dificultar ou deixar de le-
var ao conhecimento da autoridade 
competente, por via hierárquica e 
com a urgência devida, denúncia, 
representação, petição, recurso ou 
documento que houver recebido, se 
não estiver na sua alçada resolver:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias, se a 
conduta foi praticada culposamen-
te, ou suspensão de �1 (trinta e um) 
a 60 (sessenta) dias, se a conduta foi 
praticada dolosamente;

XiX - descumprir, desrespeitar ou 
retardar, culposa ou intencional-
mente, o cumprimento de qualquer 
ordem legítima, administrativa ou 
judicial, lei ou regulamento:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias, se a 
conduta foi praticada culposamen-
te, ou suspensão de �1 (trinta e um) 
a 60 (sessenta) dias, se a conduta foi 
praticada dolosamente;

XX - causar ou possibilitar danifi-
cação ou extravio de documento ou 
objeto pertencente à repartição ou 
que esteja sob responsabilidade da 
administração:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias, se a 
conduta foi praticada culposamen-
te, ou suspensão de �1 (trinta e um) 
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a 60 (sessenta) dias, se a conduta foi 
praticada dolosamente;

XXi - retirar, sem prévia autori-
zação da autoridade competente, 
qualquer documento ou objeto da 
repartição:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

XXii - faltar à verdade no exercí-
cio de suas funções:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

XXiii - recusar-se, sem justa causa, 
a submeter-se a avaliação periódica 
de desempenho ou perícia médica 
prevista em lei:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

XXiV - recusar o exercício das atri-
buições ou da jornada do cargo, em 
razão da localidade onde reside:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

XXV - ofender, provocar, desafiar 
ou tentar desacreditar qualquer ser-
vidor ou autoridade superior, com 
palavras, gestos ou ações:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

XXVi - utilizar pessoal ou recursos 
materiais da administração pública 
para fins particulares:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

XXVii - deixar de prestar, ou pres-
tar falsamente, quando sob sua res-
ponsabilidade, informações sobre 
servidor em avaliação de estágio 
probatório, promoção, progressão 
ou outra informação de qualquer 
natureza:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias, se a conduta foi prati-
cada culposamente, ou suspensão 
de �1 (trinta e um) a 60 (sessenta) 
dias, se a conduta foi praticada 
dolosamente;

XXViii - captar cliente para pes-
soa física ou jurídica que atue em 
área relacionada às suas atribuições 
ou do órgão ou da entidade de seu 
exercício:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXiX - divulgar ou permitir a di-
vulgação de imagem, áudio ou in-
formação de ocorrência ou de local 
de crime, sem a devida autorização 
da autoridade competente:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXX - manifestar-se de modo de-
preciativo ou desrespeitoso em do-
cumento público, podendo, porém, 

proferir críticas do ponto de vista 
doutrinário ou da organização do 
serviço:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXXi - participar, de fato ou de di-
reito, de gerência ou administração 
de sociedade empresária ou empre-
sa individual de responsabilidade 
limitada, personificada ou não:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXXii - atuar como empresário 
durante a jornada de trabalho, me-
diante o exercício profissional de 
atividade econômica organizada 
para a produção ou circulação de 
bens ou de serviços, na caracteriza-
ção determinada na legislação civil, 
e observadas as exceções ali postas:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXXiii - praticar usura na 
repartição:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXXiV - receber presentes ou van-
tagens, fora dos limites e condições 
estabelecidos em regulamento:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXXV - opor resistência injustifi-
cada ou retardar sem justa causa o 
andamento de documento, proces-
so ou execução de serviço:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXXVi - apresentar falsamente 
denúncia ou representação sobre 
fato ou pessoa:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXXVii - aconselhar ou concorrer 
para não ser cumprida qualquer or-
dem legítima, ou para ser retardada 
a sua execução:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXXViii - receber gratificação, 
indenização, diária, vencimento, 
subsídio, remuneração ou qualquer 
outra vantagem pecuniária que 
saiba ser indevida, salvo se provi-
denciar o ressarcimento antes da 
adoção de qualquer medida pela 
administração:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXXiX - fazer uso de veículo oficial 
em desacordo com sua destinação:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

Xl - praticar ofensa física, em ser-
viço, contra servidor ou qualquer 

pessoa, salvo em legítima defesa 
própria ou de outrem:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

Xli - retardar ou deixar de pra-
ticar ato necessário à apuração de 
transgressão disciplinar ou dar cau-
sa à prescrição em procedimento 
disciplinar:

penalidade: suspensão, de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

Xlii - recusar-se, injustificada-
mente, a integrar comissão ou 
grupo de trabalho, ou deixar de 
atender a designação para compor 
comissão, grupo de trabalho ou dei-
xar de atuar como sindicante, ges-
tor e/ou fiscal de contrato, fundo 
rotativo ou outra atribuição indivi-
dualizada, perito, assistente técnico 
ou defensor dativo em processo ad-
ministrativo ou judicial de interesse 
do estado:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

Xliii - acumular cargos, funções e 
empregos públicos ou proventos de 
aposentadoria, ressalvadas as exce-
ções constitucionalmente previstas:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias, 
se o servidor fizer a opção prevista 
nos incisos i e ii do art. 2�9.  desta 
lei, ou demissão, se ele não fizer tal 
opção;

XliV - deixar de cumprir ou aban-
donar o serviço para o qual tenha 
sido designado, salvo motivo justo:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias, na hipótese de dano 
menor ou de baixa repercussão 
para o serviço público, ou suspen-
são de �1 (trinta e um) a 60 (sessen-
ta), na hipótese de dano maior ou 
de grave repercussão para o serviço 
público;

XlV - usar, durante o serviço, 
mesmo que em quantidade insigni-
ficante, bebida alcoólica ou droga 
ilícita ou apresentar-se em serviço 
em estado de embriaguez alcoólica 
ou de entorpecimento causado pelo 
uso de droga ilícita:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias, 
na hipótese de bebida alcoólica, ou 
suspensão de 61 (sessenta e um) a 
90 (noventa) dias, na hipótese de 
droga ilícita;

XlVi - valer-se do cargo para lo-
grar proveito pessoal indevido para 
si ou para outrem:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;
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XlVii - coagir ou aliciar subordi-
nado ou servidor com o objetivo de 
natureza político - partidária:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

XlViii - cometer a pessoa estra-
nha à repartição, fora dos casos 
previstos em lei, o desempenho de 
encargo que lhe competir ou a seus 
subordinados:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

XliX - deixar de executar pena-
lidades disciplinares regularmente 
aplicadas:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

l - exercer advocacia administrati-
va, patrocinando interesse legítimo, 
direta ou indiretamente, valendo-
se da qualidade de servidor peran-
te a administração pública, exceto 
quando o interesse recair sobre a 
administração fazendária, hipótese 
em que a conduta será tipificada no 
inciso lXiX:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

li - praticar, culposamente, ato 
definido em lei como de improbida-
de administrativa:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

lii - discriminar, no recinto da re-
partição ou no exercício do cargo, 
qualquer pessoa em virtude de sua 
origem, idade, etnia, cor, gênero, 
estado civil, profissão, religião, con-
vicção filosófica ou política, orienta-
ção sexual, doença, condição física, 
estado mental, situação de apena-
do ou qualquer outra qualidade ou 
particularidade pessoal:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

liii - acessar, armazenar, enviar 
ou transferir material com conteú-
do pornográfico, erótico, violento 
ou discriminatório, utilizando re-
cursos eletrônicos ou de comuni-
cação postos à sua disposição pela 
administração pública:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

liV - usar recursos de tecnologia 
da informação da administração 
pública para exercer atividades im-
próprias ou prejudiciais a sistemas 
ou sítios eletrônicos públicos ou 
privados:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

lV - exercer atividades incompa-
tíveis com o gozo de licença para 

tratamento de saúde, licença por 
motivo de doença em pessoa da fa-
mília ou para capacitação:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

lVi - fraudar o próprio registro de 
frequência ou de outrem:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

lVii - cometer insubordinação 
grave em serviço:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

lViii - aplicar verba pública em 
desacordo com lei ou regulamento:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

liX - revelar ou utilizar informa-
ção protegida por sigilo, da qual 
tem ciência em razão do cargo ou 
função, salvo nos casos autorizados 
por lei:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

lX - praticar culposamente ato 
definido em lei como crime contra 
a administração pública, bem como 
qualquer outro em que ela figure 
como sujeito passivo:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

lXi - praticar ato definido em lei 
como assédio sexual:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

lXii - praticar ato definido em lei 
como assédio moral:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

lXiii - praticar ato em situação 
de conflito de interesses, assim de-
finido em lei, ressalvada a hipóte-
se de adequação em outros tipos 
disciplinares:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

lXiV - retirar, modificar, extin-
guir, acrescentar ou substituir inde-
vidamente qualquer registro, com o 
fim de alterar a verdade dos fatos 
ou facilitar que outrem o faça:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

lXV - usar recursos de tecnologia 
da informação da administração pú-

blica para violar sistemas ou disse-
minar vírus ou programas nocivos:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

lXVi - permitir ou facilitar o aces-
so de pessoa não autorizada, me-
diante atribuição ou fornecimento 
de senha ou qualquer outro meio, a 
sistemas de informações, banco de 
dados da administração pública ou 
a locais de acesso restrito:

penalidade: suspensão, de 61 
(sessenta e um) a 90 (noventa) dias 
ou demissão;

lXVii - usar conhecimentos e in-
formações para violar ou tornar 
vulneráveis a segurança, os sistemas 
de informática, sítios eletrônicos ou 
qualquer outra rotina ou equipa-
mento da repartição:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

lXViii - fazer uso de qualquer 
documento falsificado ou alterado 
para obtenção de vantagens ou in-
gresso no serviço público:

penalidade: suspensão, de 61 
(sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 
na hipótese de uso do documento 
falsificado ou alterado, ou demis-
são, na hipótese de uso para ingres-
so no serviço público;

lXiX - praticar, dolosamente, ato 
definido em lei como crime contra a 
administração pública, a fé pública, 
a ordem tributária, o assim definido 
na lei de licitação, o de lavagem ou 
ocultação de bens, direitos e valo-
res, bem como qualquer outro em 
que a administração figure como 
sujeito passivo:

penalidade: demissão;
lXX - lesar os cofres públicos ou 

dilapidar o patrimônio estadual:
penalidade: demissão;
lXXi - abandonar o cargo, faltan-

do intencionalmente ao exercício 
de suas funções durante o período 
correspondente a �0 (trinta) dias 
consecutivos ou o equivalente para 
os servidores submetidos ao regime 
de trabalho em escala ou plantão:

penalidade: demissão;
lXXii - incorrer em inassiduidade 

habitual, faltando intencionalmen-
te ao exercício de suas funções por 
45 (quarenta e cinco) dias interpo-
lados, durante o período de �65 
(trezentos e sessenta e cinco) dias 
ou o equivalente para os servidores 
submetidos ao regime de trabalho 
em escala ou plantão:
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penalidade: demissão;
lXXiii - praticar, dolosamente, ato 

definido em lei como de improbidade 
administrativa:

penalidade: demissão;
lXXiV - ser condenado, por decisão 

de que não caiba mais recurso por cri-
me doloso contra a vida, hediondo, 
tortura, tráfico ilícito de entorpecen-
tes e drogas afins, terrorismo ou qual-
quer outro crime cuja pena aplicada 
seja de reclusão superior a 4 (quatro) 
anos:

penalidade: demissão.

Art. 203.  constitui, ainda, trans-
gressão disciplinar, quanto ao servi-
dor ocupante de cargo do Magistério 
público estadual:

i - adquirir, para revender a aluno, 
livros e materiais de ensino ou quais-
quer outras mercadorias:

penalidade: advertência;
ii - coagir ou aliciar aluno com obje-

tivo de natureza político - partidária:
penalidade: advertência ou suspen-

são de até �0 (trinta) dias;
iii - lançar, em qualquer meio oficial 

de registro, anotações, reclamações, 
reivindicações ou quaisquer outras 
informações, quando não sejam do 
interesse do ensino:

penalidade: advertência ou suspen-
são de até �0 (trinta) dias;

iV - demonstrar parcialidade nas 
informações de sua responsabilidade, 
para benefício de servidor, aluno ou 
terceiro:

penalidade: advertência ou suspen-
são de até �0 (trinta) dias;

V - extraviar ou danificar artigos de 
uso escolar:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias, se a 
conduta foi praticada culposamente, 
ou suspensão de �1 (trinta e um) a 
60 (sessenta) dias, se ela foi praticada 
dolosamente;

Vi - propor transação ou negócio a 
aluno, com a finalidade de obtenção 
de lucro:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

Vii - praticar atos incompatíveis 
com a função de magistério:

penalidade: suspensão de �1 (trinta 
e um) a 60 (sessenta) dias.

Art. 204.  constitui, ainda, 
transgressão disciplinar, quanto aos 
servidores ocupantes de cargos da 
polícia civil e do órgão gestor do sis-
tema de execução penal do estado 
de goiás:

i - transitar por logradouro públi-
co portando arma de fogo, sem a 
respectiva identificação funcional:

penalidade: advertência;
ii - dar conhecimento, por qual-

quer modo, de ocorrência do ser-
viço policial ou da administração 
penitenciária a quem não tenha 
atribuições para nela intervir:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias;

iii - discutir ou provocar discus-
sões, pela imprensa, a respeito de 
assuntos policiais ou da administra-
ção penitenciária, excetuando-se os 
de natureza exclusivamente técnica, 
quando devidamente autorizados:

penalidade: advertência ou sus-
pensão de até �0 (trinta) dias;

iV - referir-se de modo deprecia-
tivo ou desrespeitoso a autorida-
des hierarquicamente superiores 
e a atos da administração pública, 
qualquer que seja o meio emprega-
do para esse fim:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

V - manter relações de amizade 
ou exibir-se em público com pes-
soas de notórios e desabonadores 
antecedentes criminais, sem razão 
de serviço:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

Vi - atribuir-se a qualidade de re-
presentante de qualquer órgão ou 
de autoridade da respectiva secre-
taria de estado ou entidade, sem a 
devida autorização:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

Vii - frequentar, sem razão de 
serviço, lugares incompatíveis com 
o decoro da função policial ou da 
administração penitenciária:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

Viii - deixar de comunicar imedia-
tamente ao juiz competente a pri-
são de qualquer pessoa:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

iX - ser desligado, por falta de 
assiduidade, de curso de formação 
ou capacitação do respectivo órgão, 
em que tenha sido matriculado 
compulsoriamente:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias;

X - deixar de cumprir ou de fazer 
cumprir, na esfera de suas atribui-
ções, as leis e os regulamentos:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias, se a conduta foi prati-

cada culposamente, ou suspensão 
de �1 (trinta e um) a 60 (sessenta) 
dias, se a conduta foi praticada 
dolosamente;

Xi - causar ou possibilitar a danifi-
cação ou extravio de arma de fogo, 
acessório ou munição pertencente 
à repartição ou que esteja sob sua 
responsabilidade:

penalidade: suspensão de até �0 
(trinta) dias, se a conduta foi prati-
cada culposamente, ou suspensão 
de �1 (trinta e um) a 60 (sessenta) 
dias, se a conduta foi praticada 
dolosamente;

Xii - deixar de guardar, em públi-
co, a devida compostura, de modo a 
comprometer a função pública:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

Xiii - irrogar sua qualidade de poli-
cial ou de servidor da administração 
penitenciária fora dos casos neces-
sários ou convenientes ao serviço:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XiV - divulgar ou concorrer para 
a divulgação, por intermédio da 
imprensa falada, escrita, digital ou 
televisionada, de fatos ocorridos no 
âmbito da administração pública, 
que possam prejudicar ou interferir 
no bom andamento do serviço poli-
cial ou do serviço de administração 
penitenciaria:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XV - deixar de concluir, nos prazos 
legais, sem motivo justo, inquéritos 
policiais ou disciplinares ou, quanto 
a estes últimos, como membro da 
respectiva comissão, negligenciar 
no cumprimento das obrigações 
que lhe são inerentes:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XVi - prevalecer-se abusivamente 
da condição de servidor policial ou 
da administração penitenciária:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XVii - indicar ou insinuar nome de 
advogado para assistir pessoa que 
se encontre respondendo a proces-
so ou investigada em inquérito po-
licial, salvo nos casos em que couber 
à autoridade nomear defensor:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XViii - impedir ou dificultar, por 
qualquer meio, na fase de inquérito 
policial ou durante interrogatório, 
a presença de advogado, salvo por 
motivo justo:
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penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XiX - levar à prisão ou nela con-
servar quem quer que se proponha 
a prestar fiança, quando admitida 
em lei:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XX - atentar, com abuso de autori-
dade ou prevalecendo-se dela, con-
tra a inviolabilidade do domicílio:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXi - submeter pessoa sob sua 
guarda ou custódia a vexame ou 
constrangimento:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXii - deixar alguém conversar ou 
entender-se com preso, sem autori-
zação de quem tenha a competên-
cia para tanto, salvo nas hipóteses 
do inciso XViii deste artigo:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXiii - conversar ou entender-
se com preso, sem estar autoriza-
do por sua função ou autoridade 
competente:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXiV - recusar-se a executar ou 
executar deficientemente qualquer 
serviço para evitar perigo pessoal, 
salvo por justo motivo:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXV - publicar, sem ordem ex-
pressa da autoridade competente, 
documentos oficiais, embora não 
reservados, ou ensejar a divulgação 
de seu conteúdo, no todo ou em 
parte:

penalidade: suspensão de �1 
(trinta e um) a 60 (sessenta) dias;

XXVi - praticar ato que importe 
em escândalo ou que concorra para 
comprometer a função policial ou 
da administração penitenciária:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

XXVii - fazer uso indevido de 
arma, bem como portá - la ostensi-
vamente em público:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

XXViii - maltratar preso sob sua 
guarda ou usar de violência des-
necessária, no exercício da função 
policial ou de segurança prisional, 
desde que não importe infração 
mais grave:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

XXiX - ordenar ou executar medi-
da privativa da liberdade individual 
sem as formalidades legais ou com 
abuso do poder:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

XXX - espalhar falsas notícias 
em prejuízo ou desprestígio da or-
dem policial ou da administração 
penitenciária:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

XXXi - introduzir bebidas alcoóli-
cas na repartição, para uso próprio 
ou de terceiros:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

XXXii - omitir-se no zelo da inte-
gridade física ou moral dos presos 
sob sua guarda:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

XXXiii - exercer advocacia ou jor-
nalismo no recinto ou relativamente 
às atividades do respectivo órgão:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias;

XXXiV - introduzir material infla-
mável ou explosivo na repartição, 
salvo se em obediência a ordem de 
serviço:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

XXXV - permitir que preso conser-
ve em seu poder instrumento que 
possa causar dano nas dependências 
em que esteja recolhido, ferir-se ou 
produzir lesões em terceiros:

penalidade: suspensão de 61 (ses-
senta e um) a 90 (noventa) dias ou 
demissão;

XXXVi - cobrar carceragem, cus-
tas, emolumentos ou qualquer ou-
tra despesa sem autorização legal:

penalidade: demissão;
XXXVii - praticar dolosamente ato 

definido em lei como crime contra 
o patrimônio, crime doloso contra a 
vida, hediondo, tráfico ilícito de en-
torpecentes e drogas afins, terroris-
mo, contra a liberdade sexual, parti-
cipar ou integrar associação ou orga-
nização criminosa e outros que por 
sua gravidade os incompatibilizem 
com o exercício da função policial e 
da administração penitenciária:

penalidade: demissão;
XXXViii - submeter preso a tor-

tura, permitir ou mandar que o 
façam:

penalidade: demissão;
XXXiX - adquirir, alugar, receber, 

transportar, conduzir, ocultar, ter 

em depósito, desmontar, montar, 
remontar, adulterar, vender, expor 
à venda, ou de qualquer forma utili-
zar, em proveito próprio ou alheio, 
no exercício de atividade comercial 
ou industrial, arma de fogo, aces-
sório ou munição, sem autorização 
ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar:

penalidade: demissão.
 

capÍtulo iV 
da acuMulaÇÃo

Art. 205.  ressalvados os casos 
previstos na constituição federal, é 
vedada a acumulação remunerada 
de cargos públicos.

§ 1º a proibição de acumular es-
tende-se a cargos, empregos e fun-
ções e abrange autarquias, funda-
ções, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, suas subsidiárias 
e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público.

§ 2º na hipótese de o servidor es-
tadual ter interesse de ingressar em 
outro cargo público, deverá, prévia 
e formalmente, comunicar este fato 
ao órgão central de gestão de pes-
soal que, em caso de dúvidas, con-
sultará a procuradoria-geral do es-
tado quanto a sua legalidade, sem 
prejuízo do disposto no § 5º deste 
artigo.

§ �º É vedada a percepção simul-
tânea de proventos de aposentado-
ria com a remuneração ou o subsí-
dio de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvados os acumuláveis 
na forma da constituição federal, 
os eletivos e aqueles em comissão, 
declarados em lei como de livre no-
meação e exoneração.

§ 4º a demonstração da com-
patibilidade de horários é impres-
cindível para a regularidade da 
acumulação.

§ 5º o servidor vinculado ao re-
gime desta lei, que acumular lici-
tamente 2 (dois) cargos efetivos, 
quando investido em cargo de pro-
vimento em comissão, ficará afas-
tado de ambos os cargos efetivos, 
salvo na hipótese em que houver 
compatibilidade de horário e local 
com o exercício de um deles.

§ 6º detectada a qualquer tempo 
suposta acumulação ilegal de car-
gos, empregos ou funções públicas, 
ou de proventos da inatividade com 
remuneração ou subsídio de cargo, 
emprego ou função públicos, o titu-
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lar do órgão ou da entidade subme-
terá o caso à orientação jurídica da 
procuradoria-geral do estado.

§ 7º caso a acumulação ilegal de 
cargos, empregos ou funções públi-
cos seja confirmada, a autoridade 
a que se refere o § 6º instaurará o 
processo administrativo disciplinar 
para a apuração da transgressão.

§ 8º o servidor poderá fazer a op-
ção por um dos vínculos acumulados 
em qualquer momento que antece-
da o término do prazo previsto no 
inciso ii do art. 2�9.  desta lei.

 

capÍtulo V 
das responsabilidades 

Art. 206.  o servidor responde 
civil, penal e administrativamen-
te pelo exercício irregular de suas 
atribuições.

Art. 207.  a responsabilidade 
civil decorre de conduta omissiva ou 
comissiva, dolosa ou culposa, que 
importe em prejuízo ao erário ou a 
terceiro.

§ 1º a indenização de prejuízo 
causado ao erário poderá ser liqui-
dada nos termos do art. 97 deste es-
tatuto, sem prejuízo de outros bens 
que respondam pela indenização, 
salvo disposição legal em contrário.

§ 2º tratando-se de dano causa-
do a terceiro, responde o servidor 
perante a fazenda pública, em ação 
regressiva.

Art. 208.  a responsabilidade 
penal abrange os crimes e as con-
travenções imputados ao servidor, 
nesta qualidade.

Art. 209.  a responsabilidade 
administrativa resulta da prática, 
omissiva ou comissiva, dolosa ou 
culposa, de qualquer uma das trans-
gressões disciplinares previstas nos 
arts. 202, 20� e 204 desta lei, bem 
como em leis especiais.

§ 1º as infrações disciplinares 
classificam-se, para efeito de comi-
nação da sanção, em leves, médias 
e graves.

§ 2º a alteração da situação ju-
rídico-funcional do servidor, ob-
servado o prazo prescricional, não 
impede a instauração de processo 
administrativo disciplinar, aplicação 
de penalidade disciplinar e/ou da 
inabilitação de que trata o art. 199 
desta lei:

i - após exoneração ou demissão;
ii - após aposentadoria ou 

disponibilidade;
iii - após vacância em razão de pos-

se em outro cargo inacumulável.
§ �º o servidor será punido por 

conduta prevista como transgressão 
disciplinar desde que praticada do-
losamente, salvo os casos expressos 
nesta lei.

Art. 210.  as sanções civis, 
penais e administrativas poderão 
acumular-se, sendo independentes 
entre si.

Art. 211.  a responsabilidade 
administrativa e civil do servidor 
será afastada no caso de sentença 
penal absolutória quanto ao mes-
mo fato, fundada na sua inexistên-
cia material ou na negativa de sua 
autoria.

 

tÍtulo V - i

do processo disciplinar

 

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais 

Art. 212.  os responsáveis pelos 
órgãos e as demais autoridades do 
poder público estadual, bem como 
os servidores que nele exercem suas 
funções, que tiverem conhecimento 
de prática de ato de improbidade 
administrativa ou qualquer outra ir-
regularidade, imputados a servidor 
público estadual, ficam obrigados, 
sob pena de responsabilidade fun-
cional, a noticiar ou representar o 
fato à autoridade competente para 
as devidas providências.

parágrafo único. as irregularida-
des praticadas por servidor público 
estadual serão apuradas em proces-
so administrativo disciplinar regula-
do por esta lei.

 

capÍtulo ii 
da sindicÂncia

 Art. 213.  como medida pre-
paratória, a autoridade competen-
te para instaurar o processo admi-
nistrativo disciplinar poderá, se ne-
cessário, determinar a realização de 
sindicância preliminar ou se valer 

da apuração preliminar investiga-
tória com a finalidade de investigar 
irregularidade funcional, oportuni-
dade em que serão realizadas as di-
ligências necessárias à obtenção de 
informações, inclusive de natureza 
patrimonial, consideradas úteis ao 
esclarecimento do fato, das suas cir-
cunstâncias e da respectiva autoria.

§ 1º os secretários de estado ou 
autoridades equivalentes deverão 
instituir comissões permanentes de 
sindicância ou designar sindican-
te junto aos respectivos órgãos ou 
entidades.

§ 2º a sindicância terá natureza 
inquisitorial e será conduzida por 
servidor ou comissão para esse fim 
designado, assegurando-se no seu 
curso a informalidade, a discriciona-
riedade e o sigilo necessários à elu-
cidação dos fatos ou exigidos pelo 
interesse da administração.

§ �º o sindicante ou a comissão 
apresentará seu relatório à autori-
dade que o designou, competindo 
a esta:

i - instaurar o processo adminis-
trativo disciplinar;

ii - determinar, visando ao me-
lhor esclarecimento dos fatos, que 
o mesmo ou outro sindicante ou co-
missão realize novas diligências que 
entender necessárias, devendo ser 
especificadas;

iii - arquivar a sindicância, poden-
do reabri - la, mediante a notícia 
de fato novo, observado o prazo 
prescricional;

iV - encaminhar cópia dos autos 
ao Ministério público, na hipótese 
de existirem indícios da prática de 
ato de improbidade administrativa 
ou de ilícito penal;

V - designar servidor integrante 
da unidade correcional setorial para 
conduzir a celebração de termo de 
ajustamento de conduta - tac.

§ 4º o relatório de sindicância que 
propuser a instauração de processo 
administrativo disciplinar conterá 
a exposição da infração disciplinar, 
com todas as suas circunstâncias, a 
qualificação do acusado, classifica-
ção do ilícito disciplinar e, quando 
necessário, indicação das provas a 
serem produzidas durante a instru-
ção e das testemunhas, observado o 
limite estabelecido para o respecti-
vo rito.

§ 5º o relatório de sindicância que 
propuser o arquivamento demons-
trará a ausência de indícios suficien-
tes de autoria e materialidade.
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§ 6º o relatório de sindicância 
que propuser a celebração de termo 
de ajustamento de conduta conterá 
a exposição da infração disciplinar, 
com todas as suas circunstâncias, a 
qualificação do acusado, a classifica-
ção do ilícito disciplinar, bem como 
a demonstração da presença dos re-
quisitos dispostos no art. 252.  desta 
lei.

§ 7º Quando for designado mais 
de um sindicante, qualquer deles 
poderá realizar os atos pertinentes à 
apuração preliminar.

§ 8º a designação de servidor para 
conduzir sindicância constitui encar-
go de natureza obrigatória, exceto 
nos casos de impedimento ou suspei-
ção legalmente admitidos.

§ 9º o sindicante, durante a apu-
ração dos fatos apontados no ato de 
instauração da sindicância, poderá, 
dentre outras medidas, realizar di-
ligências e requisitar documentos e 
informações necessários à instrução 
da sindicância.

§ 10. o prazo para conclusão da 
sindicância não excederá �0 (trinta) 
dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da autorida-
de instauradora.

 

capÍtulo iii 
da sindicÂncia patriMonial 

Art. 214.  diante de fundados 
indícios de enriquecimento ilícito de 
servidor ou de evolução patrimonial 
incompatível com a remuneração ou 
subsídio por ele percebido, pode ser 
determinada a instauração de sindi-
cância patrimonial.

§ 1º são competentes para deter-
minar a instauração de sindicância 
patrimonial o chefe do poder execu-
tivo estadual ou o titular do órgão 
central do sistema de correição.

§ 2º a sindicância patrimonial 
constitui-se em procedimento si-
giloso com caráter exclusivamente 
investigativo.

§ �º o procedimento de sindicân-
cia patrimonial é conduzido por co-
missão composta de � (três) servido-
res estáveis.

§ 4º o prazo para conclusão do 
procedimento de sindicância patri-
monial é de �0 (trinta) dias, prorro-
gável por igual período, a critério da 
autoridade instauradora.

§ 5º concluídos os trabalhos da 
sindicância patrimonial, a comissão 
responsável por sua condução deve 

elaborar relatório sobre os fatos apu-
rados, concluindo pelo arquivamen-
to ou pela instauração de processo 
administrativo disciplinar.

§ 6º ato do chefe do poder execu-
tivo estadual regulamentará a sindi-
cância patrimonial.

 

capÍtulo iV 
das restriÇÕes ao afastaMento 
e do afastaMento preVentiVo

 Art. 215.  antes da concessão 
de licença ou qualquer outra forma 
de afastamento a servidor acusado 
em processo administrativo discipli-
nar, ouvir-se-á a autoridade compe-
tente, que se manifestará sobre a 
conveniência e/ou oportunidade da 
concessão.

§ 1º excepcionam-se da manifesta-
ção referida no caput deste artigo as 
hipóteses previstas no art. �0, incisos 
i, ii, iii, iV, V, Vi, iX, Xi, Xii, Xiii, XiV, 
XV, XVii, XiX, XX e XXiii desta lei.

§ 2º Quando a autoridade instau-
radora julgar necessário à instrução 
de processo administrativo discipli-
nar e ao cumprimento de penalida-
des aplicadas poderá determinar a 
interrupção ou suspensão de licença 
ou afastamento já concedido, exce-
tuadas as hipóteses arroladas no § 
1º .

§ �º a concessão de licença para 
tratamento de saúde não obsta a ins-
tauração e continuidade do proces-
so administrativo disciplinar, exceto 
se houver manifestação expressa da 
junta Médica oficial nesse sentido, 
com o consequente sobrestamento 
do processo administrativo discipli-
nar e suspensão da prescrição, na 
forma do inciso ii do § 7º do art. 201 
desta lei.

Art. 216.  a autoridade instau-
radora do processo administrativo 
disciplinar poderá, excepcionalmente 
e de forma motivada, adotar medida 
cautelar consistente no afastamento 
preventivo do acusado do exercício 
de suas funções, com a finalidade 
de fazer cessar a sua influência na 
apuração da ilicitude imputada, sem 
prejuízo de seu subsídio ou remune-
ração, observado o seguinte:

i - o período de afastamento não 
poderá ser superior a 180 (cento e oi-
tenta) dias, consecutivos ou não, fin-
do o qual o servidor reassumirá suas 
funções, ainda que não concluído o 
processo;

ii - durante o período de afasta-
mento, o servidor deve manter atua-
lizado endereço certo e sabido, que 
lhe permita pronto atendimento a 
todas as requisições processuais.

§ 1º a medida referida no ca-
put só será efetivada na hipótese 
em que a movimentação do servi-
dor para outro local e/ou horário de 
trabalho não se mostre suficiente 
para fazer cessar sua influência.

§ 2º o afastamento preventi-
vo constitui medida de interesse 
processual e não será considerado 
para efeito de compensação com 
a penalidade eventualmente apli-
cada ao servidor, nem suspende ou 
interrompe contagem de tempo de 
serviço para qualquer efeito.

 

capÍtulo V 
do processo adMinistratiVo 

disciplinar

Art. 217. o processo admi-
nistrativo disciplinar desenvolve-se 
em:

i - instauração;
ii - instrução;
iii - defesa;
iV - relatório; e
V - julgamento.
 

seÇÃo i 
da instauraÇÃo do processo 

adMinistratiVo disciplinar

Art. 218. salvo disposição em 
contrário, são competentes para de-
terminar a instauração do processo 
administrativo disciplinar, no âmbi-
to de suas atribuições, o chefe do 
poder executivo e os secretários de 
estado ou autoridades equivalen-
tes, independente da penalidade 
disciplinar abstratamente cominada 
à infração apurada.

§ 1º a competência descrita neste 
artigo poderá ser objeto de dele-
gação pelo seu titular à autoridade 
administrativa de hierarquia ime-
diatamente inferior ou ao chefe de 
unidade administrativa correcional.

§ 2º na hipótese de acúmulo ile-
gal de cargos públicos, havendo 
mais de uma autoridade compe-
tente no âmbito da administração 
pública estadual para instaurar o 
processo administrativo disciplinar, 
a competência é definida em favor 
daquela que primeiro instaurar o 
processo.



es
ta

tu
to

 d
o

 s
er

V
id

o
r

pÚ
b

li
c

o
 d

e 
g

o
iá

sVade meCum 2021  |  eSTaTuTo do SerVIdor pÚBlICo de goIÁS

585

§ �º o processo administrativo 
disciplinar será instaurado no órgão 
ou na entidade onde foi praticado 
o fato, resguardada a competência 
para o julgamento.

§ 4º o incidente de incompetên-
cia não acatado pela autoridade 
instauradora será remetido àque-
la imediatamente superior para 
decisão.

§ 5º Quando for conveniente em 
razão de circunstâncias de ordem 
técnica, social, econômica, jurídica 
ou territorial, poderá o órgão cen-
tral do sistema de correição moti-
vadamente avocar a instauração e o 
julgamento de processo administra-
tivo disciplinar.

Art. 219. o processo adminis-
trativo disciplinar será instaurado 
por meio de portaria que conterá, 
no mínimo:

i - a identificação e qualificação 
funcional do servidor;

ii - a descrição dos fatos imputa-
dos ao servidor;

iii - a capitulação legal das supos-
tas transgressões disciplinares;

iV - a definição do rito;
V - o nome e a função de cada 

membro da comissão processante; 
e

Vi - o local onde a comissão desen-
volverá os trabalhos de apuração.

§ 1º deverá ser publicado o ex-
trato da portaria de instauração do 
processo administrativo disciplinar, 
sem a identificação e qualificação 
funcional do servidor acusado.

§ 2º aos autos do processo admi-
nistrativo disciplinar serão apensa-
dos os da sindicância preliminar, se 
houver.

Art. 220. o processo admi-
nistrativo disciplinar será instruído 
por uma comissão composta de � 
(três) servidores ocupantes de cargo 
de provimento efetivo, preferen-
cialmente estáveis, submetidos ao 
regime desta lei, instituída pela au-
toridade que o houver instaurado, 
dentre os quais designará seu presi-
dente, que deverá ser ocupante de 
cargo de escolaridade superior ou 
de mesmo nível que o do cargo do 
acusado.

§ 1º a comissão poderá funcionar 
e deliberar com a presença mínima 
de 2 (dois) de seus membros.

§ 2º os secretários de estado ou 
autoridades equivalentes deverão 
instituir comissões permanentes de 

processo administrativo disciplinar 
junto aos respectivos órgãos ou 
entidades.

§ �º havendo suspeição ou impe-
dimento ou qualquer outra circuns-
tância que impossibilite ou torne 
inconveniente a atuação dos mem-
bros da comissão permanente, ins-
taurar-se-á uma comissão especial, 
nos termos do caput deste artigo.

§ 4º os atos processuais serão 
realizados preferencialmente na 
sede do órgão ou da entidade pro-
cessante, permitidas as diligências 
externas julgadas convenientes à 
instrução probatória, como tam-
bém o deslocamento da autorida-
de processante a qualquer parte 
do território nacional, verificada a 
necessidade.

Art. 221. sempre que neces-
sário, a comissão dedicará todo o 
seu tempo de trabalho ao processo 
administrativo disciplinar, ficando 
os seus membros, em tal caso, dis-
pensados do serviço normal da re-
partição até a entrega do relatório 
final.

§ 1º a comissão processante exer-
cerá suas atividades com indepen-
dência e imparcialidade, assegurado 
o acesso às repartições, informações 
e aos documentos necessários à elu-
cidação dos fatos em apuração.

§ 2º a designação de servidor 
para conduzir processo administra-
tivo disciplinar constitui encargo de 
natureza obrigatória, sob pena de a 
recusa configurar transgressão dis-
ciplinar capitulada no inciso Xlii do 
art. 202 desta lei.

§ �º ocorrendo, no curso do pro-
cesso administrativo disciplinar, 
motivo de força maior ou qualquer 
outra circunstância que impossi-
bilite ou torne inconveniente a 
permanência de qualquer de seus 
membros, a autoridade instaurado-
ra providenciará a sua substituição, 
dando-se continuidade aos traba-
lhos apuratórios.

§ 4º É impedido de atuar em co-
missão processante o servidor que:

i - for cônjuge ou companheiro 
do acusado, ou de seu defensor;

ii - for parente consanguíneo ou 
afim, em linha reta ou colateral, até 
o terceiro grau, do acusado ou de 
seu defensor;

iii - tenha sofrido punição discipli-
nar, cujo cancelamento ainda não 
tenha ocorrido, nos termos do art. 
194 desta lei;

iV - esteja respondendo a pro-
cesso administrativo disciplinar ou 
criminal;

V - participe como perito ou tes-
temunha no processo;

Vi - tenha se manifestado ante-
riormente na causa que constitui 
objeto de apuração do processo, 
inclusive na condição de noticiante 
ou autor da representação;

Vii - tenha atuado em sindicância 
preliminar, auditoria, investigação 
ou procedimento de que resultou a 
instauração do processo;

Viii - atue como defensor do acu-
sado em qualquer processo admi-
nistrativo ou judicial;

iX - tenha celebrado termo de 
ajustamento de conduta, até o efe-
tivo cumprimento das obrigações 
avençadas.

§ 5º É suspeito para atuar em co-
missão processante o servidor que:

i - seja amigo íntimo ou inimigo 
capital de qualquer das partes ou 
de seus defensores;

ii - tenha interesse no resultado 
do processo;

iii - tenha interesse em decisão 
administrativa a ser tomada pelo 
acusado;

iV - seja credor ou devedor do 
acusado ou de seu defensor, ou com 
eles mantenha relação de negócio.

§ 6º os incidentes de impedimen-
to e suspeição serão decididos pela 
autoridade instauradora no prazo 
de 5 (cinco) dias.

 

seÇÃo ii 
da instruÇÃo do processo 
adMinistratiVo disciplinar

 Art. 222. na instrução do 
processo administrativo discipli-
nar a comissão processante poderá 
motivadamente promover oitivas, 
acareações e diligências, recorren-
do, quando necessário, a técnicos e 
peritos, de modo a permitir a com-
pleta elucidação dos fatos.

§ 1º a comissão processante pode, 
de ofício ou a requerimento do acu-
sado, dentre outras medidas:

i - tomar o depoimento de 
testemunha;

ii - coletar prova documental;
iii - solicitar ou requerer prova 

emprestada de processo adminis-
trativo ou judicial;

iV - proceder à reconstituição si-
mulada do fato, desde que não ofen-
da a moral ou os bons costumes;
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V - solicitar, diretamente ou, 
quando necessário, por intermédio 
da autoridade competente:

a) realização de busca e 
apreensão;

b) informação à fazenda pública, 
na forma autorizada na legislação;

c) transferência de informações 
protegidas por sigilo bancário, fiscal 
ou telefônico;

d) acesso a relatório de uso, pelo 
acusado, de sistema informatizado 
ou a ato que ele tenha praticado;

e) exame de sanidade mental do 
acusado;

Vi - determinar a realização de 
perícia;

Vii - proceder ao interrogatório do 
acusado.

§ 2º o presidente da comissão pro-
cessante, por despacho fundamenta-
do, poderá indeferir, dentre outros 
pedidos:

i - os considerados impertinentes, 
meramente protelatórios, ou de ne-
nhum interesse para o esclarecimen-
to dos fatos;

ii - os de prova pericial, quando a 
comprovação do fato independer de 
conhecimento especial.

§ �º o requerimento de prova pe-
ricial deverá ser acompanhado dos 
quesitos, e, caso queira, da indicação 
do assistente, sob pena de indeferi-
mento pelo presidente da comissão.

§ 4º deferido o pedido de prova 
pericial e havendo mais de um acu-
sado, os demais serão intimados a, 
no prazo de 2 (dois) dias, formular 
seus quesitos e, caso queiram, indicar 
assistente.

Art. 223. as informações re-
lativas a sindicâncias e processos 
administrativos disciplinares são res-
tritas, na forma da lei de acesso à 
informação:

i - aos membros da comissão 
processante;

ii - ao acusado ou ao seu defensor;
iii - aos agentes públicos que de-

vam atuar no processo, quando estri-
tamente necessário o acesso.

Art. 224. o depoimento da tes-
temunha será prestado oralmente, 
inclusive a distância, sob compro-
misso, e reduzido a termo, poden-
do ser adotado recurso de gravação 
audiovisual, obedecidas as seguintes 
regras: - Vide Instrução Normativa nº 
004/2050-Cge, d.o. de 13-11-2020.

i - as testemunhas serão inquiri-
das separadamente;

ii - as perguntas serão formu-
ladas pelas partes diretamente às 
testemunhas;

iii - a comissão não poderá inter-
ferir nas perguntas da parte, salvo 
se não tiverem relação com o pro-
cesso ou importarem repetição de 
outra já respondida;

iV - na hipótese de depoimentos 
contraditórios ou que se infirmem, 
poderá ser realizada acareação en-
tre os depoentes;

V - a testemunha, quando servi-
dor público estadual, será intimada 
a depor mediante mandado expedi-
do pela comissão;

Vi - não sendo encontrado o servi-
dor público estadual arrolado como 
testemunha ou havendo recusa rei-
terada a ser intimado, será concedi-
do, no prazo fixado pela comissão, 
direito à sua substituição;

Vii - na hipótese de a testemunha não 
ser servidor público estadual, incumbe 
a quem a arrolar o ônus de trazê - la 
à audiência de inquirição, caso em que 
não se procederá à sua intimação;

Viii - a comissão processante po-
derá convidar testemunha não ser-
vidora pública estadual quando o 
depoimento for necessário para a 
elucidação dos fatos apurados;

iX - quando for necessária a pre-
sença de pessoa não servidora pú-
blica estadual, com a finalidade de 
prestar informação relevante para 
a instrução processual, analisadas a 
conveniência e oportunidade pela 
autoridade instauradora, poderá ser 
concedida por quem de direito inde-
nização em valor não superior ao da 
diária, com a finalidade de ressarcir 
eventuais despesas de locomoção;

X - o acusado poderá desistir do 
depoimento de quaisquer das teste-
munhas por ele arroladas, se consi-
derar suficientes as provas que pos-
sam ser ou tenham sido produzidas;

Xi - não é causa de nulidade do 
ato processual a ausência do acusa-
do ou de seu defensor na oitiva de 
testemunha, desde que previamen-
te intimados.

Art. 225. o interrogatório do 
acusado observará, no que cou-
ber, as disposições do art. 224. . 
- Vide instrução Normativa nº 
004/2050-Cge, d.o. de 13-11-2020.

parágrafo único. o não compareci-
mento do acusado ao interrogatório 
ou a sua recusa em ser interrogado 
não obsta o prosseguimento do pro-
cesso, tampouco é causa de nulidade.

Art. 226. Quando houver dú-
vida sobre a integridade mental do 
acusado, a autoridade instauradora 
do processo administrativo disciplinar 
determinará, de ofício ou a requeri-
mento daquele, do seu defensor ou 
da comissão processante, que o acu-
sado seja submetido a exame por jun-
ta Médica oficial, com a participação 
de ao menos um médico psiquiatra.

§ 1º o pedido de exame de insani-
dade mental deverá ser instruído com 
os elementos suficientes a demons-
trar a dúvida e os quesitos a serem 
respondidos pela perícia, sob pena de 
indeferimento.

§ 2º antes de encaminhar o pedido 
para a decisão da autoridade instau-
radora, a comissão deverá instruí-lo 
com os demais quesitos formulados 
pelas outras partes, inclusive com os 
da própria comissão.

§ �º a decisão da autoridade com-
petente que instaurar o incidente de 
insanidade sobrestará o processo ad-
ministrativo disciplinar e dará início à 
suspensão da prescrição, na forma do 
inciso ii do § 7º do art. 201. 

§ 4º na hipótese de o incidente de 
insanidade ter sido solicitado pelo 
acusado ou seu defensor, deverá 
aquele comparecer à junta Médica 
oficial no prazo de até 10 (dez) dias 
contados da decisão referida no § �º 
deste artigo, sob pena de extinção do 
incidente e consequente retomada do 
processo administrativo disciplinar.

§ 5º o incidente deverá esclarecer 
se o acusado apresenta condição de 
sanidade mental que permita o acom-
panhamento do processo administra-
tivo disciplinar, bem como responder 
os quesitos formulados relativos à 
apuração da infração.

Art. 227. aplicam-se ao proces-
so administrativo disciplinar os princí-
pios gerais de direito e, subsidiária e 
supletivamente, as normas de direito 
penal, direito processual penal e di-
reito processual civil.

 

seÇÃo iii 
do rito processual

 Art. 228. a comissão receberá o 
processo administrativo disciplinar em 
até 5 (cinco) dias após a instauração e 
iniciará a apuração, observado o rito, 
que será determinado pela maior pe-
nalidade em abstrato prevista para o 
tipo:

i - ordinário, quando se tratar 
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de transgressão disciplinar punível 
com demissão, destituição de cargo 
em comissão, cassação de aposenta-
doria ou disponibilidade;

ii - sumário, quando se tratar de 
transgressão disciplinar punível com 
suspensão ou multa;

iii - sumaríssimo, quando se tratar 
de transgressão disciplinar punível 
com advertência.

§ 1º o rito ordinário atenderá ao 
seguinte:

i - o acusado será citado para, no 
prazo de 10 (dez) dias, tomar co-
nhecimento da imputação que lhe 
é feita, acompanhar o processo pes-
soalmente ou por meio de defensor, 
ou manifestar sua intenção de não 
o constituir, bem como requerer a 
produção de provas e oitiva de até 
5 (cinco) testemunhas;

ii - encerrado o prazo do inciso 
i, caso não tenha sido constituído 
defensor, a autoridade competente 
nomeará defensor dativo e intima-
rá o servidor sobre tal fato, compe-
tindo ao defensor dativo nomeado, 
no prazo de 10 (dez) dias, requerer 
a produção das provas necessárias à 
defesa do servidor;

iii - proceder-se-á, sucessivamen-
te, à inquirição das testemunhas 
arroladas pela comissão e pela 
defesa;

iV - concluída a fase de inquirição 
das testemunhas, serão realizadas 
as diligências necessárias e produzi-
das as provas deferidas, bem como 
as de interesse da comissão;

V - concluída a fase de produção 
de provas, serão designados dia, 
hora e local para o interrogatório 
do acusado, procedendo-se à sua in-
timação pessoalmente ou por meio 
de seu defensor, com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias;

Vi - encerrada a instrução, a co-
missão processante tipificará a 
transgressão disciplinar, devendo 
ser formulado o indiciamento do 
servidor, com a especificação dos 
fatos a ele imputados e das respec-
tivas provas;

Vii - procedido o indiciamento do 
servidor acusado, este deverá ser in-
timado pessoalmente ou por meio 
de seu defensor, por mandado ex-
pedido por membro da comissão 
processante, para apresentar defesa 
escrita, no prazo de 10 (dez) dias;

Viii - concluída a instrução e apre-
sentada a defesa escrita, a comissão 
processante elaborará o relatório 
final, podendo, antes de concluí-lo, 

sanear eventuais nulidades, sendo 
admitida a realização de diligências 
para dirimir dúvidas sobre ponto 
relevante ou suprir falta que pre-
judique o esclarecimento dos fatos, 
hipótese em que será concedido 
prazo para nova defesa escrita.

§ 2º o rito sumário atenderá ao 
seguinte:

i - o acusado será citado para, no 
prazo de 7 (sete) dias, tomar conhe-
cimento da imputação que lhe é fei-
ta, acompanhar o processo pessoal-
mente ou por meio de defensor, 
ou manifestar sua intenção de não 
o constituir, bem como requerer a 
produção de provas e oitiva de até 
� (três) testemunhas;

ii - encerrado o prazo do inciso 
i, caso não tenha sido constituído 
defensor, a autoridade competente 
nomeará defensor dativo e intima-
rá o servidor sobre tal fato, compe-
tindo ao defensor dativo nomeado, 
no prazo de 7 (sete) dias, requerer 
a produção das provas necessárias à 
defesa do servidor;

iii - proceder-se-á, sucessivamen-
te, à inquirição das testemunhas 
arroladas pela comissão e pela 
defesa;

iV - concluída a fase de inquirição 
das testemunhas, serão realizadas 
as diligências necessárias e produzi-
das as provas deferidas, bem como 
as de interesse da comissão;

V - concluída a fase de produção 
de provas, serão designados dia, 
hora e local para o interrogatório 
do acusado, procedendo-se à sua in-
timação pessoalmente ou por meio 
de seu defensor, com antecedência 
mínima de � (três) dias;

Vi - encerrada a instrução, a co-
missão processante tipificará a 
transgressão disciplinar, devendo 
ser formulado o indiciamento do 
servidor, com a especificação dos 
fatos a ele imputados e das respec-
tivas provas;

Vii - procedido o indiciamento do 
servidor acusado, ele deverá ser in-
timado pessoalmente ou por meio 
de seu defensor, por mandado ex-
pedido por membro da comissão 
processante, para apresentar defesa 
escrita, no prazo de 7 (sete) dias;

Viii - concluída a instrução e apre-
sentada a defesa escrita, a comissão 
processante elaborará o relatório fi-
nal, podendo, antes de concluí - lo, 
sanear eventuais nulidades, sendo 
admitida a realização de diligências 
para dirimir dúvidas sobre ponto 

relevante ou suprir falta que pre-
judique o esclarecimento dos fatos, 
hipótese em que será concedido 
prazo para nova defesa escrita.

§ �º o rito sumaríssimo orientar-
se-á pelos critérios da oralidade, 
simplicidade, economia processual e 
celeridade e atenderá ao seguinte:

i - o acusado será citado para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, tomar co-
nhecimento da imputação que lhe 
é feita, acompanhar o processo pes-
soalmente ou por meio de defensor, 
ou manifestar sua intenção de não 
o constituir, bem como requerer a 
produção de provas e oitiva de até 
2 (duas) testemunhas;

ii - encerrado o prazo do inciso 
i, caso não tenha sido constituído 
defensor, a autoridade competente 
nomeará defensor dativo e intima-
rá o servidor sobre tal fato, compe-
tindo ao defensor dativo nomeado, 
no prazo de 5 (cinco) dias, requerer 
a produção das provas necessárias à 
defesa do servidor;

iii - após a produção das provas, 
proceder-se-á à intimação do acu-
sado pessoalmente ou por meio de 
seu defensor, com antecedência mí-
nima de � (três) dias, para a audiên-
cia una de oitiva das testemunhas e 
interrogatório;

iV - proceder-se-á, em audiência 
una, sucessivamente, à inquirição 
das testemunhas arroladas pela 
comissão processante, se houver, e 
daquelas indicadas pela defesa, in-
terrogando-se, a seguir, o acusado, 
se presente;

V - concluídos a inquirição de tes-
temunhas, a produção de provas e o 
interrogatório do acusado, a comis-
são processante, se for o caso, indi-
ciá - lo - á na audiência, intimando 
- o juntamente com seu defensor 
para apresentar a defesa escrita no 
prazo de 5 (cinco) dias;

Vi - apresentada a defesa escrita, 
a comissão processante elaborará 
seu relatório final, podendo, antes 
de concluí - lo, sanear eventuais nu-
lidades, hipótese em que será con-
cedido prazo para nova defesa.

§ 4º o indiciamento consiste na 
delimitação dos fatos e das provas 
produzidas, bem como na indicação 
da transgressão disciplinar imputa-
da ao servidor.

§ 5º não cabe o indiciamento do 
servidor se, com as provas colhidas, 
ficar comprovado que:

i - não houve a infração 
disciplinar;
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ii - o servidor acusado não foi o 
autor da infração disciplinar;

iii - a punibilidade esteja extinta.
§ 6º ocorrendo a hipótese do pará-

grafo anterior, a comissão processante 
deve elaborar o seu relatório, con-
cluindo pelo arquivamento do proces-
so administrativo disciplinar.

Art. 229. a comissão processante 
deve remeter à autoridade instaurado-
ra os autos do processo administrativo 
disciplinar, com o respectivo relatório, 
na forma do art. 2�5.  desta lei.

seÇÃo iV 
dos atos e terMos processuais

Art. 230. os atos e termos do 
processo administrativo disciplinar 
não dependem de forma determina-
da, senão quando a lei expressamente 
o exigir, reputando-se válidos os que, 
realizados de outro modo, preencham 
sua finalidade essencial e não prejudi-
quem a defesa.

parágrafo único. a comunicação dos 
atos processuais será preferencialmen-
te realizada de forma pessoal, assim 
compreendidas:

i - a intimação do acusado ou de seu 
defensor, em audiência;

ii - a intimação do acusado na repar-
tição, mediante recibo;

iii - a intimação via postal do acu-
sado, do seu defensor e das testemu-
nhas; e

iV - a utilização de meio eletrônico 
previamente informado à comissão 
processante, se confirmado o recebi-
mento pelo destinatário para:

a) a entrega de petição à comissão 
processante; e

b) a intimação sobre atos do proces-
so administrativo disciplinar, salvo a 
citação inicial.

seÇÃo V 
da citaÇÃo e da reVelia

 Art. 231. o acusado será citado 
pessoalmente por meio de mandado 
expedido por membro da comissão 
para ter conhecimento da imputação 
e:

i - nos ritos ordinário e sumário, 
para tomar conhecimento da impu-
tação que lhe é feita, acompanhar o 
processo pessoalmente ou por meio 
de defensor e requerer a produção de 
provas e oitiva de testemunhas;

ii - no rito sumaríssimo, para reque-
rer a produção de provas e arrolar 
testemunhas.

§ 1º o mandado de citação 
deverá:

i - conter a identificação e qua-
lificação funcional do acusado, nú-
mero do telefone, meio eletrônico 
para comunicação e endereço da 
comissão processante;

ii - cientificar o acusado:
a) do seu direito de obter cópia 

das peças processuais, ter vista dos 
autos no local de funcionamento 
da comissão processante e fazer 
o seu acompanhamento, pessoal-
mente ou por intermédio de de-
fensor que constituir;

b) do seu direito de constituir 
um defensor e de, caso abra mão 
deste direito, nomeação de defen-
sor dativo, que deverá ser bacharel 
em direito;

c) de dia, hora e local para re-
querer provas e arrolar testemu-
nhas, nos processos sujeitos ao rito 
sumaríssimo;

d) das consequências da revelia;
e) da prerrogativa de opção por 

um dos vínculos acumulados, em 
se tratando de transgressão disci-
plinar de acumulação de cargos, 
na forma do § 8º do art. 205 desta 
lei;

iii - ser acompanhado de uma có-
pia do ato de instauração do pro-
cesso administrativo disciplinar.

§ 2º no caso de recusa do acu-
sado em apor seu ciente, conside-
rar-se-á válida a citação mediante 
o registro de tal fato, no próprio 
mandado, pelo responsável pela 
citação, com a assinatura de uma 
testemunha.

§ �º Quando, por duas vezes, a 
comissão processante houver pro-
curado o acusado em seu domicílio, 
sem o encontrar, deverá, havendo 
fundada suspeita de que o mesmo 
se oculte para não ser citado, in-
timar qualquer pessoa da família 
ou, em sua falta, qualquer vizinho, 
de que voltará em dia e hora de-
signados, a fim de efetuar a cita-
ção, momento em que o membro 
da comissão processante compare-
cerá ao domicílio do acusado a fim 
de citá - lo, devendo, se o servidor 
acusado não estiver presente:

i - informar-se das razões da au-
sência e dar por feita a citação, la-
vrando-se a respectiva certidão;

ii - deixar cópia do mandado de 
citação com pessoa da família do 
acusado ou com qualquer vizinho, 
conforme o caso, registrando - lhe 
o nome, mediante identificação.

§ 4º a citação com hora certa 
será efetivada mesmo que a pes-
soa da família ou o vizinho que 
houver sido intimado esteja ausen-
te ou, embora presente, recusar-se 
a recebê - la.

§ 5º achando-se o acusado em 
local ignorado, incerto ou inacessí-
vel, a citação se fará por edital pu-
blicado uma vez no diário oficial 
do estado e observado o seguinte:

i - a citação por edital será rea-
lizada somente quando frustradas 
as tentativas de citação pessoal do 
acusado, devidamente certificadas 
nos autos;

ii - a comissão juntará aos autos 
cópia da publicação;

iii - o prazo para acompanhar o 
processo, requerer provas e arrolar 
testemunhas, nos termos dos ritos 
ordinário e sumário, terá início a 
partir da juntada de cópia da pu-
blicação aos autos;

iV - no rito sumaríssimo, a data 
fixada para requerer provas e arro-
lar testemunhas deverá constar do 
edital e não poderá ser inferior a 
�0 (trinta) dias contados da assina-
tura do mandado.

Art. 232. considera-se revel o 
servidor regularmente citado que:

i - nos ritos ordinário e sumário, 
não constituir defensor dentro do 
respectivo prazo e deixar de reali-
zar os atos de acompanhamento, 
produção de provas, indicação de 
testemunhas;

ii - no rito sumaríssimo, não 
apresentar requerimento de pro-
vas, rol de testemunhas ou deixar 
de constituir defensor até a data 
designada para tal ato.

§ 1º a revelia será declarada 
por termo nos autos do processo, 
a partir de quando o servidor não 
será mais intimado da realização 
dos atos processuais.

§ 2º para defender o acusado 
revel, o presidente da comissão 
convocará o defensor dativo, no-
meado na portaria de instaura-
ção, dando-se prosseguimento ao 
processo.

§ �° o servidor revel poderá, a 
qualquer momento, assumir a sua 
defesa no processo, recebendo - o 
no estado em que se encontrar.

§ 4º a revelia não implica confis-
são e não exime a comissão proces-
sante de realizar adequada instru-
ção processual.

 



es
ta

tu
to

 d
o

 s
er

V
id

o
r

pÚ
b

li
c

o
 d

e 
g

o
iá

sVade meCum 2021  |  eSTaTuTo do SerVIdor pÚBlICo de goIÁS

589

seÇÃo Vi 
da defesa

 Art. 233. ao acusado é 
facultado:

i - arguir a incompetência, o impe-
dimento ou a suspeição;

ii - constituir defensor;
iii - acompanhar depoimento de tes-

temunha, pessoalmente, salvo exceção 
legal, ou por meio de seu defensor;

iV - arrolar testemunhas, até o li-
mite estabelecido para o respectivo 
rito;

V - inquirir testemunha;
Vi - contraditar testemunha;
Vii - requerer ou produzir provas;
Viii - formular quesitos, no caso de 

prova pericial, e indicar assistente;
iX - ter acesso às peças dos autos; 

e
X - apresentar recurso.
parágrafo único. É do acusado o 

custo de perícia ou exame por ele re-
querido, se não houver técnico habi-
litado nos quadros da administração 
pública estadual.

Art. 234. a defesa técnica do 
acusado em processo administrativo 
disciplinar, exceto os casos de auto-
defesa, será exercida por bacharel 
em direito.

seÇÃo Vii 
do relatório final 

Art. 235. concluída a instrução 
e apresentada a defesa escrita, a co-
missão processante elaborará o rela-
tório final, no qual deverão constar:

i - as informações sobre a instau-
ração do processo;

ii - o resumo das peças principais 
dos autos, com especificação obje-
tiva dos fatos apurados, das provas 
coletadas e dos fundamentos jurídi-
cos de sua convicção;

iii - a conclusão sobre a inocência 
ou responsabilização do acusado, 
com a indicação do dispositivo legal 
infringido;

iV - a indicação das penalidades 
aplicáveis, bem como as circunstân-
cias agravantes ou atenuantes e de 
aumento de penalidade, no caso de 
conclusão pela responsabilização do 
acusado.

parágrafo único. o processo ad-
ministrativo disciplinar, com o rela-
tório final da comissão, será remeti-
do à autoridade que determinou a 
sua instauração para julgamento ou 
envio à autoridade competente.

seÇÃo Viii 
do julgaMento

 Art. 236. recebido o proces-
so, a autoridade que determinou 
sua instauração o julgará no prazo 
de �0 (trinta) dias a contar de seu 
recebimento, ou o remeterá, no 
prazo de 5 (cinco) dias, à autorida-
de competente para o julgamento.

§ 1º a autoridade referida neste 
artigo solicitará, antes do julga-
mento, manifestação jurídica da 
procuradoria-geral do estado sobre 
a legalidade do processo.

§ 2º a autoridade julgadora po-
derá devolver o processo à comis-
são para produção de novas provas, 
quando necessária para a elucida-
ção dos fatos, ou para o refazimen-
to de atos processuais, caso identifi-
cada alguma nulidade, observados 
o contraditório e a ampla defesa.

§ �º o julgamento deverá conter:
i - o histórico do processo, com o 

resumo das principais peças, a des-
crição objetiva dos fatos apurados e 
das provas coletadas;

ii - a decisão sobre a extinção 
da punibilidade, a inocência ou a 
responsabilização do acusado com 
a indicação do dispositivo legal in-
fringido, bem como a exposição dos 
fundamentos fáticos e jurídicos de 
sua convicção;

iii - a dosimetria da penalidade 
de acordo com o disposto no art. 
196 e parágrafos, além da aplicação 
da inabilitação, na forma do art. 
199 desta lei, no caso de decisão 
condenatória.

§ 4º após o julgamento, a auto-
ridade promoverá a expedição dos 
atos dele decorrentes e, na hipótese 
de decisão condenatória, adotará as 
providências necessárias à execução 
da penalidade.

Art. 237. o processo adminis-
trativo disciplinar deverá ser conclu-
ído nos seguintes prazos, contados 
da data da instauração:

i - 120 (cento e vinte) dias, quan-
do adotado o rito ordinário;

ii - 60 (sessenta) dias, quando 
adotado o rito sumário;

iii - 45 (quarenta e cinco) 
dias, quando adotado o rito 
sumaríssimo.

parágrafo único. na impossibi-
lidade de conclusão dos trabalhos 
nos prazos fixados nos incisos deste 
artigo, a comissão processante de-
verá comunicar o fato à autoridade 

instauradora para que ela adote 
as providências cabíveis, inclusi-
ve quanto à concessão de prazo 
adicional para o término da ins-
trução processual, não podendo o 
somatório de prazos exceder a 180 
(cento e oitenta) dias, 90 (noventa) 
dias ou 60 (sessenta) dias, nos ca-
sos previstos respectivamente nos 
incisos i, ii e iii deste artigo.

Art. 238. havendo mais de 
um servidor acusado e diversidade 
de sanções propostas no relatório 
da comissão processante, o julga-
mento caberá à autoridade com-
petente para a imposição da pena-
lidade mais grave.

Art. 239. no julgamento do 
processo administrativo disciplinar 
que apure o acúmulo irregular de 
cargos, funções ou empregos pú-
blicos ou proventos de aposenta-
doria, caso a autoridade julgadora 
confirme a ilicitude do acúmulo, 
serão observadas também as se-
guintes disposições:

i - demonstrado nos autos que 
o servidor fez a opção por um dos 
vínculos, com o consequente des-
fazimento do acúmulo, a autorida-
de seguirá com o julgamento;

ii - caso o acúmulo não tenha 
sido desfeito, a autoridade inti-
mará o servidor da decisão relativa 
à ilicitude, abrindo o prazo de 10 
(dez) dias para que este opte, caso 
queira, por um dos vínculos;

iii - decorrido o prazo previsto 
no inciso ii deste artigo, o julga-
mento deverá ser concluído.

parágrafo único. a penalidade 
disciplinar aplicável deverá incidir 
sobre o vínculo com o estado de 
goiás mais recente.

Art. 240. o ato de julgamen-
to será publicado no órgão oficial, 
devendo o acusado e seu defensor 
serem intimados do seu teor.

§ 1º o presidente da comissão 
processante deverá ser cientifica-
do do teor do ato de julgamen-
to do processo administrativo 
disciplinar.

§ 2º a comissão, quando não 
permanente, uma vez cientificada 
do ato de julgamento, dissolver-
se-á, mas os seus membros presta-
rão, a qualquer tempo, à autorida-
de competente os esclarecimentos 
que lhes forem solicitados a respei-
to do processo.
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Art. 241. o prazo para opo-
sição de recurso é de 10 (dez) dias, 
contado a partir da intimação 
do acusado ou de seu defensor 
ou divulgação oficial da decisão 
recorrida.

§ 1º o recurso será dirigido à au-
toridade que proferiu a decisão, 
a qual, se não a reconsiderar no 
prazo de 5 (cinco) dias, encaminhá 
- lo - á à autoridade imediatamen-
te superior, a quem caberá decidir 
o recurso em caráter definitivo, no 
prazo de �0 (trinta) dias.

§ 2º o recurso interposto em face 
de decisão condenatória na qual 
tenha sido aplicada penalidade de 
suspensão, multa, demissão, des-
tituição de cargo em comissão ou 
cassação de aposentadoria ou de 
disponibilidade será recebido com 
efeito suspensivo.

§ �º observado o disposto neste 
artigo, o processamento do recurso 
obedecerá ao disposto em lei espe-
cífica que regule o processo admi-
nistrativo no âmbito da administra-
ção pública do estado de goiás.

capÍtulo Vi 
da reVisÃo 

Art. 242. a qualquer tempo 
poderá ser requerida a revisão do 
processo administrativo discipli-
nar de que resultou aplicação de 
penalidade, desde que se aduzam 
fatos novos ou circunstâncias sus-
cetíveis de justificar a inocência do 
requerente.

§ 1º não constitui fundamento 
para a revisão a simples alegação de 
injustiça da penalidade, ou a argui-
ção de nulidade suscitada no curso 
de processo originário, bem como a 
que, nele invocada, tenha sido con-
siderada improcedente.

§ 2º tratando-se de servidor fa-
lecido ou desaparecido, a revisão 
poderá ser requerida por qualquer 
dos seus sucessores ou dos familia-
res constantes do seu assentamento 
funcional.

Art. 243. o requerimento 
será dirigido à mesma autoridade 
que houver imposto a penalidade 
disciplinar.

§ 1º a revisão será apensada aos 
autos do processo administrativo 
disciplinar.

§ 2º na inicial, o requerente fará 
uma exposição dos fatos e circuns-
tâncias ainda não apreciados no 

processo originário, capazes de mo-
dificar o julgamento e pedirá a desig-
nação do dia e hora para inquirição 
das testemunhas que arrolar.

§ �º no processo revisional, o ônus 
da prova cabe ao requerente.

Art. 244. recebido o requeri-
mento, a autoridade designará co-
missão revisora, composta de � (três) 
membros, um dos quais desde logo 
designado como presidente, não po-
dendo integrá - la qualquer dos mem-
bros da comissão do processo admi-
nistrativo disciplinar originário ou da 
sindicância.

Art. 245. a comissão concluirá 
os seus trabalhos em 60 (sessenta) dias 
permitida a prorrogação, a critério da 
autoridade a que se refere o artigo an-
terior, por mais �0 (trinta) dias, e reme-
terá o processo a este, com relatório.

parágrafo único. aplicam-se aos tra-
balhos da comissão revisora, no que 
couber, as normas e procedimentos 
próprios do processo administrativo 
disciplinar.

Art. 246. o prazo para julga-
mento do pedido de revisão será de 
�0 (trinta) dias, podendo antes a auto-
ridade determinar diligências.

parágrafo único. caberá ao chefe do 
poder executivo o julgamento, quan-
do do processo revisto houver resulta-
do penalidade de demissão, destitui-
ção de cargo em comissão, cassação de 
aposentadoria e de disponibilidade.

Art. 247. a decisão do pedido de 
revisão do processo administrativo dis-
ciplinar poderá:

i - julgar procedente a revisão, tor-
nando sem efeito a penalidade impos-
ta e restabelecendo todos os direitos 
por ela atingidos;

ii - julgar parcialmente procedente 
a revisão, desclassificando a infração 
para outro tipo disciplinar de penali-
dade mais branda;

iii - julgar improcedente a revisão, 
mantendo o julgamento anterior.

parágrafo único. da revisão do pro-
cesso não poderá resultar agravamen-
to de penalidade.

capÍtulo Vii 
da resoluÇÃo consensual de 

conflitos

 
- Vide Instrução Normativa Cge nº 
03/2020, d.o. de 23-07-2020.

 Art. 248. o termo de ajusta-
mento de conduta - tac consiste em 
instrumento de resolução consensu-
al de conflitos, utilizado de forma 
alternativa a processos disciplinares 
que envolvam transgressões discipli-
nares de menor potencial ofensivo.

§ 1º para os fins deste artigo, con-
sidera-se transgressão disciplinar de 
menor potencial ofensivo a conduta 
punível com advertência ou suspen-
são de até �0 (trinta) dias, nos ter-
mos desta lei.

§ 2º o termo de ajustamento de 
conduta não possui caráter punitivo 
e poderá ser realizado, de ofício, a 
partir do conhecimento pela admi-
nistração da prática de suposta in-
fração disciplinar, ou a pedido do 
servidor, até 5 (cinco) dias contados 
da sua citação em processo adminis-
trativo disciplinar já instaurado.

Art. 249. o tac será celebrado 
pela autoridade competente para a 
instauração do processo adminis-
trativo disciplinar e homologado, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
contado da celebração, pela auto-
ridade competente para o julga-
mento do processo administrativo 
disciplinar.

Art. 250. por meio do tac, 
que terá eficácia de título executivo 
administrativo, o servidor assumirá 
a responsabilidade pela prática da 
transgressão disciplinar, compro-
meter-se-á a ajustar sua conduta, 
observar os deveres e proibições 
previstos na legislação vigente, bem 
como ressarcir os danos e prejuízos 
porventura causados ao erário.

Art. 251. o ajustamento de 
conduta será proposto e conduzido 
no órgão ou na entidade onde foi 
praticado o fato:

i - pelo titular da respectiva uni-
dade correcional setorial;

ii - pelo presidente da comissão 
permanente de sindicância e de pro-
cesso administrativo disciplinar; ou

iii - pelo órgão central do sistema 
de correição, conforme o caso.

Art. 252. para a celebração do 
termo de ajustamento de conduta, 
a autoridade competente deverá 
constatar a presença cumulativa dos 
seguintes requisitos:

i - reconhecimento pelo servidor 
da responsabilidade pela prática da 
transgressão disciplinar;
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ii - compromisso do servidor pe-
rante a administração de ajustar sua 
conduta aos deveres e às proibições 
previstos na legislação e a ressarcir os 
danos e prejuízos porventura causa-
dos ao erário;

iii - penalidade aplicável, em tese, 
de advertência ou de suspensão de 
até �0 (trinta) dias, indicando obje-
tivamente, no caso de suspensão, o 
prazo em dias da penalidade, basea-
da em nota técnica emitida pela uni-
dade correcional do órgão ou enti-
dade da prática do fato, pela comis-
são permanente de sindicância e de 
processo administrativo disciplinar 
ou pelo órgão central do sistema de 
correição;

iV - inexistência de processo ad-
ministrativo disciplinar em curso 
relativo a prática de outra infração 
disciplinar;

V - primariedade do servidor;
Vi - inexistência de tac celebra-

do nos últimos � (três) anos, para as 
transgressões disciplinares apenadas 
com advertência;

Vii - inexistência de tac celebrado 
nos últimos 5 (cinco) anos, para as 
transgressões disciplinares apena-
das com suspensão de até �0 (trinta) 
dias;

Viii - ausência de circunstâncias 
agravantes ou que justifiquem a ma-
joração da penalidade, previstas no 
inciso i do §�º , ou §4º , do art. 196 
desta lei.

parágrafo único. o tac firmado 
sem o preenchimento dos requisitos 
previstos neste artigo será declarado 
nulo, devendo-se realizar a apuração 
da responsabilidade do agente públi-
co, na forma da legislação aplicável.

Art. 253. nos casos em que da 
conduta do servidor houver resulta-
do dano ou extravio de bem público, 
o ressarcimento, após a apuração do 
montante devido, poderá ocorrer:

i - por meio do seu pagamento in-
tegral em parcela única;

ii - por meio de parcelamento do 
valor devido, nos limites estabeleci-
dos no art. 97 deste estatuto;

iii - pela entrega de um bem de 
característica igual ou superior ao 
danificado ou extraviado; ou

iV - com a reparação do bem da-
nificado que o restitua às condições 
anteriores.

§ 1º caberá à autoridade compe-
tente, no momento da celebração do 
tac, aferir os termos avençados para 
o ressarcimento.

§ 2º o ressarcimento de que trata 
este artigo se dará em favor do ór-
gão ou da entidade em que ocorreu 
a transgressão disciplinar.

Art. 254. o tac:
i - não será publicado; e
ii - constará do assentamento in-

dividual do servidor e terá vigência 
de 2 (dois) anos contados a partir da 
sua celebração.

Art. 255. o acompanhamento 
do efetivo adimplemento dos ter-
mos do tac durante seu prazo de 
vigência será realizado pela chefia 
imediata do servidor, sem prejuízo 
das competências próprias da uni-
dade correcional setorial, comissão 
permanente de sindicância e de 
processo administrativo disciplinar 
do órgão ou da entidade onde foi 
praticado o fato ou do órgão cen-
tral do sistema de correição.

Art. 256. o adimplemento 
integral do tac, até o término da 
vigência prevista no inciso ii do art. 
254.  desta lei, resulta na extinção 
da punibilidade da transgressão 
disciplinar.

Art. 257. o descumprimen-
to das condições firmadas no tac, 
declarado pela autoridade de que 
trata o art. 249. , importará na 
aplicação imediata da penalida-
de objetivamente definida em seu 
instrumento.

parágrafo único. a aplicação da 
penalidade de que trata o caput:

i - não afasta a obrigação de res-
sarcimento ao erário ou restituição 
do bem;

ii - acarreta a inabilitação do ser-
vidor, nos termos do art. 199 desta 
lei; e

iii - terá seu registro cancelado 
consoante o art. 194 desta lei.

Art. 258. em caso de cometi-
mento de nova infração disciplinar 
durante o período de vigência do 
tac, o seu julgamento levará em 
consideração a causa de aumento 
de penalidade prevista no § 4º do 
art. 196 desta lei.

Art. 259. o tac deverá ser 
registrado em sistema informatiza-
do do órgão central do sistema de 
correição, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, a contar da data de sua 
celebração.

Art. 260. o tac poderá ser 
celebrado nos processos discipli-
nares em curso, na data da publi-
cação desta lei, caso constatada a 
presença cumulativa dos requisitos 
necessários à sua celebração, des-
de que não tenha havido decisão 
condenatória.

Art. 261. em caso de extravio 
ou dano a bem público, que impli-
car em prejuízo de pequeno valor, 
poderá a apuração do fato ser re-
alizada por intermédio de termo 
circunstanciado administrativo 
- tca.

§ 1º para os fins deste artigo, con-
sidera-se prejuízo de pequeno va-
lor, aquele não superior ao previsto 
no art. 24, inciso ii, da lei federal nº 
8. 666, de 21 de junho de 199�.

§ 2º a celebração do tca consti-
tui ato voluntário do servidor, não 
cabendo à administração a imposi-
ção de tal instituto.

Art. 262. o órgão central do 
sistema de correição poderá ex-
pedir normas complementares à 
aplicação e celebração do termo 
de ajustamento de conduta - tac, 
bem como do termo circunstan-
ciado administrativo - tca.

 

tÍtulo Vii 
da seguridade social do 

serVidor

 

Art. 263. a seguridade social 
do servidor público estadual com-
preende um conjunto integrado 
de ações destinadas a assegurar 
direitos relativos à saúde, à previ-
dência e à assistência social.

Art. 264. . a previdência so-
cial destina-se exclusivamente aos 
servidores ocupantes de cargo de 
provimento efetivo, na forma pre-
vista na constituição federal e em 
lei complementar específica.

Art. 265. caberá à unidade 
gestora do regime próprio de pre-
vidência dos servidores a conces-
são, a manutenção, o pagamento 
e o custeio dos benefícios previ-
denciários conferidos aos servido-
res efetivos e respectivos depen-
dentes, na forma prevista em lei 
específica.
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Art. 266. a assistência social 
deve ser prestada na forma da legis-
lação específica e segundo os pro-
gramas patrocinados pelo órgão, 
autarquia ou fundação.

Art. 267. a assistência à saú-
de do servidor ativo ou inativo, de 
seu cônjuge, companheiro, depen-
dentes e do pensionista compreen-
de a assistência médica, hospitalar, 
odontológica, psicológica e farma-
cêutica e será prestada na forma da 
lei.

 

tÍtulo Viii 
das disposiÇÕes gerais e finais

capÍtulo i 
disposiÇÕes gerais 

Art. 268. o dia do servidor 
público será comemorado a vinte e 
oito de outubro.

Art. 269. além dos sábados e 
domingos, da terça - feira de carna-
val, da sexta - feira santa e de ou-
tros dias que forem especialmente 
considerados de festa popular, não 
haverá expediente em nenhuma re-
partição ou serviço do estado, ressal-
vadas as unidades que desenvolvam 
atividades que, por sua natureza ou 
em razão do interesse público, tor-
nem indispensável a continuidade 
do serviço, nos seguintes feriados:

i - nacionais:
a) 1º de janeiro;
b) 21 de abril;
c) 1º de maio;
d) 7 de setembro;
e) 12 de outubro;
f) 15 de novembro;
g) 25 de dezembro;
h) o dia em que se realizarem 

eleições gerais;
i) o dia de eleições, mas apenas 

nas localidades onde as mesmas se 
realizarem;

ii - estaduais:
a) 26 de julho, consagrado à fun-

dação da cidade de goiás;
b) 24 de outubro, comemorativo 

ao lançamento da pedra fundamen-
tal de goiânia;

c) 28 de outubro, consagrado ao 
servidor público;

d) 2 de novembro, dedicado ao 
culto dos mortos.

§ 1º fica o chefe do poder exe-
cutivo autorizado a transferir os fe-

riados de que tratam as alíneas “a” 
e “c” do inciso ii deste artigo para 
outro dia útil próximo, preferen-
cialmente na semana do respectivo 
evento.

§ 2º a data de 15 de outubro, dia 
do professor, é considerada ponto 
facultativo para os professores em 
regência de classe, não se lhes apli-
cando, de consequência, o estabe-
lecido no disposto na alínea “c” do 
inciso ii deste artigo.

Art. 270. salvo disposição le-
gal em contrário, aos prazos previs-
tos nesta lei aplica-se o seguinte:

i - na contagem de prazos proces-
suais, computar-se - ão somente os 
dias úteis;

ii - a contagem dos demais prazos 
é feita em dias corridos.

§ 1º para os fins dos incisos i e ii 
a contagem dar-se-á excluindo-se o 
dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento, ficando prorrogado 
para o primeiro dia útil seguinte o 
começo ou o vencimento do prazo 
que cair em dia:

a) sem expediente;
b) de ponto facultativo;
c) em que a repartição ficou 

fechada;
d) cujo expediente foi encerrado 

antes do horário habitual.
§ 2º salvo disposição legal em 

contrário, os prazos são contínuos, 
não se interrompem, não se suspen-
dem, nem se prorrogam.

§ �º na hipótese de interrupção, 
extingue-se a contagem do prazo já 
feita e reinicia-se nova contagem a 
partir da data em que o prazo foi 
interrompido.

§ 4º na suspensão, a contagem do 
prazo fica paralisada, devendo ser 
retomada de onde parou na data 
em que cessar a causa suspensiva.

§ 5º os prazos fixados em meses 
ou anos contam-se de data a data.

§ 6º se no mês do vencimento 
não houver o dia equivalente ao do 
começo do prazo, tem-se como ter-
mo o último dia do mês.

Art. 271. respeitadas as res-
trições constitucionais, a prática 
dos atos previstos neste estatuto é 
delegável.

Art. 272. a competência para 
a concessão das vantagens pecu-
niárias e benefícios em geral não 
especificada neste estatuto será de-
terminada, nas esferas da adminis-

tração direta, autárquica e funda-
cional, por ato do chefe do poder 
executivo.

Art. 273. em razão de nacio-
nalidade, naturalidade, condição 
social, física, imunológica, sensorial 
ou mental, nascimento, idade, es-
colaridade, estado civil, etnia, raça, 
cor, sexo, orientação sexual, convic-
ção religiosa, política ou filosófica, 
de ter cumprido pena ou de qual-
quer particularidade ou condição, o 
servidor não pode:

i - ser privado de qualquer de 
seus direitos;

ii - ser prejudicado em seus direi-
tos ou em sua vida funcional;

iii - sofrer discriminação em sua 
vida funcional ou pessoal;

iV - eximir-se do cumprimento de 
seus deveres.

Art. 274. ao servidor públi-
co civil é assegurado, nos termos 
da constituição federal, o direito 
à livre associação sindical e os se-
guintes direitos, entre outros, dela 
decorrentes:

a) de ser representado pelo sin-
dicato, inclusive como substituto 
processual;

b) de inamovibilidade do dirigen-
te sindical, até um ano após o final 
do mandato, exceto se a pedido; e

c) de descontar em folha, sem 
ônus para a entidade sindical a que 
for filiado, o valor das mensalidades 
e contribuições definidas em assem-
bleia geral da categoria.

Art. 275. É vedada a remoção 
de ofício do servidor investido em 
mandato eletivo, a partir do dia 
da diplomação até o término do 
mandato.

Art. 276. para os fins desta 
lei, considera-se sede o município 
onde a repartição estiver instalada 
e onde o servidor tiver exercício, em 
caráter permanente.

Art. 277. para os efeitos des-
ta lei, consideram-se da família do 
servidor o cônjuge ou o companhei-
ro, os filhos e, na forma da legisla-
ção federal sobre imposto de renda 
da pessoa física, os que forem seus 
dependentes econômicos.

§ 1º o servidor pode requerer 
o registro em seus assentamentos 
funcionais de qualquer pessoa de 
sua família.
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§ 2º a dependência econômica 
deve ser comprovada, por ocasião do 
pedido, e a sua comprovação deve 
ser renovada anualmente, na forma 
do regulamento.

Art. 278. Quando designado 
ou eleito, o servidor somente poderá 
participar de um órgão de delibera-
ção coletiva.

§ 1º o disposto no caput não se 
aplica a secretários de estado e diri-
gentes de autarquias e fundações.

§ 2º o servidor que, por força de lei 
ou regulamento, for membro nato 
de mais de um órgão de deliberação 
coletiva, poderá deles participar, fa-
cultando - lhe a escolha por uma das 
remunerações ou vantagens.

capÍtulo ii 
das disposiÇÕes finais e 

transitórias

 Art. 279. as disposições desta 
lei não extinguem direitos adquiri-
dos, nem direitos ou deveres previs-
tos em lei especial.

Art. 280. fica mantido, com os 
respectivos efeitos, o tempo de servi-
ço regularmente averbado na forma 
da legislação anterior à publicação 
desta lei.

Art. 281. o chefe do poder 
executivo baixará os regulamentos 
que se fizerem necessários à execu-
ção deste estatuto.

parágrafo único. ficam mantidas, 
até sua adequação às disposições 
desta lei, as normas regulamentares 
expedidas com base na legislação 
anterior naquilo que não forem in-
compatíveis com os preceitos deste 
estatuto.

Art. 281-a.  observados os pa-
râmetros desta lei, é assegurada a 
autonomia normativa, funcional e 
administrativa dos poderes e dos ór-
gãos autônomos para legislar, apre-
ciar e decidir assuntos relacionados a 
sua organização e seu funcionamen-
to. - acrescido  pela lei nº 20.943, de 
29-12-2020.

Art. 282. as remissões feitas 
na legislação estadual a dispositivo 
da lei estadual nº 10. 460, de 22 de 
fevereiro de 1988, ou a dispositivos 
das leis revogadas por esta lei, consi-
deram-se feitas às disposições corres-
pondentes deste estatuto.

Art. 283. os processos admi-
nistrativos iniciados antes da vigên-
cia desta lei reger-se - ão pela legis-
lação anterior.

Art. 284. a decretação de luto 
oficial não determinará a paralisa-
ção dos trabalhos nas repartições 
públicas estaduais.

Art. 285. aplicam-se as dis-
posições desta lei sobre atividade 
correcional (tÍtulo iV - ), regime 
disciplinar (tÍtulo V - ) e processo 
disciplinar (tÍtulo V - i) aos pro-
fessores integrantes do Magistério 
público estadual.

Art. 286. entende-se por auto-
ridade equivalente o dirigente má-
ximo de autarquia e fundação do 
estado de goiás.

Art. 287. aplica-se aos se-
cretários de estado ou autoridade 
equivalente:

i - o disposto nos arts. 128 a 1�0 
e 1�2 desta lei, cabendo àquelas 
autoridades dar ciência prévia ao 
chefe do poder executivo de cada 
período a ser utilizado;

ii - as licenças arroladas nos inci-
sos do art. 1�4 desta lei.

parágrafo único. sem prejuízo do 
disposto no inciso i, ato do chefe do 
poder executivo poderá autorizar, 
nos primeiros 12 (doze) meses de 
exercício, afastamento sem remu-
neração por até 15 (quinze) dias.

Art. 288. . fica extinta a grati-
ficação por hora de Voo dos pilotos 
de aeronaves, ressalvados os efeitos 
da lei nº 15. 16�, de 02 de maio de 
2005, aos respectivos beneficiários.

Art. 289. ficam mantidos os 
adicionais por tempo de serviço já 
concedidos até a data da vigência 
desta lei.

parágrafo único. ficam assegu-
rados os direitos adquiridos, ob-
servada a legislação previdenciária 
pertinente, quanto ao adicional por 
tempo de serviço aos que, até a data 
da vigência desta lei, tenham cum-
prido os requisitos para a obtenção 
daquela vantagem, com base nos 
critérios legais então vigentes.

Art. 290. os períodos de licen-
ça - prêmio adquiridos até a vigên-
cia desta lei poderão ser usufruí-
dos, assegurada a remuneração ou 

o subsídio integral do cargo.
§ 1º fica resguardado o direito ao 

cômputo do tempo de serviço residu-
al para efeitos de concessão da licen-
ça para capacitação.

§ 2º considera-se como de efetivo 
exercício o afastamento motivado 
pela fruição de licença - prêmio na 
forma do caput.

§ �º aos períodos de licença - prê-
mio adquiridos até 16 de dezembro 
de 1998 fica assegurada a possibilida-
de de contagem em dobro.

Art. 291. ficam mantidas as li-
cenças para tratar de interesses par-
ticulares já concedidas até a data da 
vigência desta lei, nos termos do res-
pectivo ato concessivo.

parágrafo único. as licenças de que 
trata o caput não serão objeto de 
prorrogação.

Art. 292. ficam mantidas as li-
cenças para mandato classista já con-
cedidas até a data da vigência desta 
lei, nos termos do respectivo ato con-
cessivo, até o término do respectivo 
mandato.

Art. 293. ficam mantidas as 
cessões de servidores sem ônus para 
o estado já concedidas até a data da 
vigência desta lei, nos termos dos 
respectivos atos concessivos, indepen-
dentemente de investidura em cargo 
de provimento em comissão em ór-
gão ou entidade que não integre o 
poder executivo estadual, até �1 de 
dezembro de 2022, sem prejuízo do 
disposto no inciso ii do art. 7�. 

Art. 294. a concessão de ofício 
das férias do servidor que se abstiver 
de formular solicitação na forma do 
art. 128 será realizada após �6 (trin-
ta e seis) meses da vigência desta lei, 
obedecido o seguinte:

i - durante o prazo de que trata 
o caput o servidor poderá requerer 
o usufruto dos períodos de férias já 
acumulados ou dos que venham a ser 
adquiridos ao longo daquele lapso;

ii - decorridos �6 (trinta e seis) me-
ses da vigência desta lei, os períodos 
de férias acumulados e não usufruí-
dos na forma do inciso i serão objeto 
da concessão de ofício prevista no art. 
128 desta lei.

Art. 295. o servidor que tiver 
período remanescente de férias ad-
quiridas a ser usufruído poderá par-
celar o gozo restante na forma do § 
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�º do art. 128 desta lei.

Art. 296. revogam-se:
i - a lei nº 10.460, de 22 de feve-

reiro de 1988;
ii - o inciso i do art. 21-a da lei nº 

1�.266, de 16 de abril de 1998;
iii - o §4º do art. 125 e os arts. 157 

a 202 da lei nº 1�.909, de 25 de se-
tembro de 2001;

iV - a lei nº 19.019, de 25 de se-
tembro de 2015;

V - o inciso iV do Art. 1.  da lei 
nº 19.574, de 29 de dezembro de 
2016;

Vi - o parágrafo único do art. 78 
da lei nº 19.587, de 10 de janeiro de 
2017;

Vii - a lei nº 17.511, de 22 de de-
zembro de 2011.

Art. 297. esta lei entra em 
vigor após decorridos 180 (cento 
e oitenta) dias após a data de sua 
publicação.

parágrafo único. durante o perí-
odo referido no caput, os poderes 
e órgãos abrangidos por esta lei 
realizarão cursos, oficinas e eventos 
congêneres, a fim de explicar, em 
linguagem fácil e acessível, o conte-
údo desta lei.

palácio do goVerno do es-
tado de goiás, em goiânia, 28 de 
janeiro de 2020, 1�2º da república.

ronaldo raMos caiado 
 

(d. o. de 29-01-2020)
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(Vide decreto nº 7.174, de 2010) 
(Vide Medida provisória nº 544, de 
2011) (Vide lei nº 12.598, de 2012) 
(Vide lei nº 1�.800, de 2019) r e -
gulamenta o art. �7, inciso XXi, da 
constituição federal, institui nor-
mas para licitações e contratos da 
administração pública e dá outras 
providências.

o preSIdeNTe da epÚBlICa fa-
ço saber que o congresso nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

capÍtulo i 
das disposiÇÕes gerais

seÇÃo i 
dos princÍpios

Art. 1.  esta lei estabelece 
normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinen-
tes a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e 
locações no âmbito dos poderes da 
união, dos estados, do distrito fe-
deral e dos Municípios.

parágrafo único.  subordinam-
se ao regime desta lei, além dos 
órgãos da administração direta, os 
fundos especiais, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas pú-
blicas, as sociedades de economia 
mista e demais entidades contro-
ladas direta ou indiretamente pela 
união, estados, distrito federal e 
Municípios.

Art. 2.  as obras, serviços, inclu-
sive de publicidade, compras, alie-
nações, concessões, permissões e 
locações da administração pública, 
quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas 
de licitação, ressalvadas as hipóte-
ses previstas nesta lei.

parágrafo único.  para os fins des-
ta lei, considera-se contrato todo 
e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da administração públi-
ca e particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a forma-
ção de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for 
a denominação utilizada.

art. �o  a licitação destina-se a 
garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a se-
lecionar a proposta mais vantajosa 
para a administração e será proces-
sada e julgada em estrita conformi-
dade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publi-
cidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convo-
catório, do julgamento objetivo e dos 
que lhes são correlatos.

art. �o  a licitação destina-se a ga-
rantir a observância do princípio cons-
titucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a admi-
nistração e a promoção do desenvol-
vimento nacional, e será processada e 
julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probi-
dade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do jul-
gamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos(redação dada pela Medida 
provisória nº 495, de 2010)

Art. 3.  a licitação destina-se 
a garantir a observância do princí-
pio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sus-
tentável e será processada e julga-
da em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probi-
dade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do jul-
gamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos (redação dada pela lei 
nº 12.�49, de 2010)   (regulamento)  
(regulamento)   (regulamento)

§ 1o  É vedado aos agentes 
públicos:

i - admitir, prever, incluir ou tolerar, 
nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrin-
jam ou frustrem o seu caráter compe-
titivo e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes 
ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato;

i - admitir, prever, incluir ou tolerar, 
nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrin-
jam ou frustrem o seu caráter compe-
titivo e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes ou 
de qualquer outra circunstância im-
pertinente ou irrelevante para o espe-
cífico objeto do contrato, ressalvado 
o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo 
e no art. �.  da lei nº 8.248, de 2� de 
outubro de 1991   (redação dada pela 
Medida provisória nº 495, de 2010)

i - admitir, prever, incluir ou tole-
rar, nos atos de convocação, cláusu-
las ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabe-
leçam preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qual-
quer outra circunstância imperti-
nente ou irrelevante para o específi-
co objeto do contrato, ressalvado o 
disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo 
e no art. �o da lei no 8.248, de 2� de 
outubro de 1991; (redação dada 
pela lei nº 12.�49, de 2010)

ii - estabelecer tratamento diferen-
ciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qual-
quer outra, entre empresas brasileiras 
e estrangeiras, inclusive no que se re-
fere a moeda, modalidade e local de 
pagamentos, mesmo quando envol-
vidos financiamentos de agências in-
ternacionais, ressalvado o disposto no 
parágrafo seguinte e no art. �o da lei 
no 8.248, de 2� de outubro de 1991.

§ 2o  em igualdade de condições, 
como critério de desempate, será 
assegurada preferência, sucessiva-
mente, aos bens e serviços:

i - produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras de capital na-
cional; (revogado pela lei nº 12.�49, 
de 2010)

ii - produzidos no país;
iii - produzidos ou prestados por 

empresas brasileiras.
 i - produzidos no país; (redação 

dada pela Medida provisória nº 495, 
de 2010)

ii - produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras; e (redação 
dada pela Medida provisória nº 495, 
de 2010)

 iii - produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em pesquisa 
e no desenvolvimento de tecnologia 
no país  (redação dada pela Medida 
provisória nº 495, de 2010)

iV - produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em pesquisa 
e no desenvolvimento de tecnologia 
no país (incluído pela lei nº 11.196, 
de 2005)

V - produzidos ou prestados por 
empresas que comprovem cumpri-
mento 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 legisla-
ção (incluído pela lei nº 1�.146, de 
2015)    (Vigência)
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§ �o  a licitação não será sigilosa, 
sendo públicos e acessíveis ao pú-
blico os atos de seu procedimento, 
salvo quanto ao conteúdo das pro-
postas, até a respectiva abertura.

§ 4º (Vetado)   (incluído pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

   § 5o  nos processos de licitação 
previstos no caput, poderá ser es-
tabelecida margem de preferência 
para produtos manufaturados e 
serviços nacionais que atendam a 
normas técnicas brasileiras (incluído 
pela Medida provisória nº 495, de 
2010)

§ 5o  nos processos de licitação 
previstos no caput, poderá ser es-
tabelecido margem de preferência 
para produtos manufaturados e 
para serviços nacionais que aten-
dam a normas técnicas brasileiras  
(incluído pela lei nº 12.�49, de 
2010  (Vide decreto nº 7.546, de 
2011) 

§ 5o  nos processos de licita-
ção, poderá ser estabelecida mar-
gem de preferência para: (reda-
ção dada pela lei nº 1�.146, de 
2015)   (Vigência)

i - produtos manufaturados e 
para serviços nacionais que aten-
dam a normas técnicas brasileiras; 
e (incluído pela lei nº 1�.146, de 
2015)    (Vigência)

ii - bens e serviços produzidos ou 
prestados por empresas que com-
provem cumprimento 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  (incluído pela lei nº 
1�.146, de 2015)    (Vigência)

§ 6o  a margem de preferência 
por produto, serviço, grupo de pro-
dutos ou grupo de serviços, a que 
refere o § 5o, será definida pelo 
poder executivo federal, limitada a 
até vinte e cinco por cento acima do 
preço dos produtos manufaturados 
e serviços estrangeiros    (incluído 
pela Medida provisória nº 495, de 
2010)

§ 6o  a margem de preferência 
de que trata o § 5o será estabele-
cida com base em estudos revistos 
periodicamente, em prazo não su-
perior a 5 (cinco) anos, que levem 
em consideração: (incluído pela lei 
nº 12.�49, de 2010) (Vide decreto 
nº 7.546, de 2011)  (Vide decreto 
nº 7.709, de 2012)  (Vide decreto 
nº 7.71�, de 2012) (Vide decreto nº 
7.756, de 2012)

i - geração de emprego e 
renda;   (incluído pela lei nº 
12.�49, de 2010)

ii - efeito na arrecadação de tri-
butos federais, estaduais e muni-
cipais (incluído pela lei nº 12.�49, 
de 2010)

iii - desenvolvimento e inova-
ção tecnológica realizados no 
país;    (incluído pela lei nº 12.�49, 
de 2010)

iV - custo adicional dos produtos 
e serviços; e (incluído pela lei nº 
12.�49, de 2010)

V - em suas revisões, análise re-
trospectiva de resultados  (incluído 
pela lei nº 12.�49, de 2010)

   § 7o  a margem de preferência 
de que trata o § 6o será estabe-
lecida com base em estudos que 
levem em consideração: (incluído 
pela Medida provisória nº 495, de 
2010)

   i - geração de emprego e ren-
da; (incluído pela Medida provisó-
ria nº 495, de 2010)

   ii - efeito– na arrecadação de 
tributos federais, estaduais e mu-
nicipais; e (incluído pela Medida 
provisória nº 495, de 2010)

   iii - desenvolvimento e inova-
ção tecnológica realizados no país 
(incluído pela Medida provisória nº 
495, de 2010)

§ 7o  para os produtos manufatu-
rados e serviços nacionais resultan-
tes de desenvolvimento e inovação 
tecnológica realizados no país, po-
derá ser estabelecido margem de 
preferência adicional àquela pre-
vista no § 5o (incluído pela lei nº 
12.�49, de 2010) (Vide decreto nº 
7.546, de 2011)

§ 8o  respeitado o limite estabe-
lecido no § 6o, poderá ser estabe-
lecida margem de preferência adi-
cional para os produtos manufatu-
rados e para os serviços nacionais 
resultantes de desenvolvimento e 
inovação tecnológica realizados 
no país (incluído pela Medida pro-
visória nº 495, de 2010)

§ 8o  as margens de preferência 
por produto, serviço, grupo de pro-
dutos ou grupo de serviços, a que 
se referem os §§ 5o e 7o, serão defi-
nidas pelo poder executivo federal, 
não podendo a soma delas ultra-
passar o montante de 25% (vinte e 
cinco por cento) sobre o preço dos 
produtos manufaturados e servi-
ços estrangeiros (incluído pela lei 
nº 12.�49, de 2010) (Vide decreto 
nº 7.546, de 2011)

§ 9o  as disposições contidas nos 
§§ 5o, 6o e 8o deste artigo não se 
aplicam quando não houver produ-
ção suficiente de bens manufatura-
dos ou capacidade de prestação dos 
serviços no país       (incluído pela 
Medida provisória nº 495, de 2010)

§ 9o  as disposições contidas nos 
§§ 5o e 7o deste artigo não se apli-
cam aos bens e aos serviços cuja ca-
pacidade de produção ou prestação 
no país seja inferior:  (incluído pela 
lei nº 12.�49, de 2010)   (Vide de-
creto nº 7.546, de 2011)

i - à quantidade a ser adquirida 
ou contratada; ou (incluído pela lei 
nº 12.�49, de 2010)

ii - ao quantitativo fixado com 
fundamento no § 7o do art. 2� des-
ta lei, quando for o caso  (incluído 
pela lei nº 12.�49, de 2010)

§ 10.  a margem de preferência a 
que se refere o § 6o será estendida 
aos bens e serviços originários dos 
estados partes do Mercado comum 
do sul - Mercosul, após a ratificação 
do protocolo de contratações pú-
blicas do Mercosul, celebrado em 
20 de julho de 2006, e poderá ser 
estendida, total ou parcialmente, 
aos bens e serviços originários de 
outros países, com os quais o brasil 
venha assinar acordos sobre com-
pras governamentais(incluído pela 
Medida provisória nº 495, de 2010)

§ 10.  a margem de preferência a 
que se refere o § 5o poderá ser es-
tendida, total ou parcialmente, aos 
bens e serviços originários dos esta-
dos partes do Mercado comum do 
sul - Mercosul     (incluído pela lei 
nº 12.�49, de 2010)       (Vide decre-
to nº 7.546, de 2011)

§ 11.  os editais de licitação para 
a contratação de bens, serviços e 
obras poderão exigir que o contra-
tado promova, em favor da adminis-
tração pública ou daqueles por ela 
indicados, medidas de compensação 
comercial, industrial, tecnológica ou 
acesso a condições vantajosas de fi-
nanciamento, cumulativamente ou 
não, na forma estabelecida pelo po-
der executivo federal (incluído pela 
Medida provisória nº 495, de 2010)

§ 11.  os editais de licitação para 
a contratação de bens, serviços e 
obras poderão, mediante prévia 
justificativa da autoridade com-
petente, exigir que o contratado 
promova, em favor de órgão ou 
entidade integrante da adminis-
tração pública ou daqueles por ela 
indicados a partir de processo iso-
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nômico, medidas de compensação 
comercial, industrial, tecnológica 
ou acesso a condições vantajosas de 
financiamento, cumulativamente 
ou não, na forma estabelecida pelo 
poder executivo federal    (incluído 
pela lei nº 12.�49, de 2010)  (Vide 
decreto nº 7.546, de 2011)

   § 12.  nas contratações destina-
das à implantação, manutenção e 
ao aperfeiçoamento dos sistemas de 
tecnologia de informação e comu-
nicação, considerados estratégicos 
em ato do poder executivo federal, 
a licitação poderá ser restrita a bens 
e serviços com tecnologia desenvol-
vida no país e produzidos de acordo 
com o processo produtivo básico de 
que trata a lei no 10.176, de 11 de 
janeiro de 2001      (incluído pela 
Medida provisória nº 495, de 2010)

§ 12.  nas contratações destina-
das à implantação, manutenção e 
ao aperfeiçoamento dos sistemas de 
tecnologia de informação e comu-
nicação, considerados estratégicos 
em ato do poder executivo federal, 
a licitação poderá ser restrita a bens 
e serviços com tecnologia desenvol-
vida no país e produzidos de acordo 
com o processo produtivo básico de 
que trata a lei no 10.176, de 11 de 
janeiro de 2001  (incluído pela lei 
nº 12.�49, de 2010) (Vide decreto nº 
7.546, de 2011)

§ 1�.  será divulgada na internet, 
a cada exercício financeiro, a rela-
ção de empresas favorecidas em de-
corrência do disposto nos §§ 5o, 7o, 
10, 11 e 12 deste artigo, com indi-
cação do volume de recursos desti-
nados a cada uma delas     (incluído 
pela lei nº 12.�49, de 2010)

§ 14.  as preferências definidas 
neste artigo e nas demais normas 
de licitação e contratos devem pri-
vilegiar o tratamento diferenciado 
e favorecido às microempresas e 
empresas de pequeno porte na for-
ma da lei (incluído pela lei comple-
mentar nº 147, de 2014)

§ 15.  as preferências dispos-
tas neste artigo prevalecem sobre 
as demais preferências previstas 
na legislação quando estas forem 
aplicadas sobre produtos ou servi-
ços estrangeiros  (incluído pela lei 
complementar nº 147, de 2014)

Art. 4. todos quantos partici-
pem de licitação promovida pelos 
órgãos ou entidades a que se re-
fere o art. 1.  têm direito público 
subjetivo à fiel observância do per-

tinente procedimento estabelecido 
nesta lei, podendo qualquer cidadão 
acompanhar o seu desenvolvimento, 
desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização 
dos trabalhos.

parágrafo único. o procedimento 
licitatório previsto nesta lei caracte-
riza ato administrativo formal, seja 
ele praticado em qualquer esfera da 
administração pública.

Art. 5.  todos os valores, preços 
e custos utilizados nas licitações terão 
como expressão monetária a moeda 
corrente nacional, ressalvado o dis-
posto no art. 42 desta lei, devendo 
cada unidade da administração, no 
pagamento das obrigações relativas 
ao fornecimento de bens, locações, 
realização de obras e prestação de 
serviços, obedecer, para cada fonte 
diferenciada de recursos, a estrita 
ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, salvo quando presen-
tes relevantes razões de interesse pú-
blico e mediante prévia justificativa 
da autoridade competente, devida-
mente publicada.

§ 1o  os créditos a que se refere 
este artigo terão seus valores corri-
gidos por critérios previstos no ato 
convocatório e que lhes preservem 
o valor.

§ 2º a correção de que trata o 
parágrafo anterior correrá à conta 
das mesmas dotações orçamentárias 
que atenderam aos créditos a que se 
refere.

§ 2o  a correção de que trata o 
parágrafo anterior cujo pagamen-
to será feito junto com o principal, 
correrá à conta das mesmas dotações 
orçamentárias que atenderam aos 
créditos a que se referem (redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

§ �o  observados o disposto no ca-
put, os pagamentos decorrentes de 
despesas cujos valores não ultrapas-
sem o limite de que trata o inciso ii 
do art. 24, sem prejuízo do que dis-
põe seu parágrafo único,  deverão 
ser efetuados no prazo de até 5 (cin-
co) dias úteis, contados da apresen-
tação da fatura  (incluído pela lei nº 
9.648, de 1998)

Art. 5-A.  as normas de licita-
ções e contratos devem privilegiar 
o tratamento diferenciado e favo-
recido às microempresas e empre-
sas de pequeno porte na forma da 
lei  (incluído pela lei complementar 
nº 147, de 2014)

seÇÃo ii 
das definiÇÕes

Art. 6.  para os fins desta lei, 
considera-se:

i - obra - toda construção, re-
forma, fabricação, recuperação ou 
ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta;

ii - serviço - toda atividade desti-
nada a obter determinada utilidade 
de interesse para a administração, 
tais como: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de 
bens, publicidade, seguro ou traba-
lhos técnico-profissionais;

iii - compra - toda aquisição 
remunerada de bens para for-
necimento de uma só vez ou 
parceladamente;

iV - alienação - toda transferên-
cia de domínio de bens a terceiros;

V - obras, serviços e compras de 
grande vulto - aquelas cujo valor 
estimado seja superior a 25 (vinte 
e cinco) vezes o limite estabelecido 
na alínea “c” do inciso i do art. 2� 
desta lei;

Vi - seguro-garantia - o seguro 
que garante o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas por empresas 
em licitações e contratos;

Vii - execução direta - a que é fei-
ta pelos órgãos e entidades da ad-
ministração, pelos próprios meios;

Viii - execução indireta - a que 
o órgão ou entidade contrata com 
terceiros, sob qualquer das seguin-
tes modalidades:

Viii - execução indireta - a que 
o órgão ou entidade contrata com 
terceiros sob qualquer dos seguin-
tes regimes:  (redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

a) empreitada por preço glo-
bal - quando se contrata a execu-
ção da obra ou do serviço por preço 
certo e total;

b) empreitada por preço unitá-
rio - quando se contrata a execução 
da obra ou do serviço por preço cer-
to de unidades determinadas;

c) (Vetado)
c) (Vetado).  (redação dada pela 

lei nº 8.88�, de 1994)
d) tarefa - quando se ajusta mão-

de-obra para pequenos trabalhos 
por preço certo, com ou sem forne-
cimento de materiais;

e) empreitada integral - quando 
se contrata um empreendimento em 
sua integralidade, compreendendo 
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todas as etapas das obras, serviços 
e instalações necessárias, sob intei-
ra responsabilidade da contratada 
até a sua entrega ao contratante 
em condições de entrada em ope-
ração, atendidos os requisitos técni-
cos e legais para sua utilização em 
condições de segurança estrutural e 
operacional e com as características 
adequadas às finalidades para que 
foi contratada;

iX - projeto básico - conjunto de 
elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra ou serviço, 
ou complexo de obras ou serviços 
objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos téc-
nicos preliminares, que assegurem 
a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental 
do empreendimento, e que possibi-
lite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo 
de execução, devendo conter os se-
guintes elementos:

a) desenvolvimento da solução 
escolhida de forma a fornecer visão 
global da obra e identificar todos 
os seus elementos constitutivos com 
clareza;

b) soluções técnicas globais e 
localizadas, suficientemente de-
talhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de 
variantes durante as fases de elabo-
ração do projeto executivo e de rea-
lização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de ser-
viços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, 
bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados 
para o empreendimento, sem frus-
trar o caráter competitivo para a 
sua execução;

d) informações que possibilitem 
o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias 
e condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter compe-
titivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do 
plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programa-
ção, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros da-
dos necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo 
global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e forneci-
mentos propriamente avaliados;

X - projeto executivo - o conjun-
to dos elementos necessários e su-

ficientes à execução completa da 
obra, de acordo com as normas per-
tinentes da associação brasileira de 
normas técnicas - abnt;

Xi - administração pública - a 
administração direta e indireta da 
união, dos estados, do distrito fe-
deral e dos Municípios, abrangendo 
inclusive as entidades com persona-
lidade jurídica de direito privado 
sob controle do poder público e 
das fundações por ele instituídas ou 
mantidas;

Xii - administração - órgão, en-
tidade ou unidade administrativa 
pela qual a administração pública 
opera e atua concretamente;

Xiii - imprensa oficial - veículo 
oficial de divulgação da adminis-
tração pública;

Xiii - imprensa oficial - veículo 
oficial de divulgação da adminis-
tração pública, sendo para a união 
o diário oficial da união, e, para 
os estados, o distrito federal e os 
Municípios, o que for definido nas 
respectivas leis; (redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

XiV - contratante - é o órgão ou 
entidade signatária do instrumento 
contratual;

XV - contratado - a pessoa física 
ou jurídica signatária de contrato 
com a administração pública;

XVi - comissão - comissão, per-
manente ou especial, criada pela 
administração com a função de 
receber, examinar e julgar todos os 
documentos e procedimentos rela-
tivos às licitações e ao cadastramen-
to de licitantes.

XVii - produtos manufaturados 
nacionais - produtos manufatura-
dos, produzidos no território nacio-
nal de acordo com o processo pro-
dutivo básico ou regras de origem 
estabelecidas pelo poder executivo 
federal; (incluído pela Medida pro-
visória nº 495, de 2010)

 XViii - serviços nacionais - servi-
ços prestados no país, nas condições 
estabelecidas pelo poder executivo 
federal;  (incluído pela Medida pro-
visória nº 495, de 2010)

XiX -  sistemas de tecnologia de 
informação e comunicação estraté-
gicos - bens e serviços de tecnologia 
da informação e comunicação cuja 
descontinuidade provoque dano 
significativo à administração públi-
ca e que envolvam pelo menos um 
dos seguintes requisitos relaciona-
dos às informações críticas: dispo-
nibilidade, confiabilidade, segu-

rança e confidencialidade(incluído 
pela Medida provisória nº 495, de 
2010)

XVii - produtos manufaturados 
nacionais - produtos manufatura-
dos, produzidos no território na-
cional de acordo com o processo 
produtivo básico ou com as regras 
de origem estabelecidas pelo po-
der executivo federal;   (incluído 
pela lei nº 12.�49, de 2010)

XViii - serviços nacionais - servi-
ços prestados no país, nas condi-
ções estabelecidas pelo poder exe-
cutivo federal;  (incluído pela lei 
nº 12.�49, de 2010)

XiX - sistemas de tecnologia de 
informação e comunicação estraté-
gicos - bens e serviços de tecnologia 
da informação e comunicação cuja 
descontinuidade provoque dano 
significativo à administração públi-
ca e que envolvam pelo menos um 
dos seguintes requisitos relaciona-
dos às informações críticas: disponi-
bilidade, confiabilidade, segurança 
e confidencialidade  (incluído pela 
lei nº 12.�49, de 2010)

XX - produtos para pesquisa e 
desenvolvimento - bens, insumos, 
serviços e obras necessários para 
atividade de pesquisa científica e 
tecnológica, desenvolvimento de 
tecnologia ou inovação tecnoló-
gica, discriminados em projeto de 
pesquisa aprovado pela instituição 
contratante   (incluído pela lei nº 
1�.24�, de 2016)

seÇÃo iii 
das obras e serViÇos

Art. 7.  as licitações para a 
execução de obras e para a pres-
tação de serviços obedecerão ao 
disposto neste artigo e, em parti-
cular, à seguinte seqüência:

i - projeto básico;
ii - projeto executivo;
iii - execução das obras e 

serviços.
§ 1o  a execução de cada etapa 

será obrigatoriamente precedida 
da conclusão e aprovação, pela au-
toridade competente, dos traba-
lhos relativos às etapas anteriores, 
à exceção do projeto executivo, 
o qual poderá ser desenvolvido 
concomitantemente com a exe-
cução das obras e serviços, des-
de que também autorizado pela 
administração.

§ 2o  as obras e os serviços somen-
te poderão ser licitados quando:
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i - houver projeto básico apro-
vado pela autoridade competente 
e disponível para exame dos inte-
ressados em participar do processo 
licitatório;

ii - existir orçamento detalhado em 
planilhas que expressem a composi-
ção de todos os seus custos unitários;

iii - houver previsão de recursos 
orçamentários que assegurem o pa-
gamento das obrigações decorrentes 
de obras ou serviços a serem exe-
cutadas no exercício financeiro em 
curso, de acordo com o respectivo 
cronograma;

iV - o produto dela esperado esti-
ver contemplado nas metas estabele-
cidas no plano plurianual de que trata 
o art. 165 da constituição federal, 
quando for o caso.

§ �o  É vedado incluir no objeto 
da licitação a obtenção de recursos 
financeiros para sua execução, qual-
quer que seja a sua origem, exceto 
nos casos de empreendimentos exe-
cutados e explorados sob o regime de 
concessão, nos termos da legislação 
específica.

§ 4o  É vedada, ainda, a inclusão, no 
objeto da licitação, de fornecimento 
de materiais e serviços sem previsão 
de quantidades ou cujos quantitati-
vos não correspondam às previsões 
reais do projeto básico ou executivo.

§ 5o  É vedada a realização de licita-
ção cujo objeto inclua bens e serviços 
sem similaridade ou de marcas, carac-
terísticas e especificações exclusivas, 
salvo nos casos em que for tecnica-
mente justificável, ou ainda quando 
o fornecimento de tais materiais e 
serviços for feito sob o regime de 
administração contratada, previsto e 
discriminado no ato convocatório.

§ 6o  a infringência do disposto 
neste artigo implica a nulidade dos 
atos ou contratos realizados e a res-
ponsabilidade de quem lhes tenha 
dado causa.

§ 7o  não será ainda computado 
como valor da obra ou serviço, para 
fins de julgamento das propostas de 
preços, a atualização monetária das 
obrigações de pagamento, desde a 
data final de cada período de aferi-
ção até a do respectivo pagamento, 
que será calculada pelos mesmos cri-
térios estabelecidos obrigatoriamen-
te no ato convocatório.

§ 8o  Qualquer cidadão poderá 
requerer à administração pública 
os quantitativos das obras e pre-
ços unitários de determinada obra 
executada.

§ 9o  o disposto neste artigo apli-
ca-se também, no que couber, aos 
casos de dispensa e de inexigibilida-
de de licitação.

Art. 8.  a execução das obras 
e dos serviços deve programar-se, 
sempre, em sua totalidade, previs-
tos seus custos atual e final e consi-
derados os prazos de sua execução.

§ 1º as obras, serviços e forneci-
mentos serão divididos em tantas 
parcelas quantas se comprovarem 
técnica e economicamente viáveis, 
a critério e por conveniência da ad-
ministração, procedendo-se à licita-
ção com vistas ao melhor aproveita-
mento dos recursos disponíveis no 
mercado e à ampliação da compe-
titividade, sem perda da economia 
de escala.

§ 2º É proibido o retardamento 
imotivado da execução de parcela 
de obra ou serviço, se existente pre-
visão orçamentária para sua execu-
ção total, salvo insuficiência finan-
ceira de recursos ou comprovado 
motivo de ordem técnica, justifica-
dos em despacho circunstanciado 
das autoridades a que se refere o 
art. 26 desta lei.

§ �º na execução parcelada, in-
clusive nos casos admitidos neste 
artigo, a cada etapa ou conjunto de 
etapas da obra, serviço ou forneci-
mento, há de corresponder licitação 
distinta, preservada a modalidade 
pertinente para a execução total do 
objeto da licitação.

§ 4º em qualquer caso, a autoriza-
ção da despesa será feita para o custo 
final da obra ou serviço projetados.

parágrafo único.  É proibido o re-
tardamento imotivado da execução 
de obra ou serviço, ou de suas parce-
las, se existente previsão orçamen-
tária para sua execução total, salvo 
insuficiência financeira ou compro-
vado motivo de ordem técnica, jus-
tificados em despacho circunstan-
ciado da autoridade a que se refere 
o art. 26 desta lei (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

Art. 9.  não poderá participar, 
direta ou indiretamente, da lici-
tação ou da execução de obra ou 
serviço e do fornecimento de bens 
a eles necessários:

i - o autor do projeto, básico ou 
executivo, pessoa física ou jurídica;

ii - empresa, isoladamente ou em 
consórcio, responsável pela elabo-
ração do projeto básico ou execu-

tivo ou da qual o autor do projeto 
seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto 
ou controlador, responsável técnico 
ou subcontratado;

iii - servidor ou dirigente de ór-
gão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação.

§ 1o  É permitida a participação 
do autor do projeto ou da empresa 
a que se refere o inciso ii deste arti-
go, na licitação de obra ou serviço, 
ou na execução, como consultor ou 
técnico, nas funções de fiscalização, 
supervisão ou gerenciamento, ex-
clusivamente a serviço da adminis-
tração interessada.

§ 2o  o disposto neste artigo não 
impede a licitação ou contratação 
de obra ou serviço que inclua a 
elaboração de projeto executivo 
como encargo do contratado ou 
pelo preço previamente fixado pela 
administração.

§ �o  considera-se participação 
indireta, para fins do disposto neste 
artigo, a existência de qualquer vín-
culo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhis-
ta entre o autor do projeto, pessoa 
física ou jurídica, e o licitante ou 
responsável pelos serviços, forne-
cimentos e obras, incluindo-se os 
fornecimentos de bens e serviços a 
estes necessários.

§ 4o  o disposto no parágrafo 
anterior aplica-se aos membros da 
comissão de licitação.

art. 10. as obras e serviços poderão 
ser executados nos seguintes regimes:

Art. 10.  as obras e serviços 
poderão ser executados nas seguin-
tes formas:   (redação dada pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

i - execução direta;
ii - execução indireta, nas seguin-

tes modalidades:
ii - execução indireta, nos seguin-

tes regimes:    (redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

a) empreitada por preço global;
b) empreitada por preço 

unitário;
c) (Vetado)
c) (Vetado)  (redação dada pela 

lei nº 8.88�, de 1994)
d) tarefa;
e) empreitada integral.
parágrafo único.  (Vetado)
parágrafo único.  (Vetado). (re-

dação dada pela lei nº 8.88�, de 
1994)



600

Vade meCum 2021  |  leI de lICITaçÕeS 

Art. 11.  as obras e serviços 
destinados aos mesmos fins terão 
projetos padronizados por tipos, 
categorias ou classes, exceto quan-
do o projeto-padrão não atender 
às condições peculiares do local 
ou às exigências específicas do 
empreendimento.

art. 12.  nos projetos básicos e 
projetos executivos de obras e ser-
viços serão considerados principal-
mente os seguintes requisitos:

Art. 12. nos projetos bá-
sicos e projetos executivos de 
obras e serviços serão considera-
dos principalmente os seguintes 
requisitos:(redação dada pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

i - segurança;
ii - funcionalidade e adequação 

ao interesse público;
iii - economia na execução, con-

servação e operação;
iV - possibilidade de emprego de 

mão-de-obra, materiais, tecnologia 
e matérias-primas existentes no lo-
cal para execução, conservação e 
operação;

V - facilidade na execução, con-
servação e operação, sem prejuí-
zo da durabilidade da obra ou do 
serviço;

Vi - adoção das normas técnicas 
adequadas;

Vi - adoção das normas técnicas, 
de saúde e de segurança do traba-
lho adequadas; (redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

Vii - impacto ambiental.

seÇÃo iV 
dos serViÇos tÉcnicos 

profissionais especialiZados

Art. 13.  para os fins desta lei, 
consideram-se serviços técnicos pro-
fissionais especializados os traba-
lhos relativos a:

i - estudos técnicos, planeja-
mentos e projetos básicos ou 
executivos;

ii - pareceres, perícias e avalia-
ções em geral;

iii - assessorias ou consultorias 
técnicas e auditorias financeiras;

iii - assessorias ou consultorias 
técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias;    (redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

iV - fiscalização, supervisão ou ge-
renciamento de obras ou serviços;

V - patrocínio ou defesa de cau-
sas judiciais ou administrativas;

Vi - treinamento e aperfeiçoa-
mento de pessoal;

Vii - restauração de obras de arte e 
bens de valor histórico.

Viii - (Vetado)(incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ 1o ressalvados os casos de inexigi-
bilidade de licitação, os contratos para 
a prestação de serviços técnicos profis-
sionais especializados deverão, prefe-
rencialmente, ser celebrados mediante 
a realização de concurso, com estipula-
ção prévia de prêmio ou remuneração.

§ 2o aos serviços técnicos previstos 
neste artigo aplica-se, no que couber, 
o disposto no art. 111 desta lei.

§ �o a empresa de prestação de 
serviços técnicos especializados que 
apresente relação de integrantes de 
seu corpo técnico em procedimento 
licitatório ou como elemento de jus-
tificação de dispensa ou inexigibili-
dade de licitação, ficará obrigada a 
garantir que os referidos integrantes 
realizem pessoal e diretamente os 
serviços objeto do contrato.

seÇÃo V 
das coMpras

Art. 14. nenhuma compra será 
feita sem a adequada caracterização 
de seu objeto e indicação dos recur-
sos orçamentários para seu paga-
mento, sob pena de nulidade do ato 
e responsabilidade de quem lhe tiver 
dado causa.

Art. 15. as compras, sempre 
que possível, deverão: (regulament
o)  (regulamento)    (regulamento) 
 (Vigência)

i - atender ao princípio da padro-
nização, que imponha compatibili-
dade de especificações técnicas e de 
desempenho, observadas, quando 
for o caso, as condições de manu-
tenção, assistência técnica e garantia 
oferecidas;

ii - ser processadas através de siste-
ma de registro de preços;

iii - submeter-se às condições de 
aquisição e pagamento semelhantes 
às do setor privado;

iV - ser subdivididas em tantas par-
celas quantas necessárias para apro-
veitar as peculiaridades do mercado, 
visando economicidade;

V - balizar-se pelos preços pratica-
dos no âmbito dos órgãos e entida-
des da administração pública.

§ 1o o registro de preços será 
precedido de ampla pesquisa de 
mercado.

§ 2o os preços registrados serão 
publicados trimestralmente para 
orientação da administração, na 
imprensa oficial.

§ �o o sistema de registro de 
preços será regulamentado por de-
creto, atendidas as peculiaridades 
regionais, observadas as seguintes 
condições:

i - seleção feita mediante 
concorrência;

ii - estipulação prévia do sistema 
de controle e atualização dos pre-
ços registrados;

iii - validade do registro não su-
perior a um ano.

§ 4o a existência de preços regis-
trados não obriga a administração 
a firmar as contratações que deles 
poderão advir, ficando-lhe facul-
tada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurado ao be-
neficiário do registro preferência 
em igualdade de condições.

§ 5o o sistema de controle ori-
ginado no quadro geral de pre-
ços, quando possível, deverá ser 
informatizado.

§ 6o Qualquer cidadão é parte 
legítima para impugnar preço cons-
tante do quadro geral em razão de 
incompatibilidade desse com o pre-
ço vigente no mercado.

§ 7o nas compras deverão ser ob-
servadas, ainda:

i - a especificação completa do 
bem a ser adquirido sem indicação 
de marca;

ii - a definição das unidades e 
das quantidades a serem adquiridas 
em função do consumo e utilização 
prováveis, cuja estimativa será obti-
da, sempre que possível, mediante 
adequadas técnicas quantitativas 
de estimação;

iii - as condições de guarda e ar-
mazenamento que não permitam a 
deterioração do material.

§ 8o o recebimento de material 
de valor superior ao limite estabe-
lecido no art. 2� desta lei, para a 
modalidade de convite, deverá ser 
confiado a uma comissão de, no mí-
nimo, � (três) membros.

art. 16. fechado o negócio, será 
publicada a relação de todas as 
compras feitas pela administração 
direta ou indireta, de maneira a 
clarificar a identificação do bem 
comprado, seu preço unitário, a 
quantidade adquirida, o nome 
do vendedor e o valor total da 
operação.
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Art. 16. será dada publicidade, 
mensalmente, em órgão de divulga-
ção oficial ou em quadro de avisos 
de amplo acesso público, à relação 
de todas as compras feitas pela ad-
ministração direta ou indireta, de 
maneira a clarificar a identificação 
do bem comprado, seu preço uni-
tário, a quantidade adquirida, o 
nome do vendedor e o valor total 
da operação, podendo ser agluti-
nadas por itens as compras feitas 
com dispensa e inexigibilidade de 
licitação    (redação dada pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

parágrafo único.  o disposto neste 
artigo não se aplica aos casos de dis-
pensa de licitação previstos no inciso 
iX do art. 24   (incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

seÇÃo Vi 
das alienaÇÕes

Art. 17.  a alienação de bens da 
administração pública, subordina-
da à existência de interesse público 
devidamente justificado, será pre-
cedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas:

i - quando imóveis, dependerá de 
autorização legislativa para órgãos 
da administração direta e entidades 
autárquicas e fundacionais, e, para 
todos, inclusive as entidades para-
estatais, dependerá de avaliação 
prévia e de licitação na modalidade 
de concorrência, dispensada esta nos 
seguintes casos:

a) dação em pagamento;
b) doação, permitida exclusiva-

mente para outro órgão ou enti-
dade da administração pública, de 
qualquer esfera de governo;    (Vide 
Medida provisória nº ��5, de 2006) 
   b) doação, permitida exclusivamen-
te para outro órgão ou entidade da 
administração pública, de qualquer 
esfera de governo, ressalvado o dis-
posto nas alíneas f e h;      (redação 
dada pela lei nº 11.481, de 2007) 
   b) doação, permitida exclusiva-
mente para outro órgão ou entidade 
da administração pública, de qual-
quer esfera de governo, ressalvado 
o disposto nas alíneas “f”, “h” e “i”;   
(redação dada pela Medida provisó-
ria nº 458, de 2009)

b) doação, permitida exclusivamen-
te para outro órgão ou entidade da 
administração pública, de qualquer 
esfera de governo, ressalvado o dis-
posto nas alíneas f, h e i;     (redação 
dada pela lei nº 11.952, de 2009)

c) permuta, por outro imóvel que 
atenda aos requisitos constantes do 
inciso X do art. 24 desta lei;

d) investidura;
e) venda a outro órgão ou enti-

dade da administração pública, de 
qualquer esfera de governo; (incluí-
da pela lei nº 8.88�, de 1994)

f) alienação, concessão de direito 
real de uso, locação ou permissão 
de uso de bens imóveis construídos 
e destinados ou efetivamente utili-
zados no âmbito de programas ha-
bitacionais de interesse social, por 
órgãos ou entidades da administra-
ção pública especificamente criados 
para esse fim;   (incluída pela lei nº 
8.88�, de 1994)  (Vide Medida provi-
sória nº 292, de 2006) (Vide Medida 
provisória nº ��5, de 2006)

f) alienação gratuita ou onerosa, 
aforamento, concessão de direito 
real de uso, locação ou permissão de 
uso de bens imóveis residenciais cons-
truídos, destinados ou efetivamente 
utilizados no âmbito de programas 
habitacionais ou de regularização 
fundiária de interesse social desen-
volvidos por órgãos ou entidades 
da administração pública; (redação 
dada pela lei nº 11.481, de 2007)

g) procedimentos de legitimação 
de posse de que trata o art. 29 da 
lei no 6.�8�, de 7 de dezembro de 
1976, mediante iniciativa e delibe-
ração dos órgãos da administração 
pública em cuja competência legal 
inclua-se tal atribuição;  (incluído 
pela lei nº 11.196, de 2005)

g) procedimentos de regulariza-
ção fundiária de que trata o art. 29 
da lei no 6.�8�, de 7 de dezembro 
de 1976;   (redação dada pela Me-
dida provisória nº 458, de 2009)

g) procedimentos de legitimação 
de posse de que trata o art. 29 da 
lei no 6.�8�, de 7 de dezembro de 
1976, mediante iniciativa e delibe-
ração dos órgãos da administração 
pública em cuja competência legal 
inclua-se tal atribuição;(incluído 
pela lei nº 11.196, de 2005)

h) alienação gratuita ou onerosa, 
aforamento, concessão de direito 
real de uso, locação ou permissão de 
uso de bens imóveis de uso comer-
cial de âmbito local com área de até 
250 m² (duzentos e cinqüenta me-
tros quadrados) e inseridos no âm-
bito de programas de regularização 
fundiária de interesse social desen-
volvidos por órgãos ou entidades 
da administração pública; (incluído 
pela lei nº 11.481, de 2007)

i) alienação e concessão de direito 
real de uso, gratuita ou onerosa, de 
terras públicas rurais da união na ama-
zônia legal onde incidam ocupações 
até o limite de quinze módulos fiscais 
ou mil e quinhentos hectares, para fins 
de regularização fundiária, atendidos 
os requisitos legais; (incluído pela Me-
dida provisória nº 458, de 2009)

i) alienação e concessão de direi-
to real de uso, gratuita ou onerosa, 
de terras públicas rurais da união na 
amazônia legal onde incidam ocupa-
ções até o limite de 15 (quinze) módu-
los fiscais ou 1.500ha (mil e quinhen-
tos hectares), para fins de regulariza-
ção fundiária, atendidos os requisitos 
legais;      (incluído pela lei nº 11.952, 
de 2009)

i) alienação e concessão de direito 
real de uso, gratuita ou onerosa, de 
terras públicas rurais da união e do 
incra, onde incidam ocupações até o 
limite de quinze módulos fiscais e não 
superiores a 1.500ha (mil e quinhentos 
hectares), para fins de regularização 
fundiária, atendidos os requisitos le-
gais; e   (redação dada pela Medida 
provisória nº 759, de 2016)

i) alienação e concessão de direito 
real de uso, gratuita ou onerosa, de 
terras públicas rurais da união e do 
incra, onde incidam ocupações até 
o limite de que trata o § 1o do art. 
6o da lei no 11.952, de 25 de junho de 
2009, para fins de regularização fun-
diária, atendidos os requisitos legais; 
e      (redação dada pela lei nº 1�.465, 
2017)

ii - quando móveis, dependerá de 
avaliação prévia e de licitação, dispen-
sada esta nos seguintes casos:

a) doação, permitida exclusivamen-
te para fins e uso de interesse social, 
após avaliação de sua oportunidade e 
conveniência sócio-econômica, relati-
vamente à escolha de outra forma de 
alienação;

b) permuta, permitida exclusiva-
mente entre órgãos ou entidades da 
administração pública;

c) venda de ações, que poderão ser 
negociadas em bolsa, observada a le-
gislação específica;

d) venda de títulos, na forma da le-
gislação pertinente;

e) venda de bens produzidos ou co-
mercializados por órgãos ou entidades 
da administração pública, em virtude 
de suas finalidades;

f) venda de materiais e equipamen-
tos para outros órgãos ou entidades 
da administração pública, sem utiliza-
ção previsível por quem deles dispõe.
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§ 1o  os imóveis doados com base 
na alínea “b” do inciso i deste ar-
tigo, cessadas as razões que justifi-
caram a sua doação, reverterão ao 
patrimônio da pessoa jurídica doa-
dora, vedada a sua alienação pelo 
beneficiário.

§ 2o  a administração poderá 
conceder direito real de uso de 
bens imóveis, dispensada licitação, 
quando o uso se destina a outro ór-
gão ou entidade da administração 
pública.

§ 2o a administração também po-
derá conceder título de propriedade 
ou de direito real de uso de imóveis, 
dispensada licitação, quando o uso 
destinar-se:    (redação dada pela 
lei nº 11.196, de 2005)

i - a outro órgão ou entidade da 
administração pública, qualquer 
que seja a localização do imóvel; 
(incluído pela lei nº 11.196, de 
2005)

ii - a pessoa física que, nos termos 
de lei, regulamento ou ato norma-
tivo do órgão competente, haja im-
plementado os requisitos mínimos 
de cultura e moradia sobre área 
rural situada na região da amazô-
nia legal, definida no art. 2o da lei 
no 5.17�, de 27 de outubro de 1966, 
superior à legalmente passível de 
legitimação de posse referida na 
alínea g do inciso i do caput des-
te artigo, atendidos os limites de 
área definidos por ato normativo 
do poder executivo   (incluído pela 
lei nº 11.196, de 2005) (regulamen-
to) (regulamento)   (regulamento) 
   ii - a pessoa física que, nos termos 
da lei, regulamento ou ato norma-
tivo do órgão competente, haja im-
plementado os requisitos mínimos 
de cultura, ocupação mansa e pací-
fica e exploração direta sobre área 
rural situada na região da amazô-
nia legal, definida no art. 1o, § 2o, 
inciso Vi, da lei no 4.771, de 22 de 
setembro de 1965, superior a um 
módulo fiscal e limitada a áreas de 
até quinze módulos fiscais, desde 
que não exceda mil e quinhentos 
hectares;  (redação dada pela Me-
dida provisória nº 458, de 2009)

ii - a pessoa natural que, nos ter-
mos da lei, regulamento ou ato nor-
mativo do órgão competente, haja 
implementado os requisitos míni-
mos de cultura, ocupação mansa e 
pacífica e exploração direta sobre 
área rural situada na amazônia le-
gal, superior a 1 (um) módulo fiscal 
e limitada a 15 (quinze) módulos fis-

cais, desde que não exceda 1.500ha 
(mil e quinhentos hectares); (re-
dação dada pela lei nº 11.952, de 
2009)

ii - a pessoa natural que, nos ter-
mos da lei, de regulamento ou de 
ato normativo do órgão competen-
te, haja implementado os requisitos 
mínimos de cultura, ocupação man-
sa e pacífica e exploração direta 
sobre área rural limitada a quinze 
módulos fiscais, desde que não ex-
ceda a 1.500ha (mil e quinhentos 
hectares);   (redação dada pela Me-
dida provisória nº 759, de 2016)

ii - a pessoa natural que, nos 
termos de lei, regulamento ou ato 
normativo do órgão competente, 
haja implementado os requisitos 
mínimos de cultura, ocupação man-
sa e pacífica e exploração direta 
sobre área rural, observado o limite 
de que trata o § 1o do art. 6o da lei 
no 11.952, de 25 de junho de 2009; 
(redação dada pela lei nº 1�.465, 
2017)

§ 2o-a. as hipóteses da alínea g 
do inciso i do caput e do inciso ii 
do § 2o deste artigo ficam dispen-
sadas de autorização legislativa, 
porém submetem-se aos seguin-
tes condicionamentos:   (incluí-
do pela lei nº 11.196, de 2005) 
   § 2o-a.  as hipóteses do inciso ii 
do § 2o ficam dispensadas de auto-
rização legislativa, porém subme-
tem-se aos seguintes condicioname
ntos:    (redação dada pela Medida 
provisória nº 458, de 2009)

§ 2º-a.  as hipóteses do inciso ii 
do § 2o ficam dispensadas de autori-
zação legislativa, porém submetem-
se aos seguintes condicionamentos:  
(redação dada pela lei nº 11.952, 
de 2009)

i - aplicação exclusivamente às 
áreas em que a detenção por parti-
cular seja comprovadamente ante-
rior a 1o de dezembro de 2004; (in-
cluído pela lei nº 11.196, de 2005)

i - aplicação exclusivamente às 
áreas em que a detenção por parti-
cular seja comprovadamente ante-
rior a 5 de maio de 2014; (redação 
dada pela Medida provisória nº 910, 
de 2019)(Vigência encerradaq)

i - aplicação exclusivamente às 
áreas em que a detenção por parti-
cular seja comprovadamente ante-
rior a 1o de dezembro de 2004; (in-
cluído pela lei nº 11.196, de 2005)

ii - submissão aos demais requisi-
tos e impedimentos do regime legal 
e administrativo da destinação e 

da regularização fundiária de ter-
ras públicas;  (incluído pela lei nº 
11.196, de 2005)

iii - vedação de concessões para 
hipóteses de exploração não-con-
templadas na lei agrária, nas leis 
de destinação de terras públicas, 
ou nas normas legais ou adminis-
trativas de zoneamento ecológico-
econômico; e  (incluído pela lei nº 
11.196, de 2005)

iV - previsão de rescisão automá-
tica da concessão, dispensada noti-
ficação, em caso de declaração de 
utilidade, ou necessidade pública 
ou interesse social  (incluído pela 
lei nº 11.196, de 2005)

§ 2o-b. a hipótese do inciso ii do § 
2o deste artigo: (incluído pela lei nº 
11.196, de 2005)

i - só se aplica a imóvel situado em 
zona rural, não sujeito a vedação, 
impedimento ou inconveniente a 
sua exploração mediante atividades 
agropecuárias; (incluído pela lei nº 
11.196, de 2005)

ii - fica limitada a áreas de até 500 
(quinhentos) hectares, vedada a dis-
pensa de licitação para áreas supe-
riores a esse limite; e (incluído pela 
lei nº 11.196, de 2005)

ii - fica limitada a áreas de até 
quinze módulos fiscais, vedada a 
dispensa de licitação para áreas su-
periores a esse limite; e     (redação 
dada pela Medida provisória nº 422, 
de 2008).

ii – fica limitada a áreas de até 
quinze módulos fiscais, desde que 
não exceda mil e quinhentos hecta-
res, vedada a dispensa de licitação 
para áreas superiores a esse limite;  
(redação dada pela lei nº 11.76�, 
de 2008)

ii - fica limitada às áreas de até 
dois mil e quinhentos hectares, 
vedada a dispensa de licitação 
para áreas superiores a esse limite;   
(redação dada pela Medida pro-
visória nº 910, de 2019)(Vigência 
encerradaq)

ii – fica limitada a áreas de até 
quinze módulos fiscais, desde que 
não exceda mil e quinhentos hecta-
res, vedada a dispensa de licitação 
para áreas superiores a esse limite;  
(redação dada pela lei nº 11.76�, 
de 2008)

iii - pode ser cumulada com o quan-
titativo de área decorrente da figura 
prevista na alínea g do inciso i do ca-
put deste artigo, até o limite previsto 
no inciso ii deste parágrafo  (incluído 
pela lei nº 11.196, de 2005)
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iV – (Vetado) (incluído pela lei 
nº 11.76�, de 2008)

§ �º entende-se por investidura, 
para os fins desta lei, a alienação aos 
proprietários de imóveis lindeiros 
de área remanescente ou resultan-
te de obra pública, área esta que se 
tornar inaproveitável isoladamente, 
por preço nunca inferior ao da ava-
liação e desde que esse não ultra-
passe a 50% (cinqüenta por cento) 
do valor constante da alínea a do 
inciso ii do art. 2� desta lei.

§ �o  entende-se por investidu-
ra, para os fins desta lei:  (redação 
dada pela lei nº 9.648, de 1998)

i - a alienação aos proprietários de 
imóveis lindeiros de área remanes-
cente ou resultante de obra pública, 
área esta que se tornar inaproveitá-
vel isoladamente, por preço nunca 
inferior ao da avaliação e desde que 
esse não ultrapasse a 50% (cinqüen-
ta por cento) do valor constante da 
alínea “a” do inciso ii do art. 2� des-
ta lei;  (incluído pela lei nº 9.648, de 
1998)

ii - a alienação, aos legítimos pos-
suidores diretos ou, na falta destes, 
ao poder público, de imóveis para 
fins residenciais construídos em 
núcleos urbanos anexos a usinas hi-
drelétricas, desde que considerados 
dispensáveis na fase de operação 
dessas unidades e não integrem a 
categoria de bens reversíveis ao fi-
nal da concessão      (incluído pela 
lei nº 9.648, de 1998)

§ 4º a doação com encargo pode-
rá ser licitada, e de seu instrumento 
constarão, obrigatoriamente, os en-
cargos, o prazo de seu cumprimento 
e cláusula de reversão, sob pena de 
nulidade do ato.

§ 4o  a doação com encargo será 
licitada e de seu instrumento cons-
tarão, obrigatoriamente os encar-
gos, o prazo de seu cumprimento 
e cláusula de reversão, sob pena de 
nulidade do ato, sendo dispensada a 
licitação no caso de interesse públi-
co devidamente justificado;  (reda-
ção dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

§ 5o  na hipótese do parágrafo 
anterior, caso o donatário necessite 
oferecer o imóvel em garantia de fi-
nanciamento, a cláusula de reversão 
e demais obrigações serão garanti-
das por hipoteca em segundo grau 
em favor do doador. (incluído pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

§ 6o  para a venda de bens móveis 
avaliados, isolada ou globalmente, 
em quantia não superior ao limite 

previsto no art. 2�, inciso ii, alínea 
“b” desta lei, a administração po-
derá permitir o leilão   (incluído 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

§ 7o  (Vetado)(incluído pela lei 
nº 11.481, de 2007)

Art. 18.  na concorrência para 
a venda de bens imóveis, a fase de 
habilitação limitar-se-á à compro-
vação do recolhimento de quantia 
correspondente a 5% (cinco por 
cento) da avaliação.

parágrafo único. para a venda 
de bens móveis avaliados, isolada 
ou globalmente, em quantia não 
superior ao limite previsto no art. 
2�, inciso ii, alínea b desta lei, a 
administração poderá permitir o 
leilão.(revogado pela lei nº 8.88�, 
de 1994)

Art. 19.  os bens imóveis da 
administração pública, cuja aqui-
sição haja derivado de procedi-
mentos judiciais ou de dação em 
pagamento, poderão ser alienados 
por ato da autoridade competente, 
observadas as seguintes regras:

i - avaliação dos bens alienáveis;
ii - comprovação da necessidade 

ou utilidade da alienação;
iii - adoção do procedimento 

licitatório.
iii - adoção do procedimento lici-

tatório, sob a modalidade de con-
corrência ou leilão   (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

capÍtulo ii 
da licitaÇÃo

seÇÃo i 
das Modalidades, liMites e 

dispensa

Art. 20.  as licitações serão 
efetuadas no local onde se situar 
a repartição interessada, salvo por 
motivo de interesse público, devi-
damente justificado.

parágrafo único.  o disposto nes-
te artigo não impedirá a habilitação 
de interessados residentes ou sedia-
dos em outros locais.

art. 21. os avisos contendo os 
resumos dos editais das concorrên-
cias e tomadas de preços, embora 
realizadas no local da repartição 
interessada, deverão ser publicados 
com antecedência, durante � (três) 
dias consecutivos, obrigatória e 
contemporaneamente:

Art. 21.  os avisos contendo 
os resumos dos editais das concor-
rências, das tomadas de preços, dos 
concursos e dos leilões, embora re-
alizados no local da repartição in-
teressada, deverão ser publicados 
com antecedência, no mínimo, por 
uma vez:   (redação dada pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

i - no diário oficial da união, 
quando se tratar de licitação feita 
por órgão da administração públi-
ca federal ou do distrito federal e, 
ainda, quando se tratar de obras, 
compras e serviços financiados par-
cial ou totalmente com recursos 
federais ou garantidos por institui-
ções federais;

i - no diário oficial da união, 
quando se tratar de licitação feita 
por órgão ou entidade da admi-
nistração pública federal e, ainda, 
quando se tratar de obras finan-
ciadas parcial ou totalmente com 
recursos federais ou garantidas 
por instituições federais;  (redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

ii - no diário oficial do estado 
onde será realizada a obra ou servi-
ço, quando se tratar de licitação de 
órgãos da administração estadual 
ou Municipal;

ii - no diário oficial do estado, 
ou do distrito federal quando se 
tratar, respectivamente, de licita-
ção feita por órgão ou entidade da 
administração pública estadual ou 
Municipal, ou do distrito federal;  
(redação dada pela lei nº 8.88�, de 
1994)

iii - em pelo menos um jornal di-
ário de grande circulação no estado 
ou, se houver, no Município  onde 
será realizada a obra ou serviço, po-
dendo ainda a administração, para 
ambos os casos, conforme o vulto 
da concorrência, utilizar-se de ou-
tros meios de divulgação para am-
pliar a área de competição.

iii - em jornal diário de grande 
circulação no estado e também, se 
houver, em jornal de circulação no 
Município ou na região onde será 
realizada a obra, prestado o servi-
ço, fornecido, alienado ou alugado 
o bem, podendo ainda a adminis-
tração, conforme o vulto da licita-
ção, utilizar-se de outros meios de 
divulgação para ampliar a área de 
competição (redação dada pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

iii - em sítio eletrônico oficial do 
respectivo ente federativo, faculta-
do aos estados, ao distrito federal 
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e aos Municípios, alternativamente, 
a utilização de sítio eletrônico oficial 
da união, conforme regulamento do 
poder executivo federal (redação 
dada pela Medida provisória nº 896, 
de 2019)    (Vigência encerrada)

iii - em jornal diário de grande 
circulação no estado e também, se 
houver, em jornal de circulação no 
Município ou na região onde será 
realizada a obra, prestado o serviço, 
fornecido, alienado ou alugado o 
bem, podendo ainda a administra-
ção, conforme o vulto da licitação, 
utilizar-se de outros meios de divul-
gação para ampliar a área de com-
petição. (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ 1o  o aviso publicado conterá a 
indicação do local em que os inte-
ressados poderão ler e obter o texto 
integral do edital e todas as informa-
ções sobre a licitação.

§ 2o  o prazo mínimo até o recebi-
mento das propostas ou da realiza-
ção do evento será:

i - �0 (trinta) dias para a 
concorrência;

i - quarenta e cinco dias para: 
(redação dada pela lei nº 8.88�, de 
1994)

a) concurso;  (incluída pela lei nº 
8.88�, de 1994)

b) concorrência, quando o contrato 
a ser celebrado contemplar o regime 
de empreitada integral ou quando 
a licitação for do tipo “melhor téc-
nica” ou “técnica e preço” (incluída 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

ii - 45 (quarenta e cinco) dias para 
o concurso;

ii - trinta dias para:  (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

a) concorrência, nos casos não 
especificados na alínea “b” do inci-
so anterior;      (incluída pela lei nº 
8.88�, de 1994)

b) tomada de preços, quando a li-
citação for do tipo “melhor técnica” 
ou “técnica e preço”;   (incluída pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

iii - 15 (quinze) dias para a tomada 
de preços ou leilão;

iii - quinze dias para a tomada de 
preços, nos casos não especificados 
na alínea “b” do inciso anterior, ou 
leilão;      (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

iV - 45 (quarenta e cinco) dias 
para a licitação do tipo melhor téc-
nica ou técnica e preço, ou quando 
o contrato a ser celebrado contem-
plar a modalidade de empreitada 
integral;

iV - cinco dias úteis para con-
vite    (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

V - 5 (cinco) dias úteis para o 
convite.

§ �º os prazos estabelecidos no 
parágrafo anterior serão contados 
a partir da primeira publicação do 
edital resumido ou da expedição do 
convite, ou ainda da efetiva dispo-
nibilidade do edital ou do convite e 
respectivos anexos, prevalecendo a 
data que ocorrer mais tarde.

§ �o  os prazos estabelecidos no 
parágrafo anterior serão conta-
dos a partir da última publicação 
do edital resumido ou da expedi-
ção do convite, ou ainda da efeti-
va disponibilidade do edital ou do 
convite e respectivos anexos, pre-
valecendo a data que ocorrer mais 
tarde.      (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ 4o  Qualquer modificação no 
edital exige divulgação pela mesma 
forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, in-
qüestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas.

Art. 22.  são modalidades de 
licitação:

i - concorrência;
ii - tomada de preços;
iii - convite;
iV - concurso;
V - leilão.
§ 1o  concorrência é a modali-

dade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto.

§ 2o  tomada de preços é a mo-
dalidade de licitação entre interes-
sados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do rece-
bimento das propostas, observada a 
necessária qualificação.

§ �o  convite é a modalidade 
de licitação entre interessados do 
ramo pertinente ao seu objeto, ca-
dastrados ou não, escolhidos e con-
vidados em número mínimo de � 
(três) pela unidade administrativa, 
a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório 
e o estenderá aos demais cadastra-
dos na correspondente especialida-
de que manifestarem seu interesse 

com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das 
propostas.

§ 4o  concurso é a modalidade de 
licitação entre quaisquer interessa-
dos para escolha de trabalho técni-
co, científico ou artístico, mediante 
a instituição de prêmios ou remu-
neração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publi-
cado na imprensa oficial com ante-
cedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias.

§ 5º leilão é a modalidade de lici-
tação entre quaisquer interessados 
para a venda de bens móveis inser-
víveis para a administração ou de 
produtos legalmente apreendidos 
ou penhorados, a quem oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao da 
avaliação.

§ 5o  leilão é a modalidade de 
licitação entre quaisquer interessa-
dos para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração 
ou de produtos legalmente apre-
endidos ou penhorados, ou para a 
alienação de bens imóveis prevista 
no art. 19, a quem oferecer o maior 
lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação  (redação dada pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

§ 6º na hipótese do § �º deste ar-
tigo, existindo na praça mais de � 
(três) possíveis interessados, é veda-
do repetir o convite aos mesmos es-
colhidos na licitação imediatamen-
te anterior realizada para objeto 
idêntico ou assemelhado.

§ 6o  na hipótese do § �o deste 
artigo, existindo na praça mais de � 
(três) possíveis interessados, a cada 
novo convite, realizado para objeto 
idêntico ou assemelhado, é obriga-
tório o convite a, no mínimo, mais 
um interessado, enquanto existirem 
cadastrados não convidados nas 
últimas licitações     (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

§ 7o  Quando, por limitações do 
mercado ou manifesto desinteresse 
dos convidados, for impossível a ob-
tenção do número mínimo de lici-
tantes exigidos no § �o deste artigo, 
essas circunstâncias deverão ser de-
vidamente justificadas no processo, 
sob pena de repetição do convite.

§ 8o  É vedada a criação de outras 
modalidades de licitação ou a com-
binação das referidas neste artigo.

§ 9o  na hipótese do parágrafo 
2o deste artigo, a administração 
somente poderá exigir do licitan-
te não cadastrado os documentos 
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previstos nos arts. 27 a �1, que com-
provem  habilitação compatível com 
o objeto da licitação, nos termos do 
edital  (incluído pela lei nº 8.88�, de 
1994)

Art. 23.  as modalidades de lici-
tação a que se referem os incisos i a 
iii do artigo anterior serão determina-
das em função dos seguintes limites, 
tendo em vista o valor estimado da 
contratação:

i - para obras e serviços de 
engenharia:

a) convite - até cr$ 100.000.000,00 
(cem milhões de cruzeiros);

b) tomada de preços - até cr$ 
1.000.000.000,00 (hum bilhão de 
cruzeiros);

c) concorrência - acima de cr$ 
1.000.000.000,00 (hum bilhão de 
cruzeiros);

i - para obras e serviços de 
engenharia:  (redação dada pela lei 
nº 9.648, de 1998)   (Vide decreto nº 
9.412, de 2018)    (Vigência)

a) convite - até r$ 150.000,00 (cento 
e cinqüenta mil reais);   (redação dada 
pela lei nº 9.648, de 1998)   (Vide de-
creto nº 9.412, de 2018)    (Vigência)

b) tomada de preços - até r$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhen-
tos mil reais);  (redação dada pela lei 
nº 9.648, de 1998)   (Vide decreto nº 
9.412, de 2018)    (Vigência)

c) concorrência: acima de r$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhen-
tos mil reais);   (redação dada pela 
lei nº 9.648, de 1998)  (Vide decreto 
nº 9.412, de 2018)    (Vigência)

ii - para compras e serviços não re-
feridos no inciso anterior:

a) convite - até cr$ 25.000.000,00 
(vinte e cinco milhões de cruzeiros);

b) tomada de preços - até cr$ 
400.000.000,00 (quatrocentos milhões 
de cruzeiros);

c) concorrência - acima de cr$ 
400.000.000,00 (quatrocentos milhões 
de cruzeiros).

ii - para compras e serviços não re-
feridos no inciso anterior:    (redação 
dada pela lei nº 9.648, de 
1998)    (Vide decreto nº 9.412, de 
2018)    (Vigência)

a) convite - até r$ 80.000,00 (oiten-
ta mil reais);   (redação dada pela lei 
nº 9.648, de 1998)    (Vide decreto nº 
9.412, de 2018)    (Vigência)

b) tomada de preços - até r$ 
650.000,00 (seiscentos e cinqüenta 
mil reais); (redação dada pela lei 
nº 9.648, de 1998)  (Vide decreto nº 
9.412, de 2018)    (Vigência)

c) concorrência - acima de r$ 
650.000,00 (seiscentos e cinqüenta 
mil reais).   (redação dada pela lei 
nº 9.648, de 1998)    (Vide decreto 
nº 9.412, de 2018)    (Vigência)

§ 1º para os Municípios, bem 
como para os órgãos e entidades a 
eles subordinados, aplicam-se os se-
guintes limites em relação aos valo-
res indicados no caput deste artigo 
e nos incisos i e ii do art. 24 desta 
lei:

i - 25% (vinte e cinco por cento) 
dos valores indicados, quando a po-
pulação do município não exceder a 
20.000 (vinte mil) habitantes;

ii - 50% (cinqüenta por cento) dos 
valores indicados, quando a popu-
lação do município se situar entre 
20.001 (vinte mil e um) e 100.000 
(cem mil) habitantes;

iii - 75% (setenta e cinco por cen-
to) dos valores indicados, quando a 
população do município se situar en-
tre 100.001 (cem mil e um) e 500.000 
(quinhentos mil) habitantes;

iV - 100% (cem por cento) dos va-
lores indicados, quando a popula-
ção do município exceder a 500.000 
(quinhentos mil) habitantes.

§ 1o  as obras, serviços e compras 
efetuadas pela administração serão 
divididas em tantas parcelas quan-
tas se comprovarem técnica e eco-
nomicamente viáveis, procedendo-
se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos dispo-
níveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da eco-
nomia de escala    (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

§ 2º para os fins do parágrafo an-
terior, adotar-se-á como parâmetro 
o número de habitantes em cada 
município segundo os dados do 
instituto brasileiro de geografia e 
estatística (ibge).

§ 2o  na execução de obras e ser-
viços e nas compras de bens, parce-
ladas nos termos do parágrafo an-
terior, a cada etapa ou conjunto de 
etapas da obra, serviço ou compra, 
há de corresponder licitação distin-
ta, preservada a modalidade per-
tinente para a execução do objeto 
em licitação   (redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

§ �º a concorrência é a modali-
dade de licitação cabível, qualquer 
que seja o valor de seu objeto, na 
compra ou alienação de bens imó-
veis, nas concessões de direito real 
de uso, bem como nas licitações 
internacionais, admitida, neste últi-

mo caso, a tomada de preços, desde 
que o órgão ou entidade disponha 
de cadastro internacional de forne-
cedores e sejam observados os limi-
tes deste artigo.

§ �o  a concorrência é a modali-
dade de licitação cabível, qualquer 
que seja o valor de seu objeto, 
tanto na compra ou alienação de 
bens imóveis, ressalvado o disposto 
no art. 19, como nas concessões de 
direito real de uso e nas licitações 
internacionais, admitindo-se neste 
último caso, observados os limites 
deste artigo, a tomada de preços, 
quando o órgão ou entidade dis-
puser de cadastro internacional de 
fornecedores ou o convite, quando 
não houver fornecedor do bem ou 
serviço no país (redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

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

§ 5º É vedada a utilização da 
modalidade convite ou tomada de 
preços, conforme o caso, para par-
celas de uma mesma obra ou servi-
ço, ou ainda para obras ou serviços 
da mesma natureza que possam ser 
realizados simultânea ou sucessiva-
mente, sempre que o somatório de 
seus valores caracterizar o caso de 
tomada de preços ou concorrência, 
respectivamente, nos termos deste 
artigo, exceto para as parcelas de 
natureza específica que possam ser 
executadas por pessoas ou empre-
sas de especialidade diversa daque-
la do executor da obra ou serviço.

§ 5o  É vedada a utilização da mo-
dalidade “convite” ou “tomada de 
preços”, conforme o caso, para par-
celas de uma mesma obra ou servi-
ço, ou ainda para obras e serviços da 
mesma natureza e no mesmo local 
que possam ser realizadas conjunta 
e concomitantemente, sempre que 
o somatório de seus valores caracte-
rizar o caso de “tomada de preços” 
ou “concorrência”, respectivamen-
te, nos termos deste artigo, exceto 
para as parcelas de natureza especí-
fica que possam ser executadas por 
pessoas ou empresas de especiali-
dade diversa daquela do executor 
da obra ou serviço  (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

§ 6o  as organizações industriais 
da administração federal direta, 
em face de suas peculiaridades, 
obedecerão aos limites estabeleci-
dos no inciso i deste artigo também 
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para suas compras e serviços em 
geral, desde que para a aquisição de 
materiais aplicados exclusivamente 
na manutenção, reparo ou fabricação 
de meios operacionais bélicos perten-
centes à união (incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ 7o na compra de bens de nature-
za divisível e desde que não haja pre-
juízo para o conjunto ou complexo, é 
permitida a cotação de quantidade 
inferior à demandada na licitação, 
com vistas a ampliação da competiti-
vidade, podendo o edital fixar quan-
titativo mínimo para preservar a eco-
nomia de escala (incluído pela lei nº 
9.648, de 1998)

§ 8o no caso de consórcios públi-
cos, aplicar-se-á o dobro dos valores 
mencionados no caput deste artigo 
quando formado por até � (três) en-
tes da federação, e o triplo, quando 
formado por maior número  (incluído 
pela lei nº 11.107, de 2005)

Art. 24.  É dispensável a 
licitação: 

i - para obras e serviços de enge-
nharia de valor até 5% (cinco por cen-
to) do limite previsto na alínea “a”, 
do inciso i do artigo anterior, desde 
que não se refiram a parcelas de uma 
mesma obra ou serviço ou ainda de 
obras e serviços da mesma natureza 
que possam ser realizados simultânea 
ou sucessivamente;

i - para obras e serviços de engenha-
ria de valor até cinco por cento do li-
mite previsto na alínea a do inciso i do 
artigo anterior, desde que não se refi-
ram a parcelas de uma mesma obra ou 
serviço ou ainda para obras e serviços 
da mesma natureza e no mesmo local 
que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente; (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

 i - para obras e serviços de en-
genharia de valor até 10% (dez por 
cento) do limite previsto na alínea 
“a”, do inciso i do artigo anterior, 
desde que não se refiram a parcelas 
de uma mesma obra ou serviço ou 
ainda para obras e serviços da mesma 
natureza e no mesmo local que pos-
sam ser realizadas conjunta e conco-
mitantemente; (redação dada pela 
lei nº 9.648, de 1998)

ii - para outros serviços e compras 
de valor até 5% (cinco por cento) do 
limite previsto na alínea a, do inciso ii 
do artigo anterior, e para alienações, 
nos casos previstos nesta lei, desde 
que não se refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação 

de maior vulto que possa ser realiza-
da de uma só vez;

 ii - para outros serviços e com-
pras de valor até 10% (dez por 
cento) do limite previsto na alínea 
“a”, do inciso ii do artigo anterior e 
para alienações, nos casos previstos 
nesta lei, desde que não se refiram 
a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vul-
to que possa ser realizada de uma 
só vez;     (redação dada pela lei nº 
9.648, de 1998)

iii - nos casos de guerra ou grave 
perturbação da ordem;

iV - nos casos de emergência ou 
de calamidade pública, quando ca-
racterizada urgência de atendimen-
to de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segu-
rança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públi-
cos ou particulares, e somente para 
os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou calami-
tosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e inin-
terruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, ve-
dada a prorrogação dos respectivos 
contratos;

V - quando não acudirem inte-
ressados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser re-
petida sem prejuízo para a adminis-
tração, mantidas, neste caso, todas 
as condições preestabelecidas;

Vi - quando a união tiver que in-
tervir no domínio econômico para 
regular preços ou normalizar o 
abastecimento;

Vii - quando as propostas apre-
sentadas consignarem preços ma-
nifestamente superiores aos pra-
ticados no mercado nacional, ou 
forem incompatíveis com os fixados 
pelos órgãos oficiais competentes, 
casos em que, observado o pará-
grafo único do art. 48 desta lei e, 
persistindo a situação, será admiti-
da a adjudicação direta dos bens ou 
serviços, por valor não superior ao 
constante do registro de preços, ou 
dos serviços;  (Vide § �º do art. 48)

Viii - quando a operação envolver 
exclusivamente pessoas jurídicas 
de direito público interno, exceto 
se houver empresas privadas ou de 
economia mista que possam prestar 
ou fornecer os mesmos bens ou ser-
viços, hipótese em que ficarão sujei-
tas à licitação;

Viii - para a aquisição, por pessoa 
jurídica de direito público interno, 
de bens produzidos ou serviços 
prestados por órgão ou entidade 
que integre a administração públi-
ca e que tenha sido criado para esse 
fim específico em data anterior à 
vigência desta lei, desde que o pre-
ço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado;  (redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

iX - quando houver possibilidade 
de comprometimento da segurança 
nacional, nos casos estabelecidos 
em decreto do presidente da repú-
blica, ouvido o conselho de defesa 
nacional; (regulamento)

X - para a compra ou locação de 
imóvel destinado ao serviço públi-
co, cujas necessidades de instalação 
e localização condicionem a sua es-
colha, desde que o preço seja com-
patível com o valor de mercado, se-
gundo avaliação prévia;

X - para a compra ou locação de 
imóvel destinado ao atendimento 
das finalidades precípuas da admi-
nistração, cujas necessidades de ins-
talação e localização condicionem a 
sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia; (redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

Xi - na contratação de remanes-
cente de obra, serviço ou forneci-
mento, em conseqüência de resci-
são contratual, desde que atendida 
a ordem de classificação da licitação 
anterior e aceitas as mesmas condi-
ções oferecidas pelo licitante ven-
cedor, inclusive quanto ao preço, 
devidamente corrigido;

Xii - nas compras eventuais de 
gêneros alimentícios perecíveis, em 
centro de abastecimento ou similar, 
realizadas diretamente com base 
no preço do dia;

Xii - nas compras de hortifruti-
granjeiros, pão e outros gêneros 
perecíveis, no tempo necessário 
para a realização dos processos li-
citatórios correspondentes, realiza-
das diretamente com base no preço 
do dia; (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

Xiii - na contratação de institui-
ção nacional sem fins lucrativos, 
incumbida regimental ou estatu-
tariamente da pesquisa, do ensino 
ou do desenvolvimento institu-
cional, científico ou tecnológico, 
desde que a pretensa contratada 
detenha inquestionável reputação 
ético-profissional;



le
i d

e 
li

c
it

a
Ç

Õ
es

Vade meCum 2021  |  leI de lICITaçÕeS 

607

Xiii - na contratação de institui-
ção brasileira incumbida regimental 
ou estatutariamente da pesquisa, 
do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedi-
cada à recuperação social do preso, 
desde que a contratada detenha 
inquestionável reputação ético-pro-
fissional e não tenha fins lucrativos;   
(redação dada pela lei nº 8.88�, de 
1994)

XiV - para a aquisição de bens ou 
serviços por intermédio de organi-
zação internacional, desde que o 
brasil seja membro e nos termos de 
acordo específico, quando as con-
dições ofertadas forem manifesta-
damente vantajosas para o poder 
público;

XiV - para a aquisição de bens 
ou serviços nos termos de acordo 
internacional específico aprovado 
pelo congresso nacional, quando 
as condições ofertadas forem mani-
festamente vantajosas para o poder 
público;   (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

XV - para a aquisição ou restau-
ração de obras de arte e objetos 
históricos, de autenticidade certi-
ficada, desde que compatíveis ou 
inerentes às finalidades do órgão 
ou entidade.

XVi - para a impressão dos diá-
rios oficiais, de formulários padro-
nizados de uso da administração, 
e de edições técnicas oficiais, bem 
como para prestação de serviços 
de informática a pessoa jurídica de 
direito público interno, por órgãos 
ou entidades que integrem a admi-
nistração pública, criados para esse 
fim específico;   (incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

XVii - para a aquisição de compo-
nentes ou peças de origem nacional 
ou estrangeira, necessários à manu-
tenção de equipamentos durante o 
período de garantia técnica, junto 
ao fornecedor original desses equi-
pamentos, quando tal condição de 
exclusividade for indispensável para 
a vigência da garantia;      (incluído 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

XViii - nas compras ou contra-
tações de serviços para o abaste-
cimento de navios, embarcações, 
unidades aéreas ou tropas e seus 
meios de deslocamento quando em 
estada eventual de curta duração 
em portos, aeroportos ou localida-
des diferentes de suas sedes, por 
motivo de movimentação operacio-
nal ou de adestramento, quando a 

exiguidade dos prazos legais puder 
comprometer a normalidade e os 
propósitos das operações e desde 
que seu valor não exceda ao limite 
previsto na alínea “a” do inciso ii do 
art. 2� desta lei:      (incluído pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

XiX - para as compras de mate-
rial de uso pelas forças armadas, 
com exceção de materiais de uso 
pessoal e administrativo, quando 
houver necessidade de manter a 
padronização requerida pela estru-
tura de apoio logístico dos meios 
navais, aéreos e terrestres, median-
te parecer de comissão instituída 
por decreto;     (incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

XX - na contratação de associa-
ção de portadores de deficiência 
física, sem fins lucrativos e de com-
provada idoneidade, por órgãos 
ou entidades da admininistração 
pública, para a prestação de servi-
ços ou fornecimento de mão-de-
obra, desde que o preço contratado 
seja compatível com o praticado 
no mercado   (incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

XXi - para a aquisição de bens 
destinados exclusivamente a pes-
quisa científica e tecnológica com 
recursos concedidos pela capes, 
finep, cnpq ou outras instituições 
de fomento a pesquisa credencia-
das pelo cnpq para esse fim espe-
cífico  (incluído pela lei nº 9.648, de 
1998)

XXi - para a aquisição de bens e 
insumos destinados exclusivamente 
à pesquisa científica e tecnológica 
com recursos concedidos pela ca-
pes, pela finep, pelo cnpq ou por 
outras instituições de fomento a 
pesquisa credenciadas pelo cnpq 
para esse fim específico;  (redação 
dada pela lei nº 12.�49, de 2010)

XXi - para a aquisição ou contra-
tação de produto para pesquisa e 
desenvolvimento, limitada, no caso 
de obras e serviços de engenharia, 
a 20% (vinte por cento) do valor 
de que trata a alínea “b” do inciso 
i do caput do art. 2�;      (incluído 
pela lei nº 1�.24�, de 2016)

XXii - na contratação do forne-
cimento ou suprimento de energia 
elétrica com concessionário, permis-
sionário ou autorizado, segundo as 
normas da legislação específica;       
(incluído pela lei nº 9.648, de 1998)

XXii - na contratação de forne-
cimento ou suprimento de energia 
elétrica e gás natural com conces-

sionário, permissionário ou autori-
zado, segundo as normas da legis-
lação específica;(incluído pela lei nº 
9.648, de 1998)

XXiii - na contratação realizada 
por empresa pública ou sociedade de 
economia mista com suas subsidiárias 
e controladas, para a aquisição ou 
alienação de bens, prestação ou ob-
tenção de serviços, desde que o pre-
ço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado    (incluído 
pela lei nº 9.648, de 1998)

XXiV - para a celebração de con-
tratos de prestação de serviços 
com as organizações sociais, quali-
ficadas no âmbito das respectivas 
esferas de governo, para ativida-
des contempladas no contrato de 
gestão   (incluído pela lei nº 9.648, 
de 1998)

XXV - na contratação realizada 
por instituição científica e tecno-
lógica - ict ou por agência de fo-
mento para a transferência de tec-
nologia e para o licenciamento de 
direito de uso ou de exploração de 
criação protegida.  (incluído pela 
lei nº 10.97�, de 2004)

XXVi – na celebração de contrato 
de programa com ente da federa-
ção ou com entidade de sua admi-
nistração indireta, para a prestação 
de serviços públicos de forma asso-
ciada nos termos do autorizado em 
contrato de consórcio público ou em 
convênio de cooperação(incluído 
pela lei nº 11.107, de 2005)

XXVii - para o fornecimento de 
bens e serviços, produzidos ou 
prestados no país, que envolvam, 
cumulativamente, alta complexida-
de tecnológica e defesa nacional, 
mediante parecer de comissão es-
pecialmente designada pela auto-
ridade máxima do órgão   (incluído 
pela lei nº 11.196, de 2005)

XXVii - na contratação da coleta, 
processamento e comercialização 
de resíduos sólidos urbanos reci-
cláveis ou reutilizáveis, em áreas 
com sistema de coleta seletiva de 
lixo, efetuados por associações ou 
cooperativas formadas exclusiva-
mente por pessoas físicas de baixa 
renda reconhecidas pelo poder pú-
blico como catadores de materiais 
recicláveis, com o uso de equipa-
mentos compatíveis com as normas 
técnicas, ambientais e de saúde 
pública (redação dada pela lei nº 
11.445, de 2007).  (Vigência)

XXViii -   (Vide Medida provisória 
nº �52, de 2007)
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XXViii – para o fornecimento 
de bens e serviços, produzidos ou 
prestados no país, que envolvam, 
cumulativamente, alta complexida-
de tecnológica e defesa nacional, 
mediante parecer de comissão es-
pecialmente designada pela auto-
ridade máxima do órgão    (incluído 
pela lei nº 11.484, de 2007).

XXiX – na aquisição de bens e 
contratação de serviços para aten-
der aos contingentes militares das 
forças singulares brasileiras em-
pregadas em operações de paz no 
exterior, necessariamente justifi-
cadas quanto ao preço e à esco-
lha do fornecedor ou executante 
e ratificadas pelo comandante da 
força   (incluído pela lei nº 11.78�, 
de 2008).

XXX - na contratação de insti-
tuição ou organização, pública ou 
privada, com ou sem fins lucrativos, 
para a prestação de serviços de as-
sistência técnica e extensão rural 
no âmbito do programa nacional 
de assistência técnica e extensão 
rural na agricultura familiar e na 
reforma agrária, instituído por lei 
federal (incluído pela lei nº 12.188, 
de 2.010)  Vigência

XXXi - nas contratações visando ao 
cumprimento do disposto nos arts. 
�º, 4º, 5º e 20 da lei no 10.97�, de 2 
de dezembro de 2004, observados 
os princípios gerais de contratação 
dela constantes.(incluído pela Me-
dida provisória nº 495, de 2010)

XXXi - nas contratações visando ao 
cumprimento do disposto nos arts. 
�º, 4º, 5º e 20 da lei no 10.97�, de 2 
de dezembro de 2004, observados 
os princípios gerais de contratação 
dela constantes.  (incluído pela lei 
nº 12.�49, de 2010)

XXXii - na contratação em que 
houver transferência de tecnologia 
de produtos estratégicos para o sis-
tema Único de saúde - sus, no âm-
bito da lei no 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, conforme elencados 
em ato da direção nacional do sus, 
inclusive por ocasião da aquisição 
destes produtos durante as etapas 
de absorção tecnológica    (incluído 
pela lei nº 12.715, de 2012)

 XXXiii - na contratação de enti-
dades privadas sem fins lucrativos, 
para a implementação de cisternas 
ou outras tecnologias sociais de 
acesso à água para consumo hu-
mano e produção de alimentos, 
para beneficiar as famílias rurais 
de baixa renda atingidas pela seca 

ou falta regular de água  (incluído 
pela Medida provisória nº 619, de 
201�)    (Vide decreto nº 8.0�8, de 
201�)

XXXiii - na contratação de enti-
dades privadas sem fins lucrativos, 
para a implementação de cisternas 
ou outras tecnologias sociais de 
acesso à água para consumo hu-
mano e produção de alimentos, 
para beneficiar as famílias rurais de 
baixa renda atingidas pela seca ou 
falta regular de água  (incluído pela 
lei nº 12.87�, de 201�)

XXXiV - para a aquisição por pes-
soa jurídica de direito público inter-
no de insumos estratégicos para a 
saúde produzidos ou distribuídos 
por fundação que, regimental ou 
estatutariamente, tenha por fina-
lidade apoiar órgão da administra-
ção pública direta, sua autarquia 
ou fundação em projetos de ensino, 
pesquisa, extensão, desenvolvimen-
to institucional, científico e tecnoló-
gico e estímulo à inovação, inclusive 
na gestão administrativa e finan-
ceira necessária à execução desses 
projetos, ou em parcerias que en-
volvam transferência de tecnologia 
de produtos estratégicos para o 
sistema Único de saúde – sus, nos 
termos do inciso XXXii deste artigo, 
e que tenha sido criada para esse 
fim específico em data anterior à 
vigência desta lei, desde que o pre-
ço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado   (incluído 
pela lei nº 1�.204, de 2015)

X X X V  -  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o , 
ampl iação,  areforma e  o  apr i -
moramento de estabelecimentos 
penais, desde que configurada si-
tuação de grave e iminente risco à 
segurança pública (incluído pela lei 
nº 1�.500, de 2017).

parágrafo único. os percentuais 
referidos nos incisos i e ii deste ar-
tigo, serão 20% (vinte por cento) 
para compras, obras e serviços con-
tratados por sociedade de econo-
mia mista e empresa pública, bem 
assim por autarquia e fundação 
qualificadas, na forma da lei, como 
agências executivas. (incluído pela 
lei nº 9.648, de 1998)

parágrafo único. os percentuais 
referidos nos incisos i e ii do caput 
deste artigo serão 20% (vinte por 
cento) para compras, obras e ser-
viços contratados por consórcios 
públicos, sociedade de economia 
mista, empresa pública e por au-
tarquia ou fundação qualificadas, 

na forma da lei, como agências 
executivas. (redação dada pela lei 
nº 11.107, de 2005)

§ 1o  os percentuais referidos nos 
incisos i e ii do caput deste artigo 
serão 20% (vinte por cento) para 
compras, obras e serviços contrata-
dos por consórcios públicos, socie-
dade de economia mista, empresa 
pública e por autarquia ou fundação 
qualificadas, na forma da lei, como 
agências executivas.  (incluído pela 
lei nº 12.715, de 2012)

§ 2o  o limite temporal de criação 
do órgão ou entidade que integre a 
administração pública estabelecido 
no inciso Viii do caput deste artigo 
não se aplica aos órgãos ou entida-
des que produzem produtos estra-
tégicos para o sus, no âmbito da lei 
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
conforme elencados em ato da dire-
ção nacional do sus (incluído pela 
lei nº 12.715, de 2012)

§ �o a hipótese de dispensa pre-
vista no inciso XXi do caput, quan-
do aplicada a obras e serviços de 
engenharia, seguirá procedimentos 
especiais instituídos em regulamen-
tação específica (incluído pela lei 
nº 1�.24�, de 2016)   regulamento

§ 4o não se aplica a vedação pre-
vista no inciso i do caput do  art. 
9o à hipótese prevista no inciso XXi 
do caput(incluído pela lei nº 1�.24�, 
de 2016)

Art. 25.  É inexigível a licitação 
quando houver inviabilidade de 
competição, em especial:

i - para aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros que 
só possam ser fornecidos por pro-
dutor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a pre-
ferência de marca, devendo a com-
provação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo 
órgão de registro do comércio do 
local em que se realizaria a licitação 
ou a obra ou o serviço, pelo sindi-
cato, federação ou confederação 
patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes;

ii - para a contratação de servi-
ços técnicos enumerados no art. 1� 
desta lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notó-
ria especialização, vedada a inexigi-
bilidade para serviços de publicida-
de e divulgação;

iii - para contratação de profissio-
nal de qualquer setor artístico, dire-
tamente ou através de empresário 



le
i d

e 
li

c
it

a
Ç

Õ
es

Vade meCum 2021  |  leI de lICITaçÕeS 

609

exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela 
opinião pública.

§ 1o  considera-se de notória 
especialização o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo 
de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, orga-
nização, aparelhamento, equipe 
técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é 
essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do ob-
jeto do contrato.

§ 2o  na hipótese deste artigo e 
em qualquer dos casos de dispensa, 
se comprovado superfaturamento, 
respondem solidariamente pelo 
dano causado à fazenda pública o 
fornecedor ou o prestador de servi-
ços e o agente público responsável, 
sem prejuízo de outras sanções le-
gais cabíveis.

art. 26.  as dispensas previstas 
nos incisos iii a XV do art. 24, as si-
tuações de inexigibilidade referidas 
no art. 25, necessariamente justifi-
cadas, e o retardamento previsto 
no final do § 2º do art. 8.  desta lei 
deverão ser comunicados dentro de 
� (três) dias à autoridade superior 
para ratificação e publicação na im-
prensa oficial no prazo de 5 (cinco) 
dias, como condição de eficácia dos 
atos.

art. 26.  as dispensas previstas 
nos §§ 2º e 4º do art. 17 e nos inci-
sos iii a XX do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 
25, necessariamente justificadas, e 
o retardamento previsto no final 
do parágrafo único do art. 8.  desta 
lei deverão ser comunicados dentro 
de três dias à autoridade superior 
para ratificação e publicação na 
imprensa oficial no prazo de cinco 
dias, como condição para eficácia 
dos atos (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

art. 26.  as dispensas previstas 
nos §§ 2o e 4o do art. 17 e nos inci-
sos iii a XXiV do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 
25, necessariamente justificadas, e 
o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8o, deverão 
ser comunicados dentro de três dias 
a autoridade superior, para ratifica-
ção e publicação na imprensa oficial, 
no prazo de cinco dias, como condi-
ção para eficácia dos atos(redação 
dada pela lei nº 9.648, de 1998)

Art. 26.  as dispensas previstas 
nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso 
iii e seguintes do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 
25, necessariamente justificadas, e 
o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8o desta lei 
deverão ser comunicados, dentro de 
� (três) dias, à autoridade superior, 
para ratificação e publicação na im-
prensa oficial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, como condição para a eficácia 
dos atos.  (redação dada pela lei nº 
11.107, de 2005)

parágrafo único.  o processo de 
dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste arti-
go, será instruído, no que couber, 
com os seguintes elementos:

i - caracterização da situação 
emergencial ou calamitosa que 
justifique a dispensa, quando for o 
caso;

i -  caracterização da situação 
emergencial, calamitosa ou de 
grave e iminente risco à segurança 
pública que justifique a dispensa, 
quando for o caso;   (redação dada 
pela lei nº 1�.500, de 2017)

ii - razão da escolha do fornece-
dor ou executante;

iii - justificativa do preço.
iV - documento de aprovação dos 

projetos de pesquisa aos quais os 
bens serão alocados(incluído pela 
lei nº 9.648, de 1998)

seÇÃo ii 
da habilitaÇÃo

Art. 27.  para a habilitação nas 
licitações exigir-se-á dos interessa-
dos, exclusivamente, documentação 
relativa a:

i - habilitação jurídica;
ii - qualificação técnica;
i i i  -  qua l i f i ca çãoeconômico 

- financeira;
iV - regularidade fiscal.
iV – regularidade fiscal e traba-

lhista;   (redação dada pela lei nº 
12.440, de 2011)  (Vigência)

V – cumprimento do disposto 
no inciso XXXiii do art. 7o da cons-
tituição federal    (incluído pela lei 
nº 9.854, de 1999)

Art. 28.  a documentação rela-
tiva à habilitação jurídica, conforme 
o caso, consistirá em:

i - cédula de identidade;
ii - registro comercial, no caso de 

empresa individual;
iii - ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devida-
mente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso 
de sociedades por ações, acompa-
nhado de documentos de eleição 
de seus administradores;

iV - inscrição do ato constitutivo, 
no caso de sociedades civis, acom-
panhada de prova de diretoria em 
exercício;

V - decreto de autorização, em se 
tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autoriza-
ção para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir.

art. 29.  a documentação relati-
va à regularidade fiscal, conforme o 
caso, consistirá em:

Art. 29.  a documentação re-
lativa à regularidade fiscal e traba-
lhista, conforme o caso, consistirá 
em:      (redação dada pela lei nº 
12.440, de 2011) (Vigência)

i - prova de inscrição no cadastro 
de pessoas físicas (cpf) ou no cadas-
tro geral de contribuintes (cgc);

ii - prova de inscrição no cadastro 
de contribuintes estadual ou muni-
cipal, se houver, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compa-
tível com o objeto contratual;

iii - prova de regularidade para 
com a fazenda federal, estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei;

iV - prova de regularidade relativa 
à seguridade social, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei.

iV - prova de regularidade relati-
va à seguridade social e ao fundo 
de garantia por tempo de serviço 
(fgts), demonstrando situação re-
gular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei    (redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

V – prova de inexistência de dé-
bitos inadimplidos perante a justiça 
do trabalho, mediante a apresenta-
ção de certidão negativa, nos ter-
mos do tÍtulo Vii-a da consolida-
ção das leis do trabalho, aprovada 
pelo decreto-lei no 5.452, de 1o de 
maio de 194�  (incluído pela lei nº 
12.440, de 2011)  (Vigência)

Art. 30.  a documentação re-
lativa à qualificação técnica limitar-
se-á a:
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i - registro ou inscrição na entida-
de profissional competente;

ii - comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinen-
te e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto 
da licitação, e indicação das instala-
ções e do aparelhamento e do pes-
soal técnico adequados e disponí-
veis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação 
de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pe-
los trabalhos;

iii - comprovação, fornecida pelo 
órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de 
que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições lo-
cais para o cumprimento das obri-
gações objeto da licitação;

iV - prova de atendimento de re-
quisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso.

§ 1º a comprovação de aptidão 
referida no inciso ii deste artigo, 
no caso de licitações pertinentes a 
obras e serviços, será feita por ates-
tados fornecidos por pessoas jurídi-
cas de direito público ou privado, 
devidamente certificados pela enti-
dade profissional competente, limi-
tadas as exigências a:

a) quanto à capacitação técni-
co-profissional: comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data da licitação, 
profissional de nível superior deten-
tor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou ser-
viço de características semelhantes, 
limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, 
vedadas as exigências de quantida-
des mínimas ou prazos máximos;

b) (Vetado)
§ 1o  a comprovação de aptidão 

referida no inciso ii do “caput” 
deste artigo, no caso das licitações 
pertinentes a obras e serviços, será 
feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito públi-
co ou privado, devidamente regis-
trados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigên-
cias a: (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

i - capacitação técnico-profissio-
nal: comprovação do licitante de 
possuir em seu quadro permanen-
te, na data prevista para entrega 
da proposta, profissional de nível 
superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade compe-
tente, detentor de atestado de res-
ponsabilidade técnica por execução 
de obra ou serviço de características 
semelhantes, limitadas estas ex-
clusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, vedadas as exi-
gências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos;      (incluído pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

ii - (Vetado)(incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

a) (Vetado) (incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

b) (Vetado) (incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ 2º as parcelas de maior relevân-
cia técnica ou de valor significativo, 
mencionadas no parágrafo anterior, 
serão prévia e objetivamente defi-
nidas no instrumento convocatório.

§ 2o  as parcelas de maior rele-
vância técnica e de valor significa-
tivo, mencionadas no parágrafo 
anterior, serão definidas no instru-
mento convocatório(redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

§ �o  será sempre admitida a 
comprovação de aptidão através de 
certidões ou atestados de obras ou 
serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equiva-
lente ou superior.

§ 4o  nas licitações para forneci-
mento de bens, a comprovação de 
aptidão, quando for o caso, será 
feita através de atestados forneci-
dos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado.

§ 5o  É vedada a exigência de 
comprovação de atividade ou de 
aptidão com limitações de tempo 
ou de época ou ainda em locais es-
pecíficos, ou quaisquer outras não 
previstas nesta lei, que inibam a 
participação na licitação.

§ 6o  as exigências mínimas re-
lativas a instalações de canteiros, 
máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico especializado, considera-
dos essenciais para o cumprimento 
do objeto da licitação, serão aten-
didas mediante a apresentação de 
relação explícita e da declaração 
formal da sua disponibilidade, sob 
as penas cabíveis, vedada as exigên-
cias de propriedade e de localização 
prévia.

§ 7o (Vetado)
§ 7º (Vetado)(redação dada pela 

lei nº 8.88�, de 1994)
i - (Vetado).(incluído pela lei nº 

8.88�, de 1994)

ii - (Vetado). (incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ 8o  no caso de obras, serviços e 
compras de grande vulto, de alta 
complexidade técnica, poderá a ad-
ministração exigir dos licitantes a 
metodologia de execução, cuja ava-
liação, para efeito de sua aceitação 
ou não, antecederá sempre à análi-
se dos preços e será efetuada exclu-
sivamente por critérios objetivos.

§ 9o  entende-se por licitação de 
alta complexidade técnica aquela 
que envolva alta especialização, 
como fator de extrema relevância 
para garantir a execução do objeto 
a ser contratado, ou que possa com-
prometer a continuidade da presta-
ção de serviços públicos essenciais.

§ 10.  os profissionais indicados 
pelo licitante para fins de compro-
vação da capacitação técnico-opera-
cional de que trata o inciso i do § 1º 
deste artigo deverão participar da 
obra ou serviço objeto da licitação, 
admitindo-se a substituição por pro-
fissionais de experiência equivalen-
te ou superior, desde que aprovada 
pela administração   (incluído pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

§ 11. (Vetado)(incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ 12. (Vetado). (incluído pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

art. �1.  a documentação relativa 
à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a:

i - balanço patrimonial e demons-
trações contábeis do último exercí-
cio social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empre-
sa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais 
de � (três) meses da data de apre-
sentação da proposta;

ii - certidão negativa de falência 
ou concordata expedida pelo distri-
buidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial, expe-
dida no domicílio da pessoa física;

iii - garantia, nas mesmas moda-
lidades e critérios previstos no “ca-
put” e § 1o do art. 56 desta lei, limi-
tada a 1% (um por cento) do valor 
estimado do objeto da contratação.

§ 1º a exigência de indicadores li-
mitar-se-á à demonstração da capa-
cidade financeira do licitante com 
vistas aos compromissos que terá 
que assumir caso lhe seja adjudica-
do o contrato.
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§ 1o  a exigência de índices limi-
tar-se-á à demonstração da capa-
cidade financeira do licitante com 
vistas aos compromissos que terá 
que assumir caso lhe seja adjudica-
do o contrato, vedada a exigência 
de valores mínimos de faturamento 
anterior, índices de rentabilidade 
ou lucratividade(redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

§ 2o  a administração, nas com-
pras para entrega futura e na exe-
cução de obras e serviços, poderá 
estabelecer, no instrumento con-
vocatório da licitação, a exigência 
de capital mínimo ou de patrimô-
nio líquido mínimo, ou ainda as 
garantias previstas no § 1o do art. 
56 desta lei, como dado objetivo 
de comprovação da qualificação 
econômico-financeira dos licitantes 
e para efeito de garantia ao adim-
plemento do contrato a ser ulterior-
mente celebrado.

§ �o  o capital mínimo ou o valor 
do patrimônio líquido a que se refe-
re o parágrafo anterior não poderá 
exceder a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, de-
vendo a comprovação ser feita re-
lativamente à data da apresentação 
da proposta, na forma da lei, admi-
tida a atualização para esta data 
através de índices oficiais.

§ 4o  poderá ser exigida, ainda, a 
relação dos compromissos assumi-
dos pelo licitante que importem di-
minuição da capacidade operativa 
ou absorção de disponibilidade fi-
nanceira, calculada esta em função 
do patrimônio líquido atualizado e 
sua capacidade de rotação.

§ 5º a comprovação de boa si-
tuação financeira da empresa será 
feita de forma objetiva, através do 
cálculo de índices contábeis previs-
tos no edital e devidamente justi-
ficados no processo administrativo 
que tenha dado início ao processo 
licitatório.

§ 5o  a comprovação de boa situa-
ção financeira da empresa será feita 
de forma objetiva, através do cálcu-
lo de índices contábeis previstos no 
edital e devidamente justificados 
no processo administrativo da lici-
tação que tenha dado início ao cer-
tame licitatório, vedada a exigência 
de índices e valores não usualmente 
adotados para correta avaliação de 
situação financeira suficiente ao 
cumprimento das obrigações decor-
rentes da licitação (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

§ 6o (Vetado)
§ 6º (Vetado)(redação dada pela 

lei nº 8.88�, de 1994)
art. �2.  os documentos necessá-

rios à habilitação poderão ser apre-
sentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas ou por funcio-
nário da unidade que realiza a lici-
tação, ou publicação em órgão de 
imprensa oficial.

art. �2. os documentos neces-
sários à habilitação poderão ser 
apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia auten-
ticada por cartório competente ou 
por servidor da administração ou 
publicação em órgão da imprensa 
oficial.    (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ 1o  a documentação de que tra-
tam os arts. 28 a �1 desta lei poderá 
ser dispensada, no todo ou em par-
te, nos casos de convite, concurso, 
fornecimento de bens para pronta 
entrega e leilão.

§ 2º o certificado de registro ca-
dastral a que se refere o § 1º do art. 
�6 substitui os documentos enume-
rados nos arts. 28 e 29, exclusive 
aqueles de que tratam os incisos iii 
e iV do art. 29, obrigada a parte a 
declarar, sob as penalidades cabí-
veis, a superveniência de fato impe-
ditivo da habilitação, e a apresentar 
o restante da documentação previs-
ta nos arts. �0 e �1 desta lei.

§ 2o  o certificado de registro ca-
dastral a que se refere o § 1o do art. 
�6 substitui os documentos enume-
rados nos arts. 28 a �1, quanto às in-
formações disponibilizadas em siste-
ma informatizado de consulta dire-
ta indicado no edital, obrigando-se 
a parte a declarar, sob as penalida-
des legais, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação  (redação 
dada pela lei nº 9.648, de 1998)

§ �o  a documentação referida 
neste artigo poderá ser substituída 
por registro cadastral emitido por 
órgão ou entidade pública, desde 
que previsto no edital e o registro 
tenha sido feito em obediência ao 
disposto nesta lei.

§ 4o  as empresas estrangeiras 
que não funcionem no país, tanto 
quanto possível, atenderão, nas lici-
tações internacionais, às exigências 
dos parágrafos anteriores mediante 
documentos equivalentes, autenti-
cados pelos respectivos consulados 
e traduzidos por tradutor juramen-
tado, devendo ter representação le-

gal no brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente.

§ 5o  não se exigirá, para a ha-
bilitação de que trata este artigo, 
prévio recolhimento de taxas ou 
emolumentos, salvo os referentes 
a fornecimento do edital, quando 
solicitado, com os seus elementos 
constitutivos, limitados ao valor do 
custo efetivo de reprodução gráfica 
da documentação fornecida.

§ 6o  o disposto no § 4o deste ar-
tigo, no § 1o do art. �� e no § 2o do 
art. 55, não se aplica às licitações 
internacionais para a aquisição de 
bens e serviços cujo pagamento 
seja feito com o produto de finan-
ciamento concedido por organismo 
financeiro internacional de que o 
brasil faça parte, ou por agência es-
trangeira de cooperação, nem nos 
casos de contratação com empresa 
estrangeira, para a compra de equi-
pamentos fabricados e entregues no 
exterior, desde que para este caso 
tenha havido prévia autorização do 
chefe do poder executivo, nem nos 
casos de aquisição de bens e servi-
ços realizada por unidades adminis-
trativas com sede no exterior.

§ 7o a documentação de que tra-
tam os arts. 28 a �1 e este artigo 
poderá ser dispensada, nos termos 
de regulamento, no todo ou em 
parte, para a contratação de produ-
to para pesquisa e desenvolvimen-
to, desde que para pronta entrega 
ou até o valor previsto na alínea 
“a” do inciso ii do caput do art. 
2�  (incluído pela lei nº 1�.24�, de 
2016)   regulamento-

 Art. 33.  Quando permitida na 
licitação a participação de empresas 
em consórcio, observar-se-ão as se-
guintes normas:

i - comprovação do compromisso 
público ou particular de constitui-
ção de consórcio, subscrito pelos 
consorciados;

ii - indicação da empresa respon-
sável pelo consórcio que deverá 
atender às condições de liderança, 
obrigatoriamente fixadas no edital;

iii - apresentação dos documen-
tos exigidos nos arts. 28 a �1 desta 
lei por parte de cada consorciado, 
admitindo-se, para efeito de qua-
lificação técnica, o somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, 
e, para efeito de qualificação eco-
nômico-financeira, o somatório dos 
valores de cada consorciado, na 
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proporção de sua respectiva parti-
cipação, podendo a administração 
estabelecer, para o consórcio, um 
acréscimo de até �0% (trinta por 
cento) dos valores exigidos para li-
citante individual, inexigível este 
acréscimo para os consórcios com-
postos, em sua totalidade, por mi-
cro e pequenas empresas assim de-
finidas em lei;

iV - impedimento de participação 
de empresa consorciada, na mesma 
licitação, através de mais de um con-
sórcio ou isoladamente;

V - responsabilidade solidária dos 
integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase de licitação 
quanto na de execução do contrato.

§ 1o  no consórcio de empresas 
brasileiras e estrangeiras a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empre-
sa brasileira, observado o disposto 
no inciso ii deste artigo.

§ 2o  o licitante vencedor fica 
obrigado a promover, antes da cele-
bração do contrato, a constituição e 
o registro do consórcio, nos termos 
do compromisso referido no inciso i 
deste artigo.

seÇÃo iii 
dos registros cadastrais

Art. 34.  para os fins desta lei, 
os órgãos e entidades da administra-
ção pública que realizem freqüente-
mente licitações manterão registros 
cadastrais para efeito de habilitação, 
na forma regulamentar, válidos por, 
no máximo, um ano. (regulamento)

§ 1o  o registro cadastral deverá 
ser amplamente divulgado e deverá 
estar permanentemente aberto aos 
interessados, obrigando-se a unida-
de por ele responsável a proceder, 
no mínimo anualmente, através da 
imprensa oficial e de jornal diário, a 
chamamento público para a atuali-
zação dos registros existentes e para 
o ingresso de novos interessados.

§ 1º  o registro cadastral deverá 
ser amplamente divulgado e deverá 
estar permanentemente aberto aos 
interessados, obrigando-se a unida-
de por ele responsável a proceder, 
com periodicidade mínima anual, 
por meio da imprensa oficial e de sí-
tio eletrônico oficial, a chamamento 
público para a atualização dos regis-
tros existentes e para o ingresso de 
novos interessados (redação dada 
pela Medida provisória nº 896, de 
2019)    (Vigência encerrada)

§ 1o  o registro cadastral deverá 

ser amplamente divulgado e deverá 
estar permanentemente aberto aos 
interessados, obrigando-se a unida-
de por ele responsável a proceder, 
no mínimo anualmente, através da 
imprensa oficial e de jornal diário, a 
chamamento público para a atuali-
zação dos registros existentes e para 
o ingresso de novos interessados.

§ 2o  É facultado às unidades ad-
ministrativas utilizarem-se de re-
gistros cadastrais de outros órgãos 
ou entidades da administração 
pública.

Art. 35.  ao requerer inscrição 
no cadastro, ou atualização deste, a 
qualquer tempo, o interessado for-
necerá os elementos necessários à 
satisfação das exigências do art. 27 
desta lei.

Art. 36.  os inscritos serão clas-
sificados por categorias, tendo-se 
em vista sua especialização, subdivi-
didas em grupos, segundo a qualifi-
cação técnica e econômica avaliada 
pelos elementos constantes da do-
cumentação relacionada nos arts. 
�0 e �1 desta lei.

§ 1o  aos inscritos será fornecido 
certificado, renovável sempre que 
atualizarem o registro.

§ 2o  a atuação do licitante no 
cumprimento de obrigações assu-
midas será anotada no respectivo 
registro cadastral.

   Art. 37.  a qualquer tempo 
poderá ser alterado, suspenso ou 
cancelado o registro do inscrito que 
deixar de satisfazer as exigências do 
art. 27 desta lei, ou as estabelecidas 
para classificação cadastral.

seÇÃo iV 
do procediMento e 

julgaMento

Art. 38.  o procedimento da 
licitação será iniciado com a aber-
tura de processo administrativo, 
devidamente autuado, protocolado 
e numerado, contendo a autoriza-
ção respectiva, a indicação sucinta 
de seu objeto e do recurso próprio 
para a despesa, e ao qual serão jun-
tados oportunamente:

i - edital ou convite e respectivos 
anexos, quando for o caso;

ii - comprovante das publicações do 
edital resumido, na forma do art. 21 
desta lei, ou da entrega do convite;

iii - ato de designação da comis-

são de licitação, do leiloeiro admi-
nistrativo ou oficial, ou do respon-
sável pelo  convite;

iV - original das propostas e dos 
documentos que as instruírem;

V - atas, relatórios e deliberações 
da comissão julgadora;

Vi - pareceres técnicos ou jurídi-
cos emitidos sobre a licitação, dis-
pensa ou inexigibilidade;

Vii - atos de adjudicação do objeto 
da licitação e da sua homologação;

Viii - recursos eventualmente 
apresentados pelos licitantes e res-
pectivas manifestações e decisões;

iX - despacho de anulação ou 
de revogação da licitação, quan-
do for o caso, fundamentado 
circunstanciadamente;

X - termo de contrato ou instru-
mento equivalente, conforme o caso;

Xi - outros comprovantes de 
publicações;

Xii - demais documentos relativos 
à licitação.

parágrafo único. as minutas dos 
editais de licitação, bem como as 
dos contratos, acordos, convênios 
ou ajustes devem ser previamente 
examinadas e aprovadas pelo órgão 
de assessoria jurídica da unidade 
responsável pela licitação.

parágrafo único.  as minutas de 
editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou 
ajustes devem ser previamente exa-
minadas e aprovadas por assessoria 
jurídica da administração(redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

Art. 39.  sempre que o valor 
estimado para uma licitação ou para 
um conjunto de licitações simul-
tâneas ou sucessivas for superior a 
100 (cem) vezes o limite previsto no 
art. 2�, inciso i, alínea “c” desta lei, 
o processo licitatório será iniciado, 
obrigatoriamente, com uma audi-
ência pública concedida pela auto-
ridade responsável com antecedên-
cia mínima de 15 (quinze) dias úteis 
da data prevista para a publicação 
do edital, e divulgada, com a ante-
cedência mínima de 10 (dez) dias 
úteis de sua realização, pelos mes-
mos meios previstos para a publici-
dade da licitação, à qual terão aces-
so e direito a todas as informações 
pertinentes e a se manifestar todos 
os interessados.

parágrafo único. para os fins des-
te artigo, bem como para os do § 
5º do art. 2� e do inciso i do art. 24 
desta lei, consideram-se licitações 
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simultâneas ou sucessivas aquelas 
com objeto semelhante, sendo li-
citações simultâneas aquelas com 
realização prevista para intervalos 
não superiores a �0 (trinta) dias e 
licitações sucessivas aquelas em que 
o edital subseqüente tenha uma 
data anterior a 120 (cento e vinte) 
dias após o término das obrigações 
previstas na licitação antecedente.

parágrafo único.  para os fins des-
te artigo, consideram-se licitações 
simultâneas aquelas com objetos 
similares e com realização previs-
ta para intervalos não superiores 
a trinta dias e licitações sucessivas 
aquelas em que, também com obje-
tos similares, o edital subseqüente 
tenha uma data anterior a cento e 
vinte dias após o término do con-
trato resultante da licitação ante-
cedente   (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

Art. 40.  o edital conterá no 
preâmbulo o número de ordem em 
série anual, o nome da repartição 
interessada e de seu setor, a mo-
dalidade, o regime de execução e o 
tipo da licitação, a menção de que 
será regida por esta lei, o local, dia 
e hora para recebimento da docu-
mentação e proposta, bem como 
para início da abertura dos envelo-
pes, e indicará, obrigatoriamente, o 
seguinte:

i - objeto da licitação, em descri-
ção sucinta e clara;

ii - prazo e condições para assi-
natura do contrato ou retirada dos 
instrumentos, como previsto no art. 
64 desta lei, para execução do con-
trato e para entrega do objeto da 
licitação;

iii - sanções para o caso de 
inadimplemento;

iV - local onde poderá ser exami-
nado e adquirido o projeto básico;

V - se há projeto executivo dispo-
nível na data da publicação do edi-
tal de licitação e o local onde possa 
ser examinado e adquirido;

Vi - condições para participação 
na licitação, em conformidade com 
os arts. 27 a �1 desta lei, e forma de 
apresentação das propostas;

Vii - critério para julgamento, 
com disposições claras e parâmetros 
objetivos;

Viii - locais, horários e códigos de 
acesso dos meios de comunicação à 
distância em que serão fornecidos 
elementos, informações e esclare-
cimentos relativos à licitação e às 

condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumpri-
mento de seu objeto;

iX - condições equivalentes de pa-
gamento entre empresas brasileiras 
e estrangeiras, no caso de licitações 
internacionais;

X - o critério de aceitabilidade 
dos preços unitários e global, con-
forme o caso;

X - critério de aceitabilidade dos 
preços unitários e global, conforme 
o caso, vedada a fixação de preços 
mínimos, critérios estatísticos ou 
faixas de variação em relação a pre-
ços de referência;  (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

X - o critério de aceitabilidade 
dos preços unitário e global, con-
forme o caso, permitida a fixação 
de preços máximos e vedados a fi-
xação de preços mínimos, critérios 
estatísticos ou faixas de variação 
em relação a preços de referência, 
ressalvado o disposto nos parágra-
fos 1º e 2º  do art. 48;(redação dada 
pela lei nº 9.648, de 1998)

Xi - critério de reajuste, que de-
verá retratar a variação do custo de 
produção, admitida a adoção de ín-
dices específicos ou setoriais, desde 
a data da proposta ou do orçamen-
to a que esta se referir até a data do 
adimplemento de cada parcela;

Xi - critério de reajuste, que de-
verá retratar a variação efetiva 
do custo de produção, admitida a 
adoção de índices específicos ou 
setoriais, desde a data prevista para 
apresentação da proposta, ou do 
orçamento a que essa proposta se 
referir, até a data do adimplemen-
to de cada parcela;  (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

Xii - (Vetado)
Xii - (Vetado).  (redação dada 

pela lei nº 8.88�, de 1994)
Xiii - limites para pagamento de 

instalação e mobilização para exe-
cução de obras ou serviços que se-
rão obrigatoriamente previstos em 
separado das demais parcelas, eta-
pas ou tarefas;

XiV - condições de pagamento, 
prevendo:

a) prazo de pagamento em rela-
ção à data final a cada período de 
aferição não superior a �0 (trinta) 
dias;

a) prazo de pagamento não supe-
rior a trinta dias, contado a partir da 
data final do período de adimple-
mento de cada parcela;  (redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

b) cronograma de desembolso 
máximo por período, em confor-
midade com a disponibilidade de 
recursos financeiros;

c) critério de atualização finan-
ceira dos valores a serem pagos, 
desde a data a ser definida nos ter-
mos da alínea a deste inciso até a 
data do efetivo pagamento;

c) critério de atualização finan-
ceira dos valores a serem pagos, 
desde a data final do período de 
adimplemento de cada parcela até 
a data do efetivo pagamento; (re-
dação dada pela lei nº 8.88�, de 
1994)

d) compensações financeiras e 
penalizações, por eventuais atra-
sos, e descontos, por eventuais an-
tecipações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando 
for o caso;

XV - instruções e normas para os 
recursos previstos nesta lei;

XVi - condições de recebimento 
do objeto da licitação;

XVii - outras indicações específi-
cas ou peculiares da licitação.

§ 1o  o original do edital deverá 
ser datado, rubricado em todas as 
folhas e assinado pela autoridade 
que o expedir, permanecendo no 
processo de licitação, e dele ex-
traindo-se cópias integrais ou resu-
midas, para sua divulgação e forne-
cimento aos interessados.

§ 2o  constituem anexos do edi-
tal, dele fazendo parte integrante:

i - o projeto básico e/ou exe-
cutivo, com todas as suas partes, 
desenhos, especificações e outros 
complementos;

ii - demonstrativo do orçamento 
estimado em planilhas de quantita-
tivos e custos unitários;

ii - orçamento estimado em pla-
nilhas de quantitativos e preços 
unitários;   (redação dada pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

iii - a minuta do contrato a ser 
firmado entre a administração e o 
licitante vencedor;

iV - as especificações comple-
mentares e as normas de execução 
pertinentes à licitação.

§ �o  para efeito do disposto nes-
ta lei, considera-se como adimple-
mento da obrigação contratual a 
prestação do serviço, a realização 
da obra, a entrega do bem ou de 
parcela destes, bem como qualquer 
outro evento contratual a cuja 
ocorrência esteja vinculada a emis-
são de documento de cobrança.
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§ 4o  nas compras para entrega 
imediata, assim entendidas aque-
las com prazo de entrega até trin-
ta dias da data prevista para apre-
sentação da proposta, poderão ser 
dispensadas:   (incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

i - o disposto no inciso Xi deste 
artigo;   (incluído pela lei nº 8.88�, 
de 1994)

ii - a atualização financeira a que 
se refere a alínea “c” do inciso XiV 
deste artigo, correspondente ao pe-
ríodo compreendido entre as datas 
do adimplemento e a prevista para 
o pagamento, desde que não supe-
rior a quinze dias (incluído pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

§ 5º  a administração pú-
blica poderá, nos editais de li-
c i t a ç ã o  p a r a  a  c o n t r a t a -
ção de serviços, exigir da contra-
tada que um percentual mínimo d
e  sua  mão  de  obra  se ja  o r iun -
do  ou  egre s so  do  s i s tema  pr i -
sional, com a finalidade de resso-
cialização do reeducando, na for-
ma estabelecida em regulamen-
to   (incluído pela lei nº 1�.500, de 
2017)

Art. 41.  a administração não 
pode descumprir as normas e condi-
ções do edital, ao qual se acha estri-
tamente vinculada.

§ 1o  Qualquer cidadão é parte le-
gítima para impugnar edital de lici-
tação por irregularidade na aplica-
ção desta lei, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo 
a administração julgar e responder 
à impugnação em até � (três) dias 
úteis, sem prejuízo da faculdade 
prevista no § 1o do art. 11�.

§ 2º decairá do direito de impug-
nar os termos do edital de licitação 
perante a administração o licitante 
que, tendo-os aceito sem objeção, 
venha a apontar, depois da abertura 
dos envelopes de habilitação, falhas 
ou irregularidades que o viciariam, 
hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso.

§ 2o  decairá do direito de impug-
nar os termos do edital de licitação 
perante a administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia 
útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação em con-
corrência, a abertura dos envelo-
pes com as propostas em convite, 
tomada de preços ou concurso, ou 

a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse 
edital, hipótese em que tal comu-
nicação não terá efeito de recur-
so     (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ �o  a impugnação feita tem-
pestivamente pelo licitante não o 
impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado 
da decisão a ela pertinente.

§ 4o  a inabilitação do licitante 
importa preclusão do seu direito de 
participar das fases subseqüentes.

Art. 42.  nas concorrências de 
âmbito internacional, o edital deve-
rá ajustar-se às diretrizes da política 
monetária e do comércio exterior 
e atender às exigências dos órgãos 
competentes.

§ 1o  Quando for permitido ao li-
citante estrangeiro cotar preço em 
moeda estrangeira, igualmente o 
poderá fazer o licitante brasileiro.

§ 2º o pagamento feito ao lici-
tante brasileiro eventualmente con-
tratado em virtude da licitação de 
que trata o parágrafo anterior será 
efetuado em moeda brasileira à 
taxa de câmbio vigente na data do 
efetivo pagamento.

§ 2o  o pagamento feito ao li-
citante brasileiro eventualmente 
contratado em virtude da licitação 
de que trata o parágrafo anterior 
será efetuado em moeda brasileira, 
à taxa de câmbio vigente no dia útil 
imediatamente anterior à data do 
efetivo pagamento (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

§ �o  as garantias de pagamento 
ao licitante brasileiro serão equiva-
lentes àquelas oferecidas ao licitan-
te estrangeiro.

§ 4o  para fins de julgamento da 
licitação, as propostas apresenta-
das por licitantes estrangeiros se-
rão acrescidas dos gravames conse-
qüentes dos mesmos tributos que 
oneram exclusivamente os licitantes 
brasileiros quanto à operação final 
de venda.

§ 5º para a realização de obras, 
prestação de serviços ou aquisição 
de bens com recursos provenientes 
de financiamento ou doação oriun-
dos de agência oficial de coopera-
ção estrangeira ou organismo fi-
nanceiro multilateral de que o bra-
sil seja parte, poderão ser admitidas 
na respectiva licitação, mantidos os 
princípios basilares desta lei, as nor-
mas e procedimentos daquelas enti-

dades e as condições decorrentes de 
acordos, protocolos, convenções ou 
tratados internacionais aprovados 
pelo congresso nacional.

§ 5o  para a realização de obras, 
prestação de serviços ou aquisição 
de bens com recursos provenien-
tes de financiamento ou doação 
oriundos de agência oficial de coo-
peração estrangeira ou organismo 
financeiro multilateral de que o 
brasil seja parte, poderão ser ad-
mitidas, na respectiva licitação, as 
condições decorrentes de acordos, 
protocolos, convenções ou trata-
dos internacionais aprovados pelo 
congresso nacional, bem como as 
normas e procedimentos daquelas 
entidades, inclusive quanto ao cri-
tério de seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração, o 
qual poderá contemplar, além do 
preço, outros fatores de avaliação, 
desde que por elas exigidos para a 
obtenção do financiamento ou da 
doação, e que também não confli-
tem com o princípio do julgamento 
objetivo e sejam objeto de despa-
cho motivado do órgão executor do 
contrato, despacho esse ratificado 
pela autoridade imediatamente 
superior(redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ 6o  as cotações de todos os lici-
tantes serão para entrega no mes-
mo local de destino.

Art. 43.  a licitação será pro-
cessada e julgada com observância 
dos seguintes procedimentos:

i - abertura dos envelopes con-
tendo a documentação relativa à 
habilitação dos concorrentes, e sua 
apreciação;

ii - devolução dos envelopes fe-
chados aos concorrentes inabilita-
dos, contendo as respectivas pro-
postas, desde que não tenha havido 
recurso ou após sua denegação;

iii - abertura dos envelopes con-
tendo as propostas dos concorren-
tes habilitados, desde que transcor-
rido o prazo sem interposição de re-
curso, ou tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento dos 
recursos interpostos;

iV - verificação da conformidade 
de cada proposta com os requisitos 
do edital e, conforme o caso, com 
os preços correntes no mercado ou 
fixados por órgão oficial compe-
tente, ou ainda com os constantes 
do sistema de registro de preços, 
os quais deverão ser devidamente 
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registrados na ata de julgamento, 
promovendo-se a desclassificação 
das propostas desconformes ou 
incompatíveis;

V - julgamento e classificação 
das propostas de acordo com os 
critérios de avaliação constantes do 
edital;

Vi - deliberação da autoridade 
competente quanto à homologa-
ção e adjudicação do objeto da 
licitação.

§ 1o  a abertura dos envelopes 
contendo a documentação para 
habilitação e as propostas será 
realizada sempre em ato público 
previamente designado, do qual se 
lavrará ata circunstanciada, assina-
da pelos licitantes presentes e pela 
comissão.

§ 2o  todos os documentos e pro-
postas serão rubricados pelos lici-
tantes presentes e pela comissão.

§ �o  É facultada à comissão ou 
autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de di-
ligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do pro-
cesso, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da 
proposta.

§ 4º o disposto neste artigo 
aplica-se à concorrência e, no que 
couber, ao concurso, ao leilão, à 
tomada de preços e ao convite, fa-
cultada, quanto a este último, a pu-
blicação na imprensa oficial.

§ 4o  o disposto neste artigo apli-
ca-se à concorrência e, no que cou-
ber, ao concurso, ao leilão, à toma-
da de preços e ao convite(redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

§ 5o  ultrapassada a fase de ha-
bilitação dos concorrentes (incisos i 
e ii) e abertas as propostas (inciso 
iii), não cabe desclassificá-los por 
motivo relacionado com a habilita-
ção, salvo em razão de fatos super-
venientes ou só conhecidos após o 
julgamento.

§ 6o  após a fase de habilitação, 
não cabe desistência de proposta, 
salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela 
comissão.

Art. 44.  no julgamento das 
propostas, a comissão levará em 
consideração os critérios objetivos 
definidos no edital ou convite, os 
quais não devem contrariar as nor-
mas e princípios estabelecidos por 
esta lei.

§ 1o  É vedada a utilização de 
qualquer elemento, critério ou fa-
tor sigiloso, secreto, subjetivo ou 
reservado que possa ainda que in-
diretamente elidir o princípio da 
igualdade entre os licitantes.

§ 2o  não se considerará qualquer 
oferta de vantagem não prevista 
no edital ou no convite, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a 
fundo perdido, nem preço ou van-
tagem baseada nas ofertas dos de-
mais licitantes.

§ �º não se admitirá proposta 
que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com 
os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convoca-
tório da licitação não tenha estabe-
lecido limites mínimos.

§ �o  não se admitirá proposta 
que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com 
os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convo-
catório da licitação não tenha es-
tabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do pró-
prio licitante, para os quais ele re-
nuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração    (redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

§ 4º o disposto no parágrafo an-
terior se aplica também a propostas 
que incluam mão-de-obra estran-
geira ou importação de insumos de 
qualquer natureza, adotando-se, 
como referência, os mercados nos 
países de origem.

§ 4o  o disposto no parágrafo 
anterior aplica-se também às pro-
postas que incluam mão-de-obra 
estrangeira ou importações de 
qualquer natureza    (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

Art. 45.  o julgamento das pro-
postas será objetivo, devendo a co-
missão de licitação ou o responsável 
pelo convite realizá-lo em confor-
midade com os tipos de licitação, os 
critérios previamente estabelecidos 
no ato convocatório e de acordo 
com os fatores exclusivamente nele 
referidos, de maneira a possibilitar 
sua aferição pelos licitantes e pelos 
órgãos de controle.

§ 1º para efeitos deste artigo, 
constituem tipos de licitação para 

obras, serviços e compras, exce-
to nas modalidades de concurso e 
leilão:

§ 1o  para os efeitos deste artigo, 
constituem tipos de licitação, exceto 
na modalidade concurso:   (redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

i - a de menor preço - quando 
o critério de seleção da proposta 
mais vantajosa para a administra-
ção determinar que será vencedor o 
licitante que apresentar a proposta 
de acordo com as especificações do 
edital ou convite e ofertar o menor 
preço;

ii - a de melhor técnica;
iii - a de técnica e preço.
iV - a de maior lance ou ofer-

ta - nos casos de alienação de bens 
ou concessão de direito real de 
uso   (incluído pela lei nº 8.88�, de 
1994)

§ 2o  no caso de empate entre 
duas ou mais propostas, e após obe-
decido o disposto no § 2o do art. 
�o desta lei, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em 
ato público, para o qual todos os 
licitantes serão convocados, vedado 
qualquer outro processo.

§ �º no caso da licitação do tipo 
menor preço, entre os licitantes 
considerados qualificados a classifi-
cação se fará pela ordem crescente 
dos preços propostos e aceitáveis, 
prevalecendo, no caso de empate, 
exclusivamente o critério previsto 
no parágrafo anterior.

§ �o  no caso da licitação do tipo 
“menor preço”, entre os licitantes 
considerados qualificados a classifi-
cação se dará pela ordem crescente 
dos preços propostos, prevalecendo, 
no caso de empate, exclusivamen-
te o critério previsto no parágrafo 
anterior   (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ 4º para contratação de bens e 
serviços de informática, a adminis-
tração pública observará o disposto 

no Art. 3.  da lei nº 8.248, de 2� 
de outubro de 1991, levando em 
conta, com a adoção da licitação de 
técnica e preço, os fatores especifi-
cados em seu § 2º.

§ 4o  para contratação de bens 
e serviços de informática, a ad-
ministração observará o disposto 
no art. �o da lei no 8.248, de 2� 
de outubro de 1991, levando em 
conta os fatores especificados em 
seu parágrafo  2o e adotando obri-
gatoriamente o tipo de licitação 



616

Vade meCum 2021  |  leI de lICITaçÕeS 

“técnica e preço”, permitido o em-
prego de outro tipo de licitação nos 
casos indicados em decreto do po-
der executivo    (redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

§ 5o  É vedada a utilização de ou-
tros tipos de licitação não previstos 
neste artigo.

§ 6o  na hipótese prevista no art. 
2�, § 7º, serão selecionadas tantas 
propostas quantas necessárias até 
que se atinja a quantidade deman-
dada na licitação   (incluído pela lei 
nº 9.648, de 1998)

art. 46.  os tipos de licitação me-
lhor técnica ou técnica e preço serão 
utilizados exclusivamente para servi-
ços de natureza predominantemen-
te intelectual, em especial na elabo-
ração de projetos, cálculos, fiscaliza-
ção, supervisão e gerenciamento e 
de engenharia consultiva em geral, 
e, em particular, para a elaboração 
de estudos técnicos preliminares e 
projetos básicos e executivos.

Art. 46.  os tipos de licitação 
“melhor técnica” ou “técnica e pre-
ço” serão utilizados exclusivamente 
para serviços de natureza predo-
minantemente intelectual, em es-
pecial na elaboração de projetos, 
cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral e, em particular, 
para a elaboração de estudos técni-
cos preliminares e projetos básicos 
e executivos, ressalvado o disposto 
no § 4o do artigo anterior (redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

§ 1o  nas licitações do tipo “me-
lhor técnica” será adotado o seguin-
te procedimento claramente explici-
tado no instrumento convocatório, 
o qual fixará o preço máximo que a 
administração se propõe a pagar:

i - serão abertos os envelopes 
contendo as propostas técnicas ex-
clusivamente dos licitantes previa-
mente qualificados e feita então a 
avaliação e classificação destas pro-
postas de acordo com os critérios 
pertinentes e adequados ao objeto 
licitado, definidos com clareza e ob-
jetividade no instrumento convoca-
tório e que considerem a capacita-
ção e a experiência do proponente, 
a qualidade técnica da proposta, 
compreendendo metodologia, or-
ganização, tecnologias e recursos 
materiais a serem utilizados nos tra-
balhos, e a qualificação das equipes 
técnicas a serem mobilizadas para a 
sua execução;

ii - uma vez classificadas as pro-
postas técnicas, proceder-se-á à 
abertura das propostas de preço 
dos licitantes que tenham atingido 
a valorização mínima estabelecida 
no instrumento convocatório e à 
negociação das condições propos-
tas, com a proponente melhor clas-
sificada, com base nos orçamentos 
detalhados apresentados e respecti-
vos preços unitários e tendo como 
referência o limite representado 
pela proposta de menor preço en-
tre os licitantes que obtiveram a va-
lorização mínima;

iii - no caso de impasse na ne-
gociação anterior, procedimento 
idêntico será adotado, sucessiva-
mente, com os demais proponen-
tes, pela ordem de classificação, 
até a consecução de acordo para a 
contratação;

iV - as propostas de preços serão 
devolvidas intactas aos licitantes 
que não forem preliminarmente 
habilitados ou que não obtiverem 
a valorização mínima estabelecida 
para a proposta técnica.

§ 2o  nas licitações do tipo “téc-
nica e preço” será adotado, adicio-
nalmente ao inciso i do parágrafo 
anterior, o seguinte procedimento 
claramente explicitado no instru-
mento convocatório:

i - será feita a avaliação e a va-
lorização das propostas de preços, 
de acordo com critérios objetivos 
preestabelecidos no instrumento 
convocatório;

ii - a classificação dos proponen-
tes far-se-á de acordo com a média 
ponderada das valorizações das 
propostas técnicas e de preço, de 
acordo com os pesos preestabeleci-
dos no instrumento convocatório.

§ �o  excepcionalmente, os tipos 
de licitação previstos neste artigo 
poderão ser adotados, por auto-
rização expressa e mediante justi-
ficativa circunstanciada da maior 
autoridade da administração pro-
motora constante do ato convoca-
tório, para fornecimento de bens 
e execução de obras ou prestação 
de serviços de grande vulto majo-
ritariamente dependentes de tec-
nologia nitidamente sofisticada e 
de domínio restrito, atestado por 
autoridades técnicas de reconheci-
da qualificação, nos casos em que o 
objeto pretendido admitir soluções 
alternativas e variações de execu-
ção, com repercussões significativas 
sobre sua qualidade, produtividade, 

rendimento e durabilidade concre-
tamente mensuráveis, e estas pu-
derem ser adotadas à livre escolha 
dos licitantes, na conformidade 
dos critérios objetivamente fixa-
dos no ato convocatório.

§ 4º (Vetado)  (incluído pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

Art. 47.  nas licitações para a 
execução de obras e serviços, quan-
do for adotada a modalidade de 
execução de empreitada por pre-
ço global, a administração deverá 
fornecer obrigatoriamente, junto 
com o edital, todos os elementos e 
informações necessários para que 
os licitantes possam elaborar suas 
propostas de preços com total e 
completo conhecimento do objeto 
da licitação.

Art. 48.  serão esclassificadas:
i - as propostas que não aten-

dam às exigências do ato convoca-
tório da licitação;

ii - as propostas com preços 
excessivos ou manifestamente 
inexeqüíveis.

ii - propostas com valor global 
superior ao limite estabelecido 
ou com preços manifestamente 
inexeqüiveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter de-
monstrada sua viabilidade através 
de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são co-
erentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução 
do objeto do contrato, condições 
estas necessariamente especifica-
das no ato convocatório da lici-
tação  (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

parágrafo único. Quando todas 
as propostas forem desclassifica-
das, a administração poderá fixar 
aos licitantes o prazo de 8 (oito) 
dias úteis para a apresentação de 
outras propostas escoimadas das 
causas referidas neste artigo.

parágrafo único. Quando todos 
os licitantes forem inabilitados ou 
todas as propostas forem desclas-
sificadas, a administração poderá 
fixar aos licitantes o prazo de oito 
dias úteis para a apresentação de 
nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas 
referidas neste artigo, facultada, 
no caso de convite, a redução deste 
prazo para três dias úteis (redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)
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§ 1º  para os efeitos do disposto 
no inciso ii deste artigo consideram-se 
manifestamente inexeqüíveis, no caso 
de licitações de menor preço para 
obras e serviços de engenharia, as 
propostas cujos valores sejam inferio-
res a 70% (setenta por cento) do me-
nor dos seguintes valores:    (incluído 
pela lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das 
propostas superiores a 50% (cinqüen-
ta por cento) do valor orçado pela ad-
ministração, ou  (incluído pela lei nº 
9.648, de 1998)

b) valor orçado pela administração. 
(incluído pela lei nº 9.648, de 1998)

§ 2º dos licitantes classificados na 
forma do parágrafo anterior cujo 
valor global da proposta for inferior 
a 80% (oitenta por cento) do menor 
valor a que se referem as alíneas “a” 
e “b”, será exigida, para a assinatu-
ra do contrato, prestação de garan-
tia adicional, dentre as modalidades 
previstas no § 1º do art. 56, igual a 
diferença entre o valor resultante do 
parágrafo anterior e o valor da cor-
respondente proposta  (incluído pela 
lei nº 9.648, de 1998)

§ �º Quando todos os licitantes 
forem inabilitados ou todas as pro-
postas forem desclassificadas, a admi-
nistração poderá fixar aos licitantes o 
prazo de oito dias úteis para a apre-
sentação de nova documentação ou 
de outras propostas escoimadas das 
causas referidas neste artigo, faculta-
da, no caso de convite, a redução des-
te prazo para três dias úteis  (incluído 
pela lei nº 9.648, de 1998)

Art. 49.  a autoridade compe-
tente para a aprovação do procedi-
mento somente poderá revogar a lici-
tação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente de-
vidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devida-
mente fundamentado.

§ 1o  a anulação do procedimento 
licitatório por motivo de ilegalidade 
não gera obrigação de indenizar, res-
salvado o disposto no parágrafo úni-
co do art. 59 desta lei.

§ 2o  a nulidade do procedimento 
licitatório induz à do contrato, ressal-
vado o disposto no parágrafo único 
do art. 59 desta lei.

§ �o  no caso de desfazimento do 
processo licitatório, fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.

§ 4o  o disposto neste artigo e 
seus parágrafos aplica-se aos atos 
do procedimento de dispensa e de 
inexigibilidade de licitação.

Art. 50.  a administração não 
poderá celebrar o contrato com 
preterição da ordem de classifica-
ção das propostas ou com terceiros 
estranhos ao procedimento licitató-
rio, sob pena de nulidade.

Art. 51.  a habilitação prelimi-
nar, a inscrição em registro cadas-
tral, a sua alteração ou cancelamen-
to, e as propostas serão processadas 
e julgadas por comissão perma-
nente ou especial de, no mínimo, � 
(três) membros, sendo pelo menos 2 
(dois) deles servidores qualificados 
pertencentes aos quadros perma-
nentes dos órgãos da administra-
ção responsáveis pela licitação.

§ 1o  no caso de convite, a comis-
são de licitação, excepcionalmente, 
nas pequenas unidades adminis-
trativas e em face da exigüidade 
de pessoal disponível, poderá ser 
substituída por servidor formal-
mente designado pela autoridade 
competente.

§ 2o  a comissão para julgamento 
dos pedidos de inscrição em regis-
tro cadastral, sua alteração ou can-
celamento, será integrada por pro-
fissionais legalmente habilitados no 
caso de obras, serviços ou aquisição 
de equipamentos.

§ �o  os membros das comissões 
de licitação responderão solidaria-
mente por todos os atos praticados 
pela comissão, salvo se posição in-
dividual divergente estiver devida-
mente fundamentada e registrada 
em ata lavrada na reunião em que 
tiver sido tomada a decisão.

§ 4o  a investidura dos membros 
das comissões permanentes não 
excederá a 1 (um) ano, vedada a 
recondução da totalidade de seus 
membros para a mesma comissão 
no período subseqüente.

§ 5o  no caso de concurso, o julga-
mento será feito por uma comissão 
especial integrada por pessoas de 
reputação ilibada e reconhecido co-
nhecimento da matéria em exame, 
servidores públicos ou não.

Art. 52.  o concurso a que se 
refere o § 4o do art. 22 desta lei 
deve ser precedido de regulamento 
próprio, a ser obtido pelos interes-
sados no local indicado no edital.

§ 1o  o regulamento deverá 
indicar:

i - a qualificação exigida dos 
participantes;

ii - as diretrizes e a forma de 
apresentação do trabalho;

iii - as condições de realização 
do concurso e os prêmios a serem 
concedidos.

§ 2o  em se tratando de projeto, 
o vencedor deverá autorizar a ad-
ministração a executá-lo quando 
julgar conveniente.

Art. 53.  o leilão pode ser co-
metido a leiloeiro oficial ou a servi-
dor designado pela administração, 
procedendo-se na forma da legisla-
ção pertinente.

§ 1o  todo bem a ser leiloado será 
previamente avaliado pela admi-
nistração para fixação do preço mí-
nimo de arrematação.

§ 2o  os bens arrematados serão 
pagos à vista ou no percentual es-
tabelecido no edital, não inferior a 
5% (cinco por cento) e, após a as-
sinatura da respectiva ata lavrada 
no local do leilão, imediatamente 
entregues ao arrematante, o qual 
se obrigará ao pagamento do res-
tante no prazo estipulado no edital 
de convocação, sob pena de perder 
em favor da administração o valor 
já recolhido.

§ �º o edital de leilão deve ser am-
plamente divulgado, principalmente 
no município em que se vai realizar.

§ �o  nos leilões internacionais, o 
pagamento da parcela à vista po-
derá ser feito em até vinte e qua-
tro horas(redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ 4o  o edital de leilão deve ser 
amplamente divulgado, principal-
mente no município em que se re-
alizará    (incluído pela lei nº 8.88�, 
de 1994)

capÍtulo iii 
dos contratos

seÇÃo i 
disposiÇÕes preliMinares

Art. 54.  os contratos admi-
nistrativos de que trata esta lei 
regulam-se pelas suas cláusulas e 
pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se-lhes, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito 
privado.
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§ 1o  os contratos devem estabe-
lecer com clareza e precisão as con-
dições para sua execução, expressas 
em cláusulas que definam os direi-
tos, obrigações e responsabilidades 
das partes, em conformidade com 
os termos da licitação e da proposta 
a que se vinculam.

§ 2o  os contratos decorrentes de 
dispensa ou de inexigibilidade de 
licitação devem atender aos termos 
do ato que os autorizou e da res-
pectiva proposta.

Art. 55.  são cláusulas neces-
sárias em todo contrato as que 
estabeleçam:

i - o objeto e seus elementos 
característicos;

ii - o regime de execução ou a 
forma de fornecimento;

iii - o preço e as condições de pa-
gamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de 
preços, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimple-
mento das obrigações e a do efeti-
vo pagamento;

iV - os prazos de início de etapas 
de execução, de conclusão, de en-
trega, de observação e de recebi-
mento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a 
despesa, com a indicação da classifi-
cação funcional programática e da 
categoria econômica;

Vi - as garantias oferecidas para 
assegurar sua plena execução, 
quando exigidas;

Vii - os direitos e as responsabi-
lidades das partes, as penalidades 
cabíveis e os valores das multas;

Viii - os casos de rescisão;
iX - o reconhecimento dos direi-

tos da administração, em caso de 
rescisão administrativa prevista no 
art. 77 desta lei;

X - as condições de importação, a 
data e a taxa de câmbio para con-
versão, quando for o caso;

Xi - a vinculação ao edital de lici-
tação ou ao termo que a dispensou 
ou a inexigiu, ao convite e à propos-
ta do licitante vencedor;

Xii - a legislação aplicável à exe-
cução do contrato e especialmente 
aos casos omissos;

Xiii - a obrigação do contratado 
de manter, durante toda a execu-
ção do contrato, em compatibili-
dade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas 
na licitação.

§ 1o (Vetado)
§ 1º (Vetado)(redação dada pela 

lei nº 8.88�, de 1994)
§ 2o  nos contratos celebrados 

pela administração pública com 
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
aquelas domiciliadas no estrangei-
ro, deverá constar necessariamente 
cláusula que declare competente o 
foro da sede da administração para 
dirimir qualquer questão contratu-
al, salvo o disposto no § 6o do art. 
�2 desta lei.

§ �o  no ato da liquidação da des-
pesa, os serviços de contabilidade 
comunicarão, aos órgãos incumbi-
dos da arrecadação e fiscalização de 
tributos da união, estado ou Muni-
cípio, as características e os valores 
pagos, segundo o disposto no art. 
6� da lei no 4.�20, de 17 de março 
de 1964.

Art. 56.  a critério da autori-
dade competente, em cada caso, e 
desde que prevista no instrumento 
convocatório, poderá ser exigida 
prestação de garantia nas contrata-
ções de obras, serviços e compras.

§ 1º são modalidades de 
garantia:

§ 1o  caberá ao contratado optar 
por uma das seguintes modalidades 
de garantia:(redação dada pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

i - caução em dinheiro, em títulos 
de dívida pública ou fidejussória;

 i - caução em dinheiro ou títulos 
da dívida pública; (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

i - caução em dinheiro ou em tí-
tulos da dívida pública, devendo 
estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sis-
tema centralizado de liquidação e 
de custódia autorizado pelo banco 
central do brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, confor-
me definido pelo Ministério da fa-
zenda;  (redação dada pela lei nº 
11.079, de 2004)

ii - (Vetado).
ii - seguro-garantia;  (redação 

dada pela lei nº 8.88�, de 1994)
iii - fiança bancária.
iii - fiança bancária  (redação 

dada pela lei nº 8.88�, de 8.6.94)
§ 2º as garantias a que se referem 

os incisos i e iii do parágrafo ante-
rior, quando exigidas, não excede-
rão a 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato.

§ 2o  a garantia a que se refere o 
caput deste artigo não excederá a 

cinco por cento do valor do contrato 
e terá seu valor atualizado nas mes-
mas condições daquele, ressalvado 
o previsto no parágrafo �o deste 
artigo(redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ �º(Vetado)
§ �o  para obras, serviços e for-

necimentos de grande vulto envol-
vendo alta complexidade técnica 
e riscos financeiros consideráveis, 
demonstrados através de parecer 
tecnicamente aprovado pela au-
toridade competente, o limite de 
garantia previsto no parágrafo 
anterior poderá ser elevado para 
até dez por cento do valor do con-
trato   (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ 4o  a garantia prestada pelo 
contratado será liberada ou resti-
tuída após a execução do contrato 
e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente.

§ 5o  nos casos de contratos que 
importem na entrega de bens pela 
administração, dos quais o contra-
tado ficará depositário, ao valor da 
garantia deverá ser acrescido o va-
lor desses bens.

Art. 57.  a duração dos contra-
tos regidos por esta lei ficará ads-
trita à vigência dos respectivos cré-
ditos orçamentários, exceto quanto 
aos relativos:

i - aos projetos cujos produtos es-
tejam contemplados nas metas es-
tabelecidas no plano plurianual, os 
quais poderão ser prorrogados se 
houver interesse da administração 
e desde que isso tenha sido previsto 
no ato convocatório;

ii - à prestação de serviços a se-
rem executados de forma contínua, 
os quais poderão ter a sua duração 
estendida por igual período;

ii - à prestação de serviços a serem 
executados de forma contínua, que 
deverão ter a sua duração dimen-
sionada com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas 
para a administração, limitada a du-
ração a sessenta meses.  (redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

ii - à prestação de serviços a serem 
executados de forma contínua, que 
poderão ter a sua duração prorro-
gada por iguais e sucessivos perío-
dos com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta 
meses; (redação dada pela lei nº 
9.648, de 1998)



le
i d

e 
li

c
it

a
Ç

Õ
es

Vade meCum 2021  |  leI de lICITaçÕeS 

619

iii - (Vetado)
iii - (Vetado) (redação dada pela 

lei nº 8.88�, de 1994)
iV - ao aluguel de equipamen-

tos e à utilização de programas de 
informática, podendo a duração 
estender-se pelo prazo de até 48 
(quarenta e oito) meses após o iní-
cio da vigência do contrato.

V - às hipóteses previstas nos in-
cisos iX, XiX, XXViii e XXXi do art. 
24, cujos contratos poderão ter vi-
gência por até cento e vinte meses, 
caso haja interesse da administra-
ção (incluído pela Medida provisó-
ria nº 495, de 2010)

V - às hipóteses previstas nos in-
cisos iX, XiX, XXViii e XXXi do art. 
24, cujos contratos poderão ter 
vigência por até 120 (cento e vin-
te) meses, caso haja interesse da 
administração(incluído pela lei nº 
12.�49, de 2010)

§ 1o  os prazos de início de etapas 
de execução, de conclusão e de en-
trega admitem prorrogação, manti-
das as demais cláusulas do contrato 
e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, 
desde que ocorra algum dos seguin-
tes motivos, devidamente autuados 
em processo:

i - alteração do projeto ou especi-
ficações, pela administração;

ii - superveniência de fato excep-
cional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fun-
damentalmente as condições de 
execução do contrato;

iii - interrupção da execução do 
contrato ou diminuição do ritmo de 
trabalho por ordem e no interesse 
da administração;

iV - aumento das quantidades 
inicialmente previstas no contrato, 
nos limites permitidos por esta lei;

V - impedimento de execução do 
contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela administração em 
documento contemporâneo à sua 
ocorrência;

Vi - omissão ou atraso de provi-
dências a cargo da administração, 
inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamen-
te, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem pre-
juízo das sanções legais aplicáveis 
aos responsáveis.

§ 2o  toda prorrogação de prazo 
deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela auto-
ridade competente para celebrar o 
contrato.

§ �o  É vedado o contrato com 
prazo de vigência indeterminado.

§ 4o  em caráter excepcional, 
devidamente justificado e me-
diante autorização da autoridade 
superior, o prazo de que trata o 
inciso ii do caput deste artigo po-
derá ser prorrogado por até doze 
meses  (incluído pela lei nº 9.648, 
de 1998)

Art. 58.  o regime jurídico 
dos contratos administrativos ins-
tituído por esta lei confere à ad-
ministração, em relação a eles, a 
prerrogativa de:

i - modificá-los, unilateralmente, 
para melhor adequação às finali-
dades de interesse público, respei-
tados os direitos do contratado;

ii - rescindi-los, unilateralmente, 
nos casos especificados no inciso i 
do art. 79 desta lei;

iii - fiscalizar-lhes a execução;
iV - aplicar sanções motivadas 

pela inexecução total ou parcial 
do ajuste;

V - nos casos de serviços es-
senciais, ocupar provisoriamente 
bens móveis, imóveis, pessoal e 
serviços vinculados ao objeto do 
contrato, na hipótese da necessi-
dade de acautelar apuração ad-
ministrativa de faltas contratuais 
pelo contratado, bem como na 
hipótese de rescisão do contrato 
administrativo.

§ 1o  as cláusulas econômico-fi-
nanceiras e monetárias dos con-
tratos administrativos não pode-
rão ser alteradas sem prévia con-
cordância do contratado.

§ 2o  na hipótese do inciso i des-
te artigo, as cláusulas econômico-
financeiras do contrato deverão 
ser revistas para que se mantenha 
o equilíbrio contratual.

Art. 59.  a declaração de nu-
lidade do contrato administrativo 
opera retroativamente impedindo 
os efeitos jurídicos que ele, ordina-
riamente, deveria produzir, além 
de desconstituir os já produzidos.

parágrafo único.  a nulidade 
não exonera a administração do 
dever de indenizar o contratado 
pelo que este houver executado 
até a data em que ela for declara-
da e por outros prejuízos regular-
mente comprovados, contanto que 
não lhe seja imputável, promoven-
do-se a responsabilidade de quem 
lhe deu causa.

seÇÃo ii 
da forMaliZaÇÃo dos 

contratos

Art. 60.  os contratos e seus 
aditamentos serão lavrados nas 
repartições interessadas, as quais 
manterão arquivo cronológico dos 
seus autógrafos e registro sistemáti-
co do seu extrato, salvo os relativos 
a direitos reais sobre imóveis, que 
se formalizam por instrumento la-
vrado em cartório de notas, de tudo 
juntando-se cópia no processo que 
lhe deu origem.

parágrafo único.  É nulo e de ne-
nhum efeito o contrato verbal com 
a administração, salvo o de peque-
nas compras de pronto pagamen-
to, assim entendidas aquelas de 
valor não superior a 5% (cinco por 
cento) do limite estabelecido no art. 
2�, inciso ii, alínea “a” desta lei, fei-
tas em regime de adiantamento.

Art. 61.  todo contrato deve 
mencionar os nomes das partes e os 
de seus representantes, a finalidade, 
o ato que autorizou a sua lavratura, 
o número do processo da licitação, 
da dispensa ou da inexigibilidade, a 
sujeição dos contratantes às normas 
desta lei e às cláusulas contratuais.

§ 1º a publicação resumida do 
instrumento de contrato ou de seus 
aditamentos na imprensa oficial, 
que é condição indispensável para 
sua eficácia, será providenciada 
pela administração na mesma data 
de sua assinatura para ocorrer no 
prazo de 20 (vinte) dias, qualquer 
que seja o seu valor, ainda que sem 
ônus.

§ 2º (Vetado).
§ �º (Vetado)
parágrafo único.  a publicação 

resumida do instrumento de con-
trato ou de seus aditamentos na im-
prensa oficial, que é condição indis-
pensável para sua eficácia, será pro-
videnciada pela administração até 
o quinto dia útil do mês seguinte ao 
de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de vinte dias daquela data, 
qualquer que seja o seu valor, ainda 
que sem ônus, ressalvado o disposto 
no art. 26 desta lei   (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

Art. 62.  o instrumento de 
contrato é obrigatório nos casos de 
concorrência e de tomada de pre-
ços, bem como nas dispensas e ine-
xigibilidades cujos preços estejam 
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compreendidos nos limites destas 
duas modalidades de licitação, e fa-
cultativo nos demais em que a admi-
nistração puder substituí-lo por ou-
tros instrumentos hábeis, tais como 
carta-contrato, nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou 
ordem de execução de serviço.

§ 1o  a minuta do futuro contrato 
integrará sempre o edital ou ato con-
vocatório da licitação.

§ 2º em carta contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização 
de compra, ordem de execução de 
serviço ou outros instrumentos há-
beis aplica-se, no que couber, o dis-
posto no art. 56 desta lei.

§ 2o  em “carta contrato”, “nota 
de empenho de despesa”, “auto-
rização de compra”, “ordem de 
execução de serviço” ou outros ins-
trumentos hábeis aplica-se, no que 
couber, o disposto no art. 55 des-
ta lei.   (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

§ �o  aplica-se o disposto nos arts. 
55 e 58 a 61 desta lei e demais nor-
mas gerais, no que couber:

i - aos contratos de seguro, de fi-
nanciamento, de locação em que o 
poder público seja locatário, e aos 
demais cujo conteúdo seja regido, 
predominantemente, por norma de 
direito privado;

ii - aos contratos em que a admi-
nistração for parte como usuária de 
serviço público.

§ 4o  É dispensável o “termo de 
contrato” e facultada a substituição 
prevista neste artigo, a critério da 
administração e independentemen-
te de seu valor, nos casos de compra 
com entrega imediata e integral dos 
bens adquiridos, dos quais não re-
sultem obrigações futuras, inclusive 
assistência técnica.

Art. 63. É permitido a qualquer 
licitante o conhecimento dos termos 
do contrato e do respectivo processo 
licitatório e, a qualquer interessado, 
a obtenção de cópia autenticada, 
mediante o pagamento dos emolu-
mentos devidos.

Art. 64.  a administração con-
vocará regularmente o interessado 
para assinar o termo de contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo e con-
dições estabelecidos, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 
81 desta lei.

§ 1o  o prazo de convocação po-
derá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso 
e desde que ocorra motivo justifica-
do aceito pela administração.

§ 2o  É facultado à administra-
ção, quando o convocado não as-
sinar o termo de contrato ou não 
aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitan-
tes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições pro-
postas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atuali-
zados de conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação 
independentemente da cominação 
prevista no art. 81 desta lei.

§ �o  decorridos 60 (sessenta) dias 
da data da entrega das propostas, 
sem convocação para a contrata-
ção, ficam os licitantes liberados 
dos compromissos assumidos.

seÇÃo iii 
da alteraÇÃo dos contratos

Art. 65.  os contratos regidos 
por esta lei poderão ser alterados, 
com as devidas justificativas, nos se-
guintes casos:

i - unilateralmente pela 
administração:

a) quando houver modificação 
do projeto ou das especificações, 
para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos;

b) quando necessária a modifica-
ção do valor contratual em decor-
rência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limi-
tes permitidos por esta lei;

ii - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substi-

tuição da garantia de execução;
b) quando necessária a modifica-

ção do regime de execução da obra 
ou serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verifica-
ção técnica da inaplicabilidade dos 
termos contratuais originários;

c) quando necessária a modifica-
ção da forma de pagamento, por 
imposição de circunstâncias super-
venientes, mantido o valor inicial 
atualizado, vedada a antecipação 
do pagamento, com relação ao cro-
nograma financeiro fixado, sem a 
correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução 
de obra ou serviço;

d) (Vetado).
d) para restabelecer a relação que 

as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contratado e 
a retribuição da administração para 
a justa remuneração da obra, servi-
ço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econô-
mico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém 
de conseqüências incalculáveis, re-
tardadores ou impeditivos da exe-
cução do ajustado, ou, ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe, configurando 
álea econômica extraordinária e ex-
tracontratual   (redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

§ 1o  o contratado fica obrigado 
a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou su-
pressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício 
ou de equipamento, até o limite de 
50% (cinqüenta por cento) para os 
seus acréscimos.

§ 2º nenhum acréscimo ou supres-
são poderá exceder os limites esta-
belecidos no parágrafo anterior.

§ 2o  nenhum acréscimo ou su-
pressão poderá exceder os limites 
estabelecidos no parágrafo ante-
rior, salvo:   (redação dada pela lei 
nº 9.648, de 1998)

i - (Vetado) (incluído pela lei nº 
9.648, de 1998)

ii - as supressões resultantes de 
acordo celebrado entre os contra-
tantes  (incluído pela lei nº 9.648, 
de 1998)

§ �o  se no contrato não houve-
rem sido contemplados preços uni-
tários para obras ou serviços, esses 
serão fixados mediante acordo en-
tre as partes, respeitados os limites 
estabelecidos no § 1o deste artigo.

§ 4o  no caso de supressão de 
obras, bens ou serviços, se o contra-
tado já houver adquirido os mate-
riais e posto no local dos trabalhos, 
estes deverão ser pagos pela admi-
nistração pelos custos de aquisição 
regularmente comprovados e mo-
netariamente corrigidos, podendo 
caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da su-
pressão, desde que regularmente 
comprovados.

§ 5o  Quaisquer tributos ou encar-
gos legais criados, alterados ou ex-
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tintos, bem como a superveniência 
de disposições legais, quando ocor-
ridas após a data da apresentação 
da proposta, de comprovada reper-
cussão nos preços contratados, im-
plicarão a revisão destes para mais 
ou para menos, conforme o caso.

§ 6o  em havendo alteração uni-
lateral do contrato que aumente os 
encargos do contratado, a adminis-
tração deverá restabelecer, por adi-
tamento, o equilíbrio econômico-fi-
nanceiro inicial.

§ 7o (Vetado)
§ 8o  a variação do valor contratu-

al para fazer face ao reajuste de pre-
ços previsto no próprio contrato, as 
atualizações, compensações ou pe-
nalizações financeiras decorrentes 
das condições de pagamento nele 
previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplemen-
tares até o limite do seu valor cor-
rigido, não caracterizam alteração 
do mesmo, podendo ser registrados 
por simples apostila, dispensando a 
celebração de aditamento.

seÇÃo iV 
da eXecuÇÃo dos contratos

Art. 66.  o contrato deve-
rá ser executado fielmente pelas 
partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas desta lei, 
respondendo cada uma pelas con-
seqüências de sua inexecução total 
ou parcial.

 art. 66-a.  as empresas enqua-
dradas no inciso V do § 2o e no inciso 
ii do § 5o do art. �o 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  (incluído pela lei nº 
1�.146, de 2015)    (Vigência)

parágrafo único.  cabe à admi-
nistração fiscalizar o cumprimento 
dos requisitos de acessibilidade nos 
serviços e nos ambientes de traba-
lho (incluído pela lei nº 1�.146, de 
2015)    (Vigência)

Art. 67.  a execução do con-
trato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por um representante 
da administração especialmente 
designado, permitida a contratação 
de terceiros para assisti-lo e subsi-
diá-lo de informações pertinentes a 
essa atribuição.

§ 1o  o representante da adminis-
tração anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, de-
terminando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos 
observados.

§ 2o  as decisões e providências 
que ultrapassarem a competência 
do representante deverão ser soli-
citadas a seus superiores em tempo 
hábil para a adoção das medidas 
convenientes.

Art. 68.  o contratado deverá 
manter preposto, aceito pela admi-
nistração, no local da obra ou servi-
ço, para representá-lo na execução 
do contrato.

Art. 69.  o contratado é obri-
gado a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas ex-
pensas, no total ou em parte, o obje-
to do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resul-
tantes da execução ou de materiais 
empregados.

Art. 70.  o contratado é res-
ponsável pelos danos causados dire-
tamente à administração ou a tercei-
ros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, não ex-
cluindo ou reduzindo essa responsa-
bilidade a fiscalização ou o acompa-
nhamento pelo órgão interessado.

Art. 71.  o contratado é res-
ponsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato.

§ 1º a inadimplência do contrata-
do, com referência aos encargos esta-
belecidos neste artigo, não transfere 
à administração pública a responsa-
bilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do contrato 
ou restringir a regularização e o uso 
das obras e edificações, inclusive pe-
rante o registro de imóveis.

§ 1o  a inadimplência do contra-
tado, com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à administração pública a 
responsabilidade por seu pagamen-
to, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regulariza-
ção e o uso das obras e edificações, 
inclusive perante o registro de 
imóveis   (redação dada pela lei nº 
9.0�2, de 1995)

§ 2º a administração poderá exi-
gir, também, seguro para garantia 

de pessoas e bens, devendo essa 
exigência constar do edital da licita-
ção ou do convite.

§ 2o  a administração pública 
responde solidariamente com o 
contratado pelos encargos previ-
denciários resultantes da execução 
do contrato, nos termos do art. �1 
da lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991   (redação dada pela lei nº 
9.0�2, de 1995)

§ �º (Vetado).  (incluído pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

Art. 72. o contratado, na exe-
cução do contrato, sem prejuízo 
das responsabilidades contratuais e 
legais, poderá subcontratar partes 
da obra, serviço ou fornecimento, 
até o limite admitido, em cada caso, 
pela administração.

Art. 73.  executado o contrato, 
o seu objeto será recebido:

i - em se tratando de obras e 
serviços:

a) provisoriamente, pelo respon-
sável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo cir-
cunstanciado, assinado pelas partes 
em até 15 (quinze) dias da comuni-
cação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor 
ou comissão designada pela autori-
dade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas par-
tes, após o decurso do prazo de ob-
servação, ou vistoria que comprove 
a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto 
no art. 69 desta lei;

ii - em se tratando de compras ou 
de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efei-
to de posterior verificação da 
conformidade do material com a 
especificação;

b) definitivamente, após a verifi-
cação da qualidade e quantidade do 
material e conseqüente aceitação.

§ 1o  nos casos de aquisição de 
equipamentos de grande vulto, o 
recebimento far-se-á mediante ter-
mo circunstanciado e, nos demais, 
mediante recibo.

§ 2o  o recebimento provisório ou 
definitivo não exclui a responsabili-
dade civil pela solidez e segurança 
da obra ou do serviço, nem ético-
profissional pela perfeita execução 
do contrato, dentro dos limites esta-
belecidos pela lei ou pelo contrato.

§ �o  o prazo a que se refere a 
alínea “b” do inciso i deste arti-
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go não poderá ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos ex-
cepcionais, devidamente justifica-
dos e previstos no edital.

§ 4o  na hipótese de o termo cir-
cunstanciado ou a verificação a que 
se refere este artigo não serem, res-
pectivamente, lavrado ou procedida 
dentro dos prazos fixados, reputar-
se-ão como realizados, desde que 
comunicados à administração nos 
15 (quinze) dias anteriores à exaus-
tão dos mesmos.

Art. 74.  poderá ser dispensa-
do o recebimento provisório nos 
seguintes casos:

i - gêneros perecíveis e alimenta-
ção preparada;

ii - serviços profissionais;
iii - obras e serviços de valor até 

o previsto no art. 2�, inciso ii, alí-
nea “a”, desta lei, desde que não 
se componham de aparelhos, equi-
pamentos e instalações sujeitos à 
verificação de funcionamento e 
produtividade.

parágrafo único.  nos casos des-
te artigo, o recebimento será feito 
mediante recibo.

Art. 75.  salvo disposições em 
contrário constantes do edital, do 
convite ou de ato normativo, os 
ensaios, testes e demais provas exi-
gidos por normas técnicas oficiais 
para a boa execução do objeto 
do contrato correm por conta do 
contratado.

Art. 76.  a administração re-
jeitará, no todo ou em parte, obra, 
serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o contrato.

Seção V 
da Inexecução e da rescisão dos 
Contratos

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

Art. 78.  constituem motivo 
para rescisão do contrato:

i - o não cumprimento de cláusu-
las contratuais, especificações, pro-
jetos ou prazos;

ii - o cumprimento irregular de 
cláusulas contratuais, especifica-
ções, projetos e prazos;

iii - a lentidão do seu cumprimen-
to, levando a administração a com-

provar a impossibilidade da conclu-
são da obra, do serviço ou do forne-
cimento, nos prazos estipulados;

iV - o atraso injustificado no início 
da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do 
serviço ou do fornecimento, sem 
justa causa e prévia comunicação à 
administração;

Vi - a subcontratação total ou 
parcial do seu objeto, a associação 
do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incor-
poração, não admitidas no edital e 
no contrato;

Vii - o desatendimento das deter-
minações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fis-
calizar a sua execução, assim como 
as de seus superiores;

Viii - o cometimento reiterado de 
faltas na sua execução, anotadas na 
forma do § 1o do art. 67 desta lei;

iX - a decretação de falência ou a 
instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou 
o falecimento do contratado;

Xi - a alteração social ou a modi-
ficação da finalidade ou da estru-
tura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato;

Xii - razões de interesse público, 
de alta relevância e amplo conheci-
mento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordi-
nado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se re-
fere o contrato;

Xiii - a supressão, por parte da 
administração, de obras, serviços 
ou compras, acarretando modifi-
cação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1o do 
art. 65 desta lei;

XiV - a suspensão de sua execu-
ção, por ordem escrita da admi-
nistração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso 
de calamidade pública, grave per-
turbação da ordem interna ou guer-
ra, ou ainda por repetidas suspen-
sões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente im-
previstas desmobilizações e mobi-
lizações e outras previstas, assegu-
rado ao contratado, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assu-
midas até que seja normalizada a 
situação;

XV - o atraso superior a 90 
(noventa) dias dos pagamentos 
devidos pela administração decor-
rentes de obras, serviços ou for-
necimento, ou parcelas destes, já 
recebidos ou executados, salvo em 
caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao contratado 
o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obriga-
ções até que seja normalizada a 
situação;

XVi - a não liberação, por parte da 
administração, de área, local ou obje-
to para execução de obra, serviço ou 
fornecimento, nos prazos contratuais, 
bem como das fontes de materiais na-
turais especificadas no projeto;

XVii - a ocorrência de caso fortui-
to ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execu-
ção do contrato.

XViii – descumprimento do 
disposto no inciso V do art. 27, 
sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis.  (incluído pela lei nº 9.854, 
de 1999)

parágrafo único.  os casos de res-
cisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a am-
pla defesa.

Art. 79.  a rescisão do contrato 
poderá ser:

i - determinada por ato unilateral 
e escrito da administração, nos ca-
sos enumerados nos incisos i a Xii e 
XVii do artigo anterior;

ii - amigável, por acordo entre as 
partes, reduzida a termo no proces-
so da licitação, desde que haja con-
veniência para a administração;

iii - judicial, nos termos da 
legislação;

iV - (Vetado)
iV - (Vetado).(redação dada pela 

lei nº 8.88�, de 1994)
§ 1o  a rescisão administrativa ou 

amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamenta-
da da autoridade competente.

§ 2o  Quando a rescisão ocorrer 
com base nos incisos Xii a XVii do 
artigo anterior, sem que haja culpa 
do contratado, será este ressarcido 
dos prejuízos regularmente com-
provados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a:

i - devolução de garantia;
ii - pagamentos devidos pela exe-

cução do contrato até a data da 
rescisão;
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iii - pagamento do custo da 
desmobilização.

§ �o (Vetado)
§ �º (Vetado) (redação dada pela 

lei nº 8.88�, de 1994)
§ 4o (Vetado)
§ 4º (Vetado). (redação dada 

pela lei nº 8.88�, de 1994)
§ 5o ocorrendo impedimento, pa-

ralisação ou sustação do contrato, o 
cronograma de execução será pror-
rogado automaticamente por igual 
tempo.

Art. 80.  a rescisão de que tra-
ta o inciso i do artigo anterior acar-
reta as seguintes conseqüências, 
sem prejuízo das sanções previstas 
nesta lei:

i - assunção imediata do objeto 
do contrato, no estado e local em 
que se encontrar, por ato próprio 
da administração;

ii - ocupação e utilização do local, 
instalações, equipamentos, material 
e pessoal empregados na execução 
do contrato, necessários à sua con-
tinuidade, na forma do inciso V do 
art. 58 desta lei;

iii - execução da garantia contra-
tual, para ressarcimento da admi-
nistração, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos;

iV - retenção dos créditos de-
correntes do contrato até o li-
mite dos prejuízos causados à 
administração.

§ 1o  a aplicação das medidas 
previstas nos incisos i e ii deste ar-
tigo fica a critério da administra-
ção, que poderá dar continuidade 
à obra ou ao serviço por execução 
direta ou indireta.

§ 2o  É permitido à administração, 
no caso de concordata do contrata-
do, manter o contrato, podendo 
assumir o controle de determinadas 
atividades de serviços essenciais.

§ �o  na hipótese do inciso ii 
deste artigo, o ato deverá ser pre-
cedido de autorização expressa do 
Ministro de estado competente, ou 
secretário estadual ou Municipal, 
conforme o caso.

§ 4o  a rescisão de que trata o 
inciso iV do artigo anterior permi-
te à administração, a seu critério, 
aplicar a medida prevista no inciso 
i deste artigo.

capÍtulo iV 
das sanÇÕes adMinistratiVas e 

da tutela judicial

seÇÃo i 
disposiÇÕes gerais

Art. 81.  a recusa injustificada 
do adjudicatário em assinar o con-
trato, aceitar ou retirar o instru-
mento equivalente, dentro do pra-
zo estabelecido pela administra-
ção, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujei-
tando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas.

parágrafo único.  o disposto nes-
te artigo não se aplica aos licitantes 
convocados nos termos do art. 64, 
§ 2o desta lei, que não aceitarem a 
contratação, nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro adjudica-
tário, inclusive quanto ao prazo e 
preço.

Art. 82.  os agentes adminis-
trativos que praticarem atos em de-
sacordo com os preceitos desta lei 
ou visando a frustrar os objetivos da 
licitação sujeitam-se às sanções pre-
vistas nesta lei e nos regulamentos 
próprios, sem prejuízo das respon-
sabilidades civil e criminal que seu 
ato ensejar.

Art. 83.  os crimes definidos 
nesta lei, ainda que simplesmente 
tentados, sujeitam os seus autores, 
quando servidores públicos, além 
das sanções penais, à perda do car-
go, emprego, função ou mandato 
eletivo.

Art. 84.  considera-se servidor 
público, para os fins desta lei, aque-
le que exerce, mesmo que transito-
riamente ou sem remuneração, car-
go, função ou emprego público.

§ 1o  equipara-se a servidor pú-
blico, para os fins desta lei, quem 
exerce cargo, emprego ou função 
em entidade paraestatal, assim 
consideradas, além das fundações, 
empresas públicas e sociedades de 
economia mista, as demais entida-
des sob controle, direto ou indireto, 
do poder público.

§ 2o  a pena imposta será acres-
cida da terça parte, quando os au-
tores dos crimes previstos nesta lei 
forem ocupantes de cargo em co-
missão ou de função de confiança 
em órgão da administração direta, 
autarquia, empresa pública, socie-
dade de economia mista, fundação 
pública, ou outra entidade contro-
lada direta ou indiretamente pelo 
poder público.

Art. 85.  as infrações penais 
previstas nesta lei pertinem às li-
citações e aos contratos celebra-
dos pela união, estados, distrito 
federal, Municípios, e respectivas 
autarquias, empresas públicas, so-
ciedades de economia mista, fun-
dações públicas, e quaisquer outras 
entidades sob seu controle direto 
ou indireto.

seÇÃo ii 
das sanÇÕes adMinistratiVas

Art. 86.  o atraso injustificado 
na execução do contrato sujeitará 
o contratado à multa de mora, na 
forma prevista no instrumento con-
vocatório ou no contrato.

§ 1o  a multa a que alude este ar-
tigo não impede que a administra-
ção rescinda unilateralmente o con-
trato e aplique as outras sanções 
previstas nesta lei.

§ 2o  a multa, aplicada após re-
gular processo administrativo, será 
descontada da garantia do respecti-
vo contratado.

§ �o  se a multa for de valor supe-
rior ao valor da garantia prestada, 
além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, a 
qual será descontada dos pagamen-
tos eventualmente devidos pela ad-
ministração ou ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente.

Art. 87.  pela inexecução total 
ou parcial do contrato a adminis-
tração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as se-
guintes sanções:

i - advertência;
ii - multa, na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no 
contrato;

iii - suspensão temporária de 
participação em licitação e impedi-
mento de contratar com a adminis-
tração, por prazo não superior a 2 
(dois) anos;

iV - declaração de inidoneida-
de para licitar ou contratar com a 
administração pública enquanto 
perdurarem os motivos determi-
nantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir 
a administração pelos prejuízos re-
sultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no in-
ciso anterior.
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§ 1o  se a multa aplicada for supe-
rior ao valor da garantia prestada, 
além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, 
que será descontada dos paga-
mentos eventualmente devidos 
pela administração ou cobrada 
judicialmente.

§ 2o  as sanções previstas nos inci-
sos i, iii e iV deste artigo poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inci-
so ii, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ �o  a sanção estabelecida no in-
ciso iV deste artigo é de competên-
cia exclusiva do Ministro de estado, 
do secretário estadual ou Munici-
pal, conforme o caso, facultada a 
defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação.   (Vide 
art 109 inciso iii)

Art. 88.  as sanções previstas 
nos incisos iii e iV do artigo anterior 
poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, 
em razão dos contratos regidos por 
esta lei:

i - tenham sofrido condenação 
definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhi-
mento de quaisquer tributos;

ii - tenham praticado atos ilícitos 
visando a frustrar os objetivos da 
licitação;

iii - demonstrem não possuir ido-
neidade para contratar com a ad-
ministração em virtude de atos ilíci-
tos praticados.

seÇÃo iii 
dos criMes e das penas

Art. 89.  dispensar ou inexigir 
licitação fora das hipóteses previs-
tas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispen-
sa ou à inexigibilidade:

pena - detenção, de � (três) a 5 
(cinco) anos, e multa.

parágrafo único.  na mesma pena 
incorre aquele que, tendo compro-
vadamente concorrido para a con-
sumação da ilegalidade, beneficiou-
se da dispensa ou inexigibilidade 
ilegal, para celebrar contrato com o 
poder público.

Art. 90.  frustrar ou fraudar, 
mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente, o ca-
ráter competitivo do procedimento 
licitatório, com o intuito de obter, 
para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do obje-
to da licitação:

pena - detenção, de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, e multa.

art. 91.  patrocinar, direta ou 
indiretamente, interesse privado 
perante a administração, dando 
causa à instauração de licitação ou 
à celebração de contrato, cuja in-
validação vier a ser decretada pelo 
poder judiciário:

pena - detenção, de 6 (seis) me-
ses a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 92. admitir, possibilitar 
ou dar causa a qualquer modifica-
ção ou vantagem, inclusive prorro-
gação contratual, em favor do ad-
judicatório, durante a execução dos 
contratos celebrados com o poder 
público, sem autorização em lei, 
no ato convocatório da licitação ou 
nos respectivos instrumentos con-
tratuais, ou, ainda, pagar fatura 
com preterição da ordem cronoló-
gica de sua apresentação:

pena - detenção, de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, e multa.

Art. 92.  admitir, possibilitar 
ou dar causa a qualquer modifica-
ção ou vantagem, inclusive pror-
rogação contratual, em favor do 
adjudicatário, durante a execução 
dos contratos celebrados com o 
poder público, sem autorização em 
lei, no ato convocatório da licita-
ção ou nos respectivos instrumen-
tos contratuais, ou, ainda, pagar 
fatura com preterição da ordem 
cronológica de sua exigibilidade, 
observado o disposto no art. 121 
desta lei:   (redação dada pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

pena - detenção, de dois a qua-
tro anos, e multa   (redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

parágrafo único.  incide na mes-
ma pena o contratado que, tendo 
comprovadamente concorrido para 
a consumação da ilegalidade, ob-
tém vantagem indevida ou se be-
neficia, injustamente, das modifica-
ções ou prorrogações contratuais.

Art. 93.  impedir, perturbar ou 
fraudar a realização de qualquer 
ato de procedimento licitatório:

pena - detenção, de 6 (seis) me-
ses a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 94.  devassar o sigilo de 
proposta apresentada em procedi-
mento licitatório, ou proporcionar 
a terceiro o ensejo de devassá-lo:

pena - detenção, de 2 (dois) a � 
(três) anos, e multa.

Art. 95.  afastar ou procurar 
afastar licitante, por meio de vio-
lência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qual-
quer tipo:

pena - detenção, de 2 (dois) a 
4 (quatro) anos, e multa, além da 
pena correspondente à violência.

parágrafo único.  incorre na mes-
ma pena quem se abstém ou desiste 
de licitar, em razão da vantagem 
oferecida.

Art. 96.  fraudar, em prejuízo 
da fazenda pública, licitação ins-
taurada para aquisição ou venda de 
bens ou mercadorias, ou contrato 
dela decorrente:

i - elevando arbitrariamente os 
preços;

ii - vendendo, como verdadeira 
ou perfeita, mercadoria falsificada 
ou deteriorada;

iii - entregando uma mercadoria 
por outra;

iV - alterando substância, quali-
dade ou quantidade da mercadoria 
fornecida;

V - tornando, por qualquer modo, 
injustamente, mais onerosa a pro-
posta ou a execução do contrato:

pena - detenção, de � (três) a 6 
(seis) anos, e multa.

Art. 97.  admitir à licitação ou 
celebrar contrato com empresa ou 
profissional declarado inidôneo:

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

parágrafo único.  incide na mes-
ma pena aquele que, declarado ini-
dôneo, venha a licitar ou a contra-
tar com a administração.

Art. 98.  obstar, impedir ou 
dificultar, injustamente, a inscrição 
de qualquer interessado nos regis-
tros cadastrais ou promover inde-
vidamente a alteração, suspensão 
ou cancelamento de registro do 
inscrito:

pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 99.  a pena de multa co-
minada nos arts. 89 a 98 desta lei 
consiste no pagamento de quantia 
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fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base cor-
responderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencial-
mente auferível pelo agente.

§ 1o  os índices a que se refere 
este artigo não poderão ser inferio-
res a 2% (dois por cento), nem su-
periores a 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato licitado ou cele-
brado com dispensa ou inexigibili-
dade de licitação.

§ 2o  o produto da arrecadação 
da multa reverterá, conforme o 
caso, à fazenda federal, distrital, 
estadual ou Municipal.

seÇÃo iV 
do processo e do 

procediMento judicial

Art. 100.  os crimes definidos 
nesta lei são de ação penal pública 
incondicionada, cabendo ao Minis-
tério público promovê-la.

Art. 101.  Qualquer pessoa 
poderá provocar, para os efeitos 
desta lei, a iniciativa do Ministério 
público, fornecendo-lhe, por escri-
to, informações sobre o fato e sua 
autoria, bem como as circunstâncias 
em que se deu a ocorrência.

parágrafo único.  Quando a co-
municação for verbal, mandará a 
autoridade reduzi-la a termo, assi-
nado pelo apresentante e por duas 
testemunhas.

Art. 102.  Quando em autos 
ou documentos de que conhecerem, 
os magistrados, os membros dos tri-
bunais ou conselhos de contas ou 
os titulares dos órgãos integrantes 
do sistema de controle interno de 
qualquer dos poderes verificarem 
a existência dos crimes definidos 
nesta lei, remeterão ao Ministério 
público as cópias e os documentos 
necessários ao oferecimento da 
denúncia.

Art. 103.  será admitida ação 
penal privada subsidiária da públi-
ca, se esta não for ajuizada no pra-
zo legal, aplicando-se, no que cou-
ber, o disposto nos arts. 29 e �0 do 
código de processo penal.

Art. 104.  recebida a denún-
cia e citado o réu, terá este o prazo 
de 10 (dez) dias para apresentação 
de defesa escrita, contado da data 
do seu interrogatório, podendo 

juntar documentos, arrolar as teste-
munhas que tiver, em número não 
superior a 5 (cinco), e indicar as de-
mais provas que pretenda produzir.

Art. 105.  ouvidas as teste-
munhas da acusação e da defesa e 
praticadas as diligências instrutórias 
deferidas ou ordenadas pelo juiz, 
abrir-se-á, sucessivamente, o prazo 
de 5 (cinco) dias a cada parte para 
alegações finais.

Art. 106.  decorrido esse pra-
zo, e conclusos os autos dentro de 
24 (vinte e quatro) horas, terá o 
juiz 10 (dez) dias para proferir a 
sentença.

Art. 107.  da sentença cabe 
apelação, interponível no prazo de 
5 (cinco) dias.

Art. 108.  no processamento 
e julgamento das infrações penais 
definidas nesta lei, assim como nos 
recursos e nas execuções que lhes 
digam respeito, aplicar-se-ão, subsi-
diariamente, o código de processo 
penal e a lei de execução penal.

capítulo V 
dos recursos adMinistratiVos

Art. 109.  dos atos da admi-
nistração decorrentes da aplicação 
desta lei cabem:

i - recurso, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intima-
ção do ato ou da lavratura da ata, 
nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do 
licitante;

b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da 

licitação;
d) indeferimento do pedido de 

inscrição em registro cadastral, sua 
alteração ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se 
refere o inciso i do art. 78 desta lei;

e) rescisão do contrato, a que 
se refere o inciso i do art. 79 des-
ta lei; (redação dada pela lei nº 
8.88�, de 1994)

f) aplicação das penas de adver-
tência, suspensão temporária ou de 
multa;

ii - representação, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis da intimação da 
decisão relacionada com o objeto 
da licitação ou do contrato, de que 
não caiba recurso hierárquico;

iii - pedido de reconsideração, 
de decisão de Ministro de estado, 

ou secretário estadual ou Munici-
pal, conforme o caso, na hipótese 
do § 4o do art. 87 desta lei, no pra-
zo de 10 (dez) dias úteis da intima-
ção do ato.

§ 1o  a intimação dos atos referi-
dos no inciso i, alíneas “a”, “b”, “c” 
e “e”, deste artigo, excluídos os rela-
tivos a advertência e multa de mora, 
e no inciso iii, será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, sal-
vo para os casos previstos nas alíne-
as “a” e “b”, se presentes os prepos-
tos dos licitantes no ato em que foi 
adotada a decisão, quando poderá 
ser feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata.

§ 2o  o recurso previsto nas alíne-
as “a” e “b” do inciso i deste artigo 
terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motiva-
damente e presentes razões de in-
teresse público, atribuir ao recurso 
interposto eficácia suspensiva aos 
demais recursos.

§ �o  interposto, o recurso será co-
municado aos demais licitantes, que 
poderão impugná-lo no prazo de 5 
(cinco) dias úteis.

§ 4o  o recurso será dirigido à au-
toridade superior, por intermédio da 
que praticou o ato recorrido, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nes-
se mesmo prazo, fazê-lo subir, devi-
damente informado, devendo, nes-
te caso, a decisão ser proferida den-
tro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso, 
sob pena de responsabilidade.

§ 5o  nenhum prazo de recurso, 
representação ou pedido de recon-
sideração se inicia ou corre sem que 
os autos do processo estejam com 
vista franqueada ao interessado.

§ 6o  em se tratando de licitações 
efetuadas na modalidade de “car-
ta convite” os prazos estabeleci-
dos nos incisos i e ii e no parágra-
fo �o deste artigo serão de dois dias 
úteis.(incluído pela lei nº 8.88�, de 
1994)

capÍtulo Vi 
disposiÇÕes finais e 

transitórias

Art. 110.  na contagem dos 
prazos estabelecidos nesta lei, ex-
cluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-
se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto 
em contrário.
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parágrafo único.  só se iniciam e 
vencem os prazos referidos neste 
artigo em dia de expediente no ór-
gão ou na entidade.

Art. 111.  a administração só 
poderá contratar, pagar, premiar 
ou receber projeto ou serviço técni-
co especializado desde que o autor 
ceda os direitos patrimoniais a ele 
relativos e a administração possa 
utilizá-lo de acordo com o previsto 
no regulamento de concurso ou no 
ajuste para sua elaboração.

parágrafo único.  Quando o pro-
jeto referir-se a obra imaterial de 
caráter tecnológico, insuscetível de 
privilégio, a cessão dos direitos in-
cluirá o fornecimento de todos os 
dados, documentos e elementos de 
informação pertinentes à tecnologia 
de concepção, desenvolvimento, fi-
xação em suporte físico de qualquer 
natureza e aplicação da obra.

Art. 112.  Quando o objeto 
do contrato interessar a mais de 
uma entidade pública, caberá ao 
órgão contratante, perante a enti-
dade interessada, responder pela 
sua boa execução, fiscalização e 
pagamento.

parágrafo único.  fica facultado à 
entidade interessada o acompanha-
mento da execução do contrato.

§ 1o os consórcios públicos pode-
rão realizar licitação da qual, nos 
termos do edital, decorram contra-
tos administrativos celebrados por 
órgãos ou entidades dos entes da 
federação consorciados  (incluído 
pela lei nº 11.107, de 2005)

§ 2o É facultado à entidade 
interessada o acompanhamen-
to da licitação e da execução do 
contrato.  (incluído pela lei nº 
11.107, de 2005)

Art. 113.  o controle das des-
pesas decorrentes dos contratos e 
demais instrumentos regidos por 
esta lei será feito pelo tribunal de 
contas competente, na forma da 
legislação pertinente, ficando os ór-
gãos interessados da administração 
responsáveis pela demonstração da 
legalidade e regularidade da despe-
sa e execução, nos termos da cons-
tituição e sem prejuízo do sistema 
de controle interno nela previsto.

§ 1o  Qualquer licitante, contra-
tado ou pessoa física ou jurídica 
poderá representar ao tribunal de 
contas ou aos órgãos integrantes 

do sistema de controle interno con-
tra irregularidades na aplicação des-
ta lei, para os fins do disposto neste 
artigo.

§ 2º os tribunais de contas e os ór-
gãos integrantes do sistema de con-
trole interno poderão solicitar para 
exame, antes da abertura das pro-
postas, cópia de edital de licitação 
já publicado, obrigando-se os órgãos 
ou entidades da administração inte-
ressada à adoção das medidas corre-
tivas que, em função desse exame, 
lhes forem determinadas.

§ 2o  os tribunais de contas e os 
órgãos integrantes do sistema de 
controle interno poderão solicitar 
para exame, até o dia útil imediata-
mente anterior à data de recebimen-
to das propostas, cópia de edital de 
licitação já publicado, obrigando-se 
os órgãos ou entidades da admi-
nistração interessada à adoção de 
medidas corretivas pertinentes que, 
em função desse exame, lhes forem 
determinadas (redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

Art. 114.  o sistema instituído 
nesta lei não impede a pré-qualifi-
cação de licitantes nas concorrências, 
a ser procedida sempre que o objeto 
da licitação recomende análise mais 
detida da qualificação técnica dos 
interessados.

§ 1o  a adoção do procedimen-
to de pré-qualificação será feita 
mediante proposta da autoridade 
competente, aprovada pela imedia-
tamente superior.

§ 2o  na pré-qualificação serão ob-
servadas as exigências desta lei re-
lativas à concorrência, à convocação 
dos interessados, ao procedimento e 
à analise da documentação.

Art. 115.  os órgãos da admi-
nistração poderão expedir normas 
relativas aos procedimentos opera-
cionais a serem observados na execu-
ção das licitações, no âmbito de sua 
competência, observadas as disposi-
ções desta lei.

parágrafo único.  as normas a que 
se refere este artigo, após aprovação 
da autoridade competente, deverão 
ser publicadas na imprensa oficial.

Art. 116.  aplicam-se as dis-
posições desta lei, no que couber, 
aos convênios, acordos, ajustes e 
outros instrumentos congêneres ce-
lebrados por órgãos e entidades da 
administração.

§ 1o  a celebração de convênio, 
acordo ou ajuste pelos órgãos ou 
entidades da administração públi-
ca depende de prévia aprovação de 
competente plano de trabalho pro-
posto pela organização interessada, 
o qual deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações:

i - identificação do objeto a ser 
executado;

ii - metas a serem atingidas;
iii - etapas ou fases de execução;
iV - plano de aplicação dos recur-

sos financeiros;
V - cronograma de desembolso;
Vi - previsão de início e fim da 

execução do objeto, bem assim 
da conclusão das etapas ou fases 
programadas;

Vii - se o ajuste compreender obra 
ou serviço de engenharia, compro-
vação de que os recursos próprios 
para complementar a execução do 
objeto estão devidamente assegu-
rados, salvo se o custo total do em-
preendimento recair sobre a enti-
dade ou órgão descentralizador.

§ 2o  assinado o convênio, a en-
tidade ou órgão repassador dará 
ciência do mesmo à assembléia 
legislativa ou à câmara Municipal 
respectiva.

§ �o  as parcelas do convênio 
serão liberadas em estrita confor-
midade com o plano de aplicação 
aprovado, exceto nos casos a seguir, 
em que as mesmas ficarão retidas 
até o saneamento das improprieda-
des ocorrentes:

i - quando não tiver havido com-
provação da boa e regular aplicação 
da parcela anteriormente recebida, 
na forma da legislação aplicável, in-
clusive mediante procedimentos de 
fiscalização local, realizados perio-
dicamente pela entidade ou órgão 
descentralizador dos recursos ou 
pelo órgão competente do sistema 
de controle interno da administra-
ção pública;

ii - quando verificado desvio de 
finalidade na aplicação dos recur-
sos, atrasos não justificados no cum-
primento das etapas ou fases pro-
gramadas, práticas atentatórias aos 
princípios fundamentais de admi-
nistração pública nas contratações e 
demais atos praticados na execução 
do convênio, ou o inadimplemento 
do executor com relação a outras 
cláusulas conveniais básicas;

iii - quando o executor deixar 
de adotar as medidas saneadoras 
apontadas pelo partícipe repassa-
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dor dos recursos ou por integrantes 
do respectivo sistema de controle 
interno.

§ 4o  os saldos de convênio, en-
quanto não utilizados, serão obri-
gatoriamente aplicados em cader-
netas de poupança de instituição fi-
nanceira oficial se a previsão de seu 
uso for igual ou superior a um mês, 
ou em fundo de aplicação financei-
ra de curto prazo ou operação de 
mercado aberto lastreada em títu-
los da dívida pública, quando a uti-
lização dos mesmos verificar-se em 
prazos menores que um mês.

§ 5o  as receitas financeiras au-
feridas na forma do parágrafo 
anterior serão obrigatoriamente 
computadas a crédito do convênio 
e aplicadas, exclusivamente, no 
objeto de sua finalidade, devendo 
constar de demonstrativo específico 
que integrará as prestações de con-
tas do ajuste.

§ 6o  Quando da conclusão, de-
núncia, rescisão ou extinção do 
convênio, acordo ou ajuste, os sal-
dos financeiros remanescentes, in-
clusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos à en-
tidade ou órgão repassador dos re-
cursos, no prazo improrrogável de 
�0 (trinta) dias do evento, sob pena 
da imediata instauração de toma-
da de contas especial do responsá-
vel, providenciada pela autoridade 
competente do órgão ou entidade 
titular dos recursos.

Art. 117.  as obras, serviços, 
compras e alienações realizados pe-
los órgãos dos poderes legislativo 
e judiciário e do tribunal de con-
tas regem-se pelas normas desta 
lei, no que couber, nas três esferas 
administrativas.

Art. 118.  os estados, o distri-
to federal, os Municípios e as en-
tidades da administração indireta 
deverão adaptar suas normas sobre 
licitações e contratos ao disposto 
nesta lei.

Art. 119.  as sociedades de 
economia mista, empresas e fun-
dações públicas e demais entidades 
controladas direta ou indiretamen-
te pela união e pelas entidades re-
feridas no artigo anterior editarão 
regulamentos próprios devidamen-
te publicados, ficando sujeitas às 
disposições desta lei.

parágrafo único.  os regulamen-
tos a que se refere este artigo, no 
âmbito da administração pública, 
após aprovados pela autoridade 
de nível superior a que estiverem 
vinculados os respectivos órgãos, 
sociedades e entidades, deverão ser 
publicados na imprensa oficial.

art. 120. os valores fixados por 
esta lei serão automaticamente 
corrigidos na mesma periodicidade 
e proporção da variação do Índice 
nacional de preços ao consumidor 
(inpc), com base no índice do mês 
de dezembro de 1991.

art. 120. os valores fixados por 
esta lei serão automaticamente 
corrigidos na mesma periodicidade 
e proporção da variação do Índice 
geral de preços do Mercado (igp-
M), com base no índice do mês de 
dezembro de 1991(redação dada 
pela lei nº 8.88�, de 1994)

parágrafo único. o poder execu-
tivo federal fará publicar no diário 
oficial da união os novos valores 
oficialmente vigentes por ocasião 
de cada evento citado no caput des-
te artigo, desprezando-se as frações 
inferiores a cr$ 1.000,00 (um mil 
cruzeiros).

parágrafo único.  o poder execu-
tivo federal fará publicar no diário 
oficial da união os novos valores 
oficialmente vigentes por ocasião 
de cada evento citado no “caput” 
deste artigo, desprezando-se as fra-
ções inferiores a cr$ 1,00 (hum cru-
zeiro real)  (redação dada pela lei 
nº 8.88�, de 1994)

Art. 120.  os valores fixados 
por esta lei poderão ser anualmen-
te revistos pelo poder executivo 
federal, que os fará publicar no 
diário oficial da união, observan-
do como limite superior a variação 
geral dos preços do mercado, no 
período  (redação dada pela lei nº 
9.648, de 1998)

art. 121. o disposto nesta lei não 
se aplica às licitações instauradas e 
aos contratos assinados anterior-
mente à sua vigência.

Art. 121.  o disposto nesta lei 
não se aplica às licitações instaura-
das e aos contratos assinados ante-
riormente à sua vigência, ressalvado 
o disposto no art. 57, nos parágra-
fos 1o, 2o e 8o do art. 65, no inciso 
XV do art. 78, bem assim o disposto 
no “caput” do art. 5o, com relação 
ao pagamento das obrigações na 

ordem cronológica, podendo esta 
ser observada, no prazo de noventa 
dias contados da vigência desta lei, 
separadamente para as obrigações 
relativas aos contratos regidos por 
legislação anterior à lei no 8.666, 
de 21 de junho de 199�  (redação 
dada pela lei nº 8.88�, de 1994)

parágrafo único.  os contratos 
relativos a imóveis do patrimônio 
da união continuam a reger-se 
pelas disposições do decreto-lei 
no 9.760, de 5 de setembro de 1946, 
com suas alterações, e os relativos 
a operações de crédito interno ou 
externo celebrados pela união ou a 
concessão de garantia do tesouro 
nacional continuam regidos pela 
legislação pertinente, aplicando-se 
esta lei, no que couber.

Art. 122.  nas concessões de 
linhas aéreas, observar-se-á proce-
dimento licitatório específico, a ser 
estabelecido no código brasileiro 
de aeronáutica.

Art. 123.  em suas licitações 
e contratações administrativas, as 
repartições sediadas no exterior 
observarão as peculiaridades lo-
cais e os princípios básicos desta 
lei, na forma de regulamentação 
específica.

art. 124.  esta lei entra em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 124.  aplicam-se às licita-
ções e aos contratos para permissão 
ou concessão de serviços públicos os 
dispositivos desta lei que não con-
flitem com a legislação específica 
sobre o assunto (redação dada pela 
lei nº 8.88�, de 1994)

parágrafo único.  as exigências 
contidas nos incisos ii a iV do § 2o do 
art. 7o serão dispensadas nas licita-
ções para concessão de serviços com 
execução prévia de obras em que 
não foram previstos desembolso 
por parte da administração públi-
ca concedente  (incluído pela lei nº 
8.88�, de 1994)

Art. 125.  esta lei en-
tra em vigor na data de sua 
publicação(renumerado por força 
do disposto no art. �.  da lei nº 
8.88�, de 1994)

Art. 126.  revogam-se as dis-
posições em contrário, especial-
mente os decretos-leis nos 2.�00, de 
21 de novembro de 1986, 2.�48, de 
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24 de julho de 1987, 2.�60, de 16 de 
setembro de 1987, a lei no 8.220, de 
4 de setembro de 1991, e o art. 8� 
da lei no 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966. (renumerado por força do 
disposto no art. �.  da lei nº 8.88�, 
de 1994).

brasília, 21 de junho de 199�, 
172o da independência e 105o da 

república.

itaMar franco 
Rubens Ricupero 
Romildo Canhim

este texto não substitui o publi-
cado no dou de 22.6.199�, republi-
cado em 6.7.1994 e retificado em  
6.7.1994






