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DECRETO Nº 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937. 
* ATUALIZADO ATÉ 13/8/2020 

Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da 
Constituição,  

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes 
no país e cuja conservação seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio 
histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do 
Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. 

§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os 
monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição 
notável com que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo indústria humana. 

Art. 2º A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessôas naturais, bem como às pessôas jurídicas 
de direito privado e de direito público interno. 

Art. 3º Exclúem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de orígem estrangeira: 

1) que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país; 

2) que adornem quaisquer veiculos pertecentes a emprêsas estrangeiras, que façam carreira no país; 

3) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do Código Civíl, e que continuam sujeitas 
à lei pessoal do proprietário; 

4) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos; 

5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais: 

6) que sejam importadas por emprêsas estrangeiras expressamente para adôrno dos respectivos 
estabelecimentos. 
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Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para livre trânsito, fornecida 
pelo Serviço ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

CAPÍTULO II 
DO TOMBAMENTO 

 "O ato de tombamento geral não precisa individualizar os bens abarcados pelo tombo, pois as restrições impostas pelo 
Decreto-Lei n. 25/1937 se estendem à totalidade dos imóveis pertencentes à área tombada". (REsp 1359534/MA, Rel. Min. 
Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20/02/2014, DJe 24/10/2016) 

 "Inexistindo ofensa à harmonia estética de conjunto arquitetônico tombado, não há falar em demolição de construção 
acrescida". (REsp 1527252/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21/05/2015, DJe 30/06/2015) 

 "O tombamento do Plano Piloto de Brasília abrange o seu singular conceito urbanístico e paisagístico, que expressa e 
forma a própria identidade da capital federal". (AgRg nos EREsp 1166337/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, 
j. 24/10/2012, DJe 12/11/2012) 

Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro Livros do Tombo, nos quais 
serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta lei, a saber: 

1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas pertencentes às categorias de arte 
arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º. 

2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interêsse histórico e as obras de arte histórica; 

3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira; 

4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na categoria das artes aplicadas, 
nacionais ou estrangeiras. 

§ 1º Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes. 

§ 2º Os bens, que se inclúem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do presente artigo, serão 
definidos e especificados no regulamento que for expedido para execução da presente lei. 

Art. 5º O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios se fará de ofício, por 
ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à 
entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, afim de produzir os necessários 
efeitos. 

Art. 6º O tombamento de coisa pertencente à pessôa natural ou à pessôa jurídica de direito privado se fará 
voluntária ou compulsóriamente. 

Art. 7º Proceder-se-à ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e a coisa se revestir 
dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional, a 
juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o 
mesmo proprietário anuir, por escrito, à notificação, que se lhe fizer, para a inscrição da coisa em qualquer 
dos Livros do Tombo. 
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 (MPE/BA-2018) 

Art. 8º Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir à inscrição da 
coisa. 

Art. 10. O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado provisório ou 
definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos 
referidos bens no competente Livro do Tombo. 

Parágrafo único. Para todas os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o tombamento provisório se 
equiparará ao definitivo. 

 "(...) A Turma entendeu, entre outras considerações, que o ato de tombamento, seja ele provisório ou definitivo, tem por 
finalidade preservar o bem identificado como de valor cultural, contrapondo-se, inclusive, aos interesses da propriedade 
privada, não só limitando o exercício dos direitos inerentes ao bem, mas também obrigando o proprietário a tomar as 
medidas necessárias à sua conservação. O tombamento provisório, portanto, possui caráter preventivo e assemelha-se 
ao definitivo quanto às limitações incidentes sobre a utilização do bem tutelado, nos termos do parágrafo único do art. 
10 do DL n. 25/1937. O valor cultural do bem é anterior ao próprio tombamento. A diferença é que, não existindo qualquer 
ato do Poder Público que formalize a necessidade de protegê-lo, descaberia responsabilizar o particular pela não 
conservação do patrimônio. O tombamento provisório, portanto, serve como um reconhecimento público da valoração 
inerente ao bem. As coisas tombadas não poderão, nos termos do art. 17 do DL n. 25/1937, ser destruídas, demolidas 
ou mutiladas. O descumprimento do aludido preceito legal enseja, via de regra, o dever de restituir a coisa ao status quo 
ante. Excepcionalmente, sendo inviável o restabelecimento do bem ao seu formato original, autoriza-se a conversão da 
obrigação em perdas e danos. Assim, a Turma deu parcial provimento ao recurso, determinando a devolução dos autos ao 
tribunal a quo para que prossiga o exame da apelação do IPHAN". (REsp 753.534/MT, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 
25/10/2011). 

 "O tombamento provisório de bens (art. 10 do Dec. n. 25/1937) não é fase procedimental a priori do tombamento 
definitivo, mas uma medida assecuratória de preservação do bem até a conclusão dos pareceres técnicos e da sua 
inscrição no livro de tombo". (RMS 8.252/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 2ª Turma, j. 22/10/2002) 

CAPÍTULO III 
DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO 

Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis por 
natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entidades. 

 (MPE/GO – 2016) 

Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato conhecimento ao Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Art. 12. A alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombadas, de propriedade de pessôas naturais 
ou jurídicas de direito privado sofrerá as restrições constantes da presente lei. 

Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade partcular será, por iniciativa do órgão 
competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito para os devidos efeitos em 
livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado ao lado da transcrição do domínio. 
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 (MPE/MG – 2018) (MPE-RR - 2017) 

§ 1º No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata êste artigo, deverá o adquirente, dentro 
do prazo de trinta dias, sob pena de multa de dez por cento sôbre o respectivo valor, fazê-la constar do 
registro, ainda que se trate de transmissão     judicial ou causa mortis. 

 (MPE/MG – 2018) (MPE-RR - 2017) 

§ 2º Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo prazo e sob pena da 
mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar para que tiverem sido deslocados. 

§ 3º A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação pelo proprietário, ao Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, dentro do mesmo prazo e sob a mesma pena. 

Art. 14. A. coisa tombada não poderá saír do país, senão por curto prazo, sem transferência de domínio e 
para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artistico Nacional. 

 (MPE/GO – 2016) (MPE-RO - 2017) (MPE-RR - 2017) 

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruidas, demolidas ou mutiladas, nem, 
sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, ser reparadas, 
pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cincoenta por cento do dano causado. 

 (MPE-RO - 2017) (MPE-RR - 2017) 

 "(...) A Turma conheceu em parte o recurso, mas desproveu-o provimento, considerando que, havendo tombamento geral 
de cidade protegida como patrimônio de importância histórico-cultural, aplicam-se as restrições do art. 17 do DL n. 
25/1937 a todos os proprietários de imóvel na área tombada. Ademais, não procede a alegação de que o bem da 
recorrente não foi individualizado no tombamento, se já sabia das citadas restrições, quando solicitou, inclusive, 
autorização ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para a realização da obra, não obstante 
descumpriu os limites impostos para a realização de reformas no imóvel". (REsp 1.098.640-MG, Rel. Min. Humberto 
Martins, 2ª Turma, j. 9/6/2009) 

Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes à União, aos Estados ou aos municípios, a autoridade 
responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa. 

 (MPE-RR - 2017) 

Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na 
vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibílidade, nem nela colocar 
anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objéto, impondo-se nêste caso 
a multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto. 

 (MPE/MG – 2018) (MPE-RO - 2017) 

Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder às obras de 
conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio 
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Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao 
dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. 

 (MPE/MG – 2018) (MPE/MG – 2019) 

§ 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional mandará executá-las, a expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas 
dentro do prazo de seis meses, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa. 

 (MPE/MG – 2018) 

 (MPE/MG – 2018) 

§ 2º À falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o proprietário requerer 
que seja cancelado o tombamento da coisa. (Vide Lei nº 6.292, de 1975) 

 (MPE/MG – 2018) 

§ 3º Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação ou reparação em qualquer 
coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-
las e executá-las, a expensas da União, independentemente da comunicação a que alude êste artigo, por 
parte do proprietário. 

Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, que poderá inspecioná-los sempre que fôr julgado conveniente, não podendo os 
respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa de cem mil réis, 
elevada ao dôbro em caso de reincidência. 

 "O objetivo do tombamento é a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, cabendo ao IPHAN a sua 
manutenção e vigilância, conforme o disposto nos arts. 19 e 20 do DL n. 25/1937. A União, por intermédio do IPHAN, 
tem efetivo interesse na preservação e manutenção do patrimônio histórico e artístico nacional, resguardando os bens 
de excepcional valor cultural e artístico. Assim, determinada a competência da Justiça Federal, não se pode manter a 
sentença condenatória proferida por juízo incompetente, visto ser aquela de ordem constitucional.". (CC 106.413-SP, Rel. 
Min. Arnaldo Esteves Lima, 3ª Seção, j. 14/10/2009) 

DECRETO Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967. 
* ATUALIZADO ATÉ 13/8/2020 

Dispõe sôbre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma 
Administrativa e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 9°, § 2º, do Ato Institucional nº 4, 
de 7 de dezembro de 1966, decreta: 
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TÍTULO I 
DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

Art. 1º O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República auxiliado pelos Ministros de Estado. 

Art. 2º O Presidente da República e os Ministros de Estado exercem as atribuições de sua competência 
constitucional, legal e regulamentar com o auxílio dos órgãos que compõem a Administração Federal. 

Art. 3º Respeitada a competência constitucional do Poder Legislativo estabelecida no artigo 46, inciso II e IV, 
da Constituição, o Poder Executivo regulará a estruturação, as atribuições e o funcionamento dos órgãos 
da Administração Federal. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969) 

Art. 4° A Administração Federal compreende: 

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da 
Presidência da República e dos Ministérios. 

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de 
personalidade jurídica própria: 

a) Autarquias; 

b) Emprêsas Públicas; 

c) Sociedades de Economia Mista. 

d) fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987) 

Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja 
área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.    (Renumerado pela Lei nº 7.596, de 1987) 

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 

I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, 
para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, 
gestão administrativa e financeira descentralizada. 

 (MPE/GO – 2016) 

II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 
próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o 
Govêrno seja levado a exercer por fôrça de contingência ou de conveniência administrativa podendo 
revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.  (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969) 
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III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada 
por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com 
direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta. (Redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969) 

IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução 
por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos 
respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. (Incluído 
pela Lei nº 7.596, de 1987) 

§ 1º No caso do inciso III, quando a atividade fôr submetida a regime de monopólio estatal, a maioria 
acionária caberá apenas à União, em caráter permanente. 

§ 2º O Poder Executivo enquadrará as entidades da Administração Indireta existentes nas categorias 
constantes dêste artigo. 

§ 3º As entidades de que trata o inciso IV deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da 
escritura pública de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais 
disposições do Código Civil concernentes às fundações.  (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987) 

DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941. 
* ATUALIZADO ATÉ 10/7/2020 

Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em todo o território nacional. 

Art. 2o Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, 
pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

 (MPE/PB – 2018) 

§ 1o A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária, quando de sua utilização 
resultar prejuizo patrimonial do proprietário do solo. 

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

 (MPE/PB – 2018) 

 É necessária prévia autorização do Presidente da República para desapropriação, pelos estados, de empresa de energia 
elétrica. (Súmula 157, STF) 

Art. 3o Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de carater público ou que exerçam 
funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, 
constante de lei ou contrato. 

Art. 4o A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se 
destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em 
qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as 
indispensaveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. 

Parágrafo único. Quando a desapropriação destinar-se à urbanização ou à reurbanização realizada 
mediante concessão ou parceria público-privada, o edital de licitação poderá prever que a receita 
decorrente da revenda ou utilização imobiliária integre projeto associado por conta e risco do 
concessionário, garantido ao poder concedente no mínimo o ressarcimento dos desembolsos com 
indenizações, quando estas ficarem sob sua responsabilidade. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) 

Art. 5o Consideram-se casos de utilidade pública: 

a) a segurança nacional; 

b) a defesa do Estado; 

c) o socorro público em caso de calamidade; 

d) a salubridade pública; 

e) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência; 

f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica; 

g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saude, clínicas, estações de clima e fontes 
medicinais; 

h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos; 

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de 
urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, 
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higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais; (Redação dada pela Lei nº 9.785, 
de 1999) 

j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo; 

k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em 
conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos 
mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela 
natureza; 

l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens moveis de valor 
histórico ou artístico; 

m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios; 

n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves; 

o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária; 

p) os demais casos previstos por leis especiais. 

§ 1º - A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a alínea i do caput deste artigo, inclui 
o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda 
ou locação dos respectivos lotes a empresas previamente qualificadas. (Incluído pela Lei nº 6.602, de 1978) 

§ 2º - A efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação de distritos industriais depende de 
aprovação, prévia e expressa, pelo Poder Público competente, do respectivo projeto de 
implantação.  (Incluído pela Lei nº 6.602, de 1978) 

§ 3o Ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular, destinado às classes de menor 
renda, não se dará outra utilização nem haverá retrocessão. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

 (MPE/BA-2018) 

Art. 6o A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, 
Interventor ou Prefeito. 

 "O ato declaratório da desapropriação, por utilidade ou necessidade pública, ou por interesse social, deve ser motivado de 
maneira explícita, clara e congruente, não sendo suficiente a mera referência à hipótese legal". (Enunciado 4, I Jornada de 
Direito Administrativo CJF/STJ) 

Art. 7o Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos 
prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. 

Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuizo 
da ação penal. 
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Art. 8o O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao 
Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação. 

Art. 9o Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos 
de utilidade pública. 

 "Não constitui ofensa ao artigo 9º do Decreto-Lei n. 3.365/1941 o exame por parte do Poder Judiciário, no curso do processo 
de desapropriação, da regularidade do processo administrativo de desapropriação e da presença dos elementos de validade 
do ato de declaração de utilidade pública". (Enunciado 3, I Jornada de Direito Administrativo CJF/STJ) 

Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco 
anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. (Vide Decreto-
lei nº 9.282, de 1946)  

Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. 

Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições 
decorrentes de atos do Poder Público. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

Art. 10-A. O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização. (Incluído 
pela Lei nº 13.867, de 2019) 

 Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo 
superior a um ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização. (Súmula 67, STJ) 

 "A indenização referente à cobertura vegetal deve ser calculada em separado do valor da terra nua quando comprovada a 
exploração dos recursos vegetais de forma lícita e anterior ao processo expropriatório". (REsp 1287823/MT,Rel. Min. Ari 
Pargendler, Rel. p/ Acórdão Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 04/08/2015,DJE 28/08/2015) 

 "O valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à data da avaliação do perito judicial". (AgRg no 
REsp 1434078/RN, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, J. 06/10/2015, DJE 13/10/2015) 

 "Na desapropriação é devida a indenização correspondente aos danos relativos ao fundo de comércio". (EDcl no AgRg no 
AREsp 275586/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, J. 18/04/2013, DJE 29/04/2013) 

 "O possuidor titular do imóvel desapropriado tem direito ao levantamento da indenização pela perda do seu direito 
possessório". (EDcl no AgRg no AREsp 361177/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, J. 03/12/2013, DJE 10/12/2013) 

 "O promitente comprador tem legitimidade ativa para propor ação cujo objetivo é o recebimento de verba indenizatória 
decorrente de ação desapropriatória, ainda que a transferência de sua titularidade não tenha sido efetuada perante o 
registro geral de imóveis". (REsp 1204923/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, J. 20/03/2012, DJE 28/05/2012) 

§ 1º A notificação de que trata o caput deste artigo conterá: (Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019) 

I - cópia do ato de declaração de utilidade pública; (Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019) 

II - planta ou descrição dos bens e suas confrontações; (Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019) 

III - valor da oferta; (Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019) 

IV - informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 (quinze) dias e de que o silêncio será 
considerado rejeição; (Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019) 
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§ 2º Aceita a oferta e realizado o pagamento, será lavrado acordo, o qual será título hábil para a transcrição 
no registro de imóveis. (Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019) 

§ 3º Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem manifestação, o poder público procederá na forma dos 
arts. 11 e seguintes deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019) 

Art. 10-B. Feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou 
instituições especializados em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão responsável 
pela desapropriação. (Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019) 

§ 1º A mediação seguirá as normas da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, e, subsidiariamente, os 
regulamentos do órgão ou instituição responsável. (Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019) 

§ 2º Poderá ser eleita câmara de mediação criada pelo poder público, nos termos do art. 32 da Lei nº 13.140, 
de 26 de junho de 2015. (Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019) 

§ 4º A arbitragem seguirá as normas da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e, subsidiariamente, os 
regulamentos do órgão ou instituição responsável. (Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019) 

DO PROCESSO JUDICIAL 

 "A ação de desapropriação direta ou indireta, em regra, não pressupõe automática intervenção do Ministério Público, 
exceto quando envolver, frontal ou reflexamente, proteção ao meio ambiente, interesse urbanístico ou improbidade 
administrativa". (AgRg no AREsp 211911/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, J. 11/03/2014, DJE 19/03/2014) 

Art. 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado 
onde for domiciliado o réu, perante o juizo privativo, se houver; sendo outro o autor, no foro da situação 
dos bens. 

Art. 12. Somente os juizes que tiverem garantia de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de 
vencimentos poderão conhecer dos processos de desapropriação. 

Art. 13. A petição inicial, alem dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço 
e será instruida com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de 
desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. 

Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a dois contos de réis (2:000$0), dispensam-se os 
autos suplementares. 

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possivel, técnico, 
para proceder à avaliação dos bens. 

 "As regras dispostas nos arts. 19 e 33 do CPC, quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, se 
aplicam às demandas indenizatórias por desapropriação indireta, eis que regidas pelo procedimento comum". (AgRg no 
REsp 1478715/AM,Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, J. 18/11/2014,DJE 26/11/2014) 

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito. 
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Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 
do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens; 

 (MPE-SP - 2017) 

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

 Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do Dl. 3.365/41 (Lei da Desapropriação por utilidade pública). (Súmula 652, 
STF) 

 No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada pelo 
juiz, por motivo de urgência. (Súmula 164, STF) 

 Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante, imitido na posse, pode exercer, desde logo, todos os 
direitos inerentes aos respectivos títulos. (Súmula 476, STF) 

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito 
ao impôsto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956) 

 (MPE-SP - 2017) 

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial 
e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956) 

 (MPE-SP - 2017) 

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o 
referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 
1956) 

 (MPE-SP - 2017) 

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a 
importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral 
e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956) 

 (MPE-SP - 2017) 

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão 
provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956) 

 (MPE-SP - 2017) 

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela 
Lei nº 2.786, de 1956) 

 (MPE-SP - 2017) 
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§ 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.  (Incluído pela Lei nº 
11.977, de 2009) 

 (MPE-SP - 2017) 

Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e 
interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo 
e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até 
seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, 
vedado o cálculo de juros compostos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

 Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios. (Súmula 12, STJ) 

 Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação 
indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel. (Súmula 69, STJ) 

 A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado 
em lei. (Súmula 102, STJ) 

 Os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da imissão na posse, calculados sobre o valor da 
indenização, corrigido monetariamente. (Súmula 113, STJ) 

 Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da 
indenização, corrigido monetariamente. (Súmula 114, STJ) 

 "O Plenário julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade para: i) em relação ao “caput” do art. 15-
A do Decreto-Lei 3.365/1941, por maioria, reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% 
(seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem; i-
a) declarar a inconstitucionalidade do vocábulo “até”; i-b) dar interpretação conforme a Constituição ao “caput” do 
dispositivo, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado 
em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença; ii) por maioria, declarar a constitucionalidade dos §§ 1º e 
2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941; iii) declarar a constitucionalidade do § 3º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941; 
iv) por maioria, declarar a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941; v) declarar a 
constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios e a 
inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil 
reais)” prevista no § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/1941" (ADI 2332/DF, STF, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 
17/5/2018). 

 "Se, em procedimento de desapropriação por interesse social, constatar-se que a área medida do bem é maior do que a 
escriturada no Registro de Imóveis, o expropriado receberá indenização correspondente à área registrada, ficando a 
diferença depositada em Juízo até que, posteriormente, se complemente o registro ou se defina a titularidade para o 
pagamento a quem de direito". (REsp 1307026/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, J. 16/06/2015, DJE 17/11/2015) 

§ 1o Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente 
sofrida pelo proprietário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN nº 2.332-2) 

 Na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da 
propriedade. (Súmula 56, STJ) 

 "Os juros compensatórios incidem pela simples perda antecipada da posse, no caso de desapropriação, e pela limitação da 
propriedade, no caso de servidão administrativa nos termos da Súmula n. 56/STJ". (AREsp 927490/RS, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19/06/2018, DJe 27/06/2018) 

 "Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação 
indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel, calculados, nos dois casos, sobre o valor da indenização corrigido 
monetariamente". (REsp 1272487/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, J. 14/04/2015, DJE 20/04/2015) 
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 "Na desapropriação, a base de cálculo dos juros compensatórios é a diferença entre os 80% do preço ofertado e o valor do 
bem definido judicialmente".  (REsp 1397476/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, J. 28/04/2015, DJE 01/07/2015) 

 "Nas hipóteses em que o valor da indenização fixada judicialmente for igual ou inferior ao valor ofertado inicialmente, a 
base de cálculo para os juros compensatórios e moratórios deve ser os 20% (vinte por cento) que ficaram indisponíveis para 
o expropriado". (AgRg no REsp 1480265/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, J. 01/09/2015, DJE 15/09/2015) 

 "Nas ações de desapropriação não há cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se trata de encargos 
que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição do precatório original, 
enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional". (AgRg no 
REsp 1446098/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, J. 18/06/2014, DJE 18/08/2014) 

 "Não incide imposto de renda sobre as verbas decorrentes de desapropriação (indenização, juros moratórios e juros 
compensatórios), seja por necessidade ou utilidade pública, seja por interesse social, por não constituir ganho ou acréscimo 
patrimonial". (REsp 1410119/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, J. 12/11/2013, DJE 20/11/2013) 

 "A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação 
prévia ou de pagamento integral, exigindo apenas o depósito judicial nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 
3.365/1941". (REsp 1234606/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, J. 26/04/2011, DJE 04/05/2011) 

 "A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois eles restituem não só o que o 
expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade 
de o imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do 
seu valor à vista". (AgRg no AREsp 593117/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, J. 05/03/2015, DJE 31/03/2015) 

§ 2o Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de 
eficiência na exploração iguais a zero. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN nº 
2.332-2) 

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por 
apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por 
restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, 
incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença.  (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

 "As restrições relativas à exploração da mata atlântica estabelecidas pelo Decreto n. 750/1993 constituem mera limitação 
administrativa, e não desapropriação indireta, sujeitando-se, portanto, à prescrição quinquenal". (REsp 1104517/SC, Rel. 
p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27/08/2013, DJe 06/03/2014) 

§ 4o Nas ações referidas no § 3°, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a 
período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN nº 2.332-2) 

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda 
decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente 
serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele 
em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

 "Nas desapropriações realizadas por concessionária de serviço público, não sujeita a regime de precatório, a regra contida 
no art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41 é inaplicável, devendo os juros moratórios incidir a partir do trânsito em julgado da 
sentença". (AgRg nos EDcl no REsp 1350914/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, J. 22/04/2014, DJE 
07/05/2014) 

 "O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o 
pagamento deveria ser feito". (REsp 1272487/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, J. 14/04/2015, DJE 20/04/2015) 
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Art. 16. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a dá 
mulher; a de um sócio, ou administrador, a dos demais, quando o bem pertencer a sociedade; a do 
administrador da coisa no caso de condomínio, exceto o de edificio de apartamento constituindo cada um 
propriedade autonôma, a dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não houver, a do cônjuge, 
herdeiro, ou legatário, detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer a espólio. 

Parágrafo único. Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se encontra no território da jurisdição 
do juiz, o oficial portador do mandado marcará desde logo hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, 
independentemente de nova diligência ou despacho. 

 ""Em se tratando de desapropriação, prevalece a disposição específica do art. 16 do DL 3.365/1941, no sentido de que "a 
citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher". Conforme dispõe o 
art. 42 do DL 3.365/1941, o Código de Processo Civil somente incidirá no que for omissa a Lei das Desapropriações. Portanto, 
havendo previsão expressa quanto à matéria, não se aplica a norma geral". (REsp 1404085/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 
2ª Turma, j. 05/08/2014, DJe 18/08/2014) 

Art. 17. Quando a ação não for proposta no foro do domicilio ou da residência do réu, a citação far-se-á por 
precatória, se ó mesmo estiver em lugar certo, fora do território da jurisdição do juiz. 

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

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

Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer 
outra questão deverá ser decidida por ação direta. 

Art. 21. A instância não se interrompe. No caso de falecimento do réu, ou perda de sua capacidade civil, o 
juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador à lide, ate que se lhe habilite o interessado. 

Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade à investidura do curador 
à lide poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo representante do espólio, ou do incapaz. 

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

Art. 23. Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito 
apresentará o laudo em cartório até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento. 

 "Em se tratando de desapropriação, a prova pericial para a fixação do justo preço somente é dispensável quando há 
expressa concordância do expropriado com o valor da oferta inicial". (AgRg no AREsp 203423/SE, Rel. Ministra Eliana 
Calmon, 2ª Turma, J. 19/09/2013, DJE 26/09/2013) 

 "Em ação de desapropriação, é possível ao juiz determinar a realização de perícia avaliatória, ainda que os réus tenham 
concordado com o valor oferecido pelo Estado". (AgRg no AREsp 459637/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, J. 
08/04/2014, DJE 14/04/2014) 
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§ 1o O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem 
necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendiveis para a 
fixação da indenização, as enumeradas no art. 27. 

Ser-lhe-ão abonadas, como custas, as despesas com certidões e, a arbítrio do juiz, as de outros documentos 
que juntar ao laudo. 

§ 2o Antes de proferido o despacho saneador, poderá o perito solicitar prazo especial para apresentação do 
laudo. 

Art. 24. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil. 
Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o preço da indenização. 

Parágrafo único. Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo outra audiência que se 
realizará dentro de 10 dias afim de publicar a sentença. 

Art. 25. O principal e os acessórios serão computados em parcelas autônomas. 

Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia módica para desmonte e transporte de maquinismos 
instalados e em funcionamento. 

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de 
terceiros contra o expropriado. (Redação dada pela Lei nº 2.786, de 1956) 

 (MPE-SP - 2017) 

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

 (MPE-SP - 2017) 

§ 2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, 
determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República.  (Redação dada pela Lei nº 6.306, de 1978) 

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

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o 
desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor 
da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os 
honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).  (Redação dada Medida Provisória 
nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN nº 2.332-2) 
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 Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e 
moratórios, devidamente corrigidas. (Súmula 131, STJ) 

 Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, 
corrigidas monetariamente. (Súmula 141, STJ) 

 Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para 
desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for efetivada. 
(Súmula 23, STF) 

 Na indenização por desapropriação incluem-se honorários do advogado do expropriado. (Súmula 378, STF) 

 Pela demora no pagamento do preço da desapropriação não cabe indenização complementar além dos juros. (Súmula 416, 
STF) 

 Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se 
à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez. (Súmula 561, STF) 

 A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas 
ambas monetariamente. (Súmula 617, STF) 

 "O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do 
Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a 
indenização imposta judicialmente". (AgRg no REsp 1411984/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, J. 
27/10/2015, DJE 09/11/2015) 

 "O pedido de desistência na ação expropriatória afasta a limitação dos honorários estabelecida no art. 27, § 1º, do Decreto 
nº 3.365/41". (AgRg no REsp 1327803/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 16/12/2014, DJE 19/12/2014) 

 "São aplicáveis às desapropriações indiretas os limites percentuais de honorários advocatícios constantes do art. 27, § 1º, 
do Decreto-Lei n. 3.365/1941" (REsp 1416135/SP,Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, J. 11/02/2014,DJE 21/02/2014) 

§ 2º A transmissão da propriedade, decorrente de desapropriação amigável ou judicial, não ficará sujeita ao 
impôsto de lucro imobiliário. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956) 

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo se aplica: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

I - ao procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel 
rural, por interesse social, para fins de reforma agrária; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 
2001) 

II - às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

 "A ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos, nos termos da Súmula 119 do STJ e na vigência do Código Civil 
de 1916, e em 10 anos sob a égide do Código Civil de 2002, observando-se a regra de transição disposta no art. 2.028 do 
CC/2002". (AgRg no AREsp 424803/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, J. 25/08/2015, DJE 10/09/2015) 

 "O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no 
local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único 
do art. 1.238 do CC". (REsp 1757352/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12/02/2020, DJe 07/05/2020) 

§ 4º O valor a que se refere o § 1o será atualizado, a partir de maio de 2000, no dia 1o de janeiro de cada ano, 
com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

Art. 28. Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, 
quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante. 
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§ 1 º A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao 
duplo grau de jurisdição. (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 1974) 

§ 2o Nas causas de valor igual ou inferior a dois contos de réis (2:000$0), observar-se-á o disposto no art. 839 
do Código de Processo Civil. 

Art. 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expropriante, mandado de 
imissão de posse, valendo a sentença como título habil para a transcrição no registro de imoveis. 

Art. 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo 
vencido, ou em proporção, na forma da lei. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 31. Ficam subrogados no preço quaisquer onus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. 

 "Compete exclusivamente à União promover a desapropriação rural por interesse social, para fins de reforma agrária (arts. 
184 da CF/88 e 2º, § 1º, da Lei 8.629/93), resultando daí sua legitimidade para figurar no polo passivo de ação almejando a 
recomposição de prejuízos suportados por arrendatário de imóvel rural objeto de desapropriação. Tratando-se de direito 
pessoal ou obrigacional, tem-se por inaplicável o art. 31 do Decreto-Lei 3.365/41, pois a sub-rogação no preço se dá apenas 
quanto aos direitos reais constituídos sobre o bem expropriado". (REsp 1130124/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, 
j. 04/04/2013, DJe 10/04/2013) 

Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro. (Redação dada pela Lei nº 2.786, de 1956) 

§ 1o As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados, quando inscritas e ajuizadas. (Incluído pela 
Lei nº 11.977, de 2009) 

§ 2o Incluem-se na disposição prevista no § 1º as multas decorrentes de inadimplemento e de obrigações 
fiscais. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

§ 3o A discussão acerca dos valores inscritos ou executados será realizada em ação própria. (Incluído pela Lei 
nº 11.977, de 2009) 

Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento 
prévio da indenização. 

§ 1º O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou, onde este não tiver agência, em estabelecimento bancário 
acreditado, a critério do juiz. (Renumerado do Parágrafo Único pela Lei nº 2.786, de 1956) 

§ 2º O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, 
poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim previsto neste e no art. 15, 
observado o processo estabelecido no art. 34.  (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956) 

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas 
fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para 
conhecimento de terceiros. 
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 "Havendo divergência entre a área registrada e a medida, o expropriado somente poderá levantar o valor da indenização 
correspondente à registrada. O depósito indenizatório relativo ao espaço remanescente ficará retido em juízo até que o 
expropriado promova a retificação do registro ou seja decidida, em ação própria, a titularidade do domínio (art. 34 do DL 
3.365/1941)". (REsp 1286886/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/05/2014, DJe 22/05/2014) 

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, 
ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo. 

Art. 34-A. Se houver concordância, reduzida a termo, do expropriado, a decisão concessiva da imissão 
provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o consequente registro da 
propriedade na matrícula do imóvel. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

 "A imissão provisória na posse não deve ser condicionada ao depósito prévio do valor relativo ao fundo de comércio 
eventualmente devido". (REsp 1337295/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, J. 20/02/2014, DJE 07/03/2014) 

§ 1o A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço 
ofertado em juízo. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

 "A revelia do desapropriado não implica aceitação tácita da oferta, não autorizando a dispensa da avaliação, conforme 
Súmula n. 118 do extinto Tribunal Federal de Recursos". (REsp 1466747/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, J. 
24/02/2015, DJE 03/03/2015) 

§ 2o Na hipótese deste artigo, o expropriado poderá levantar 100% (cem por cento) do depósito de que 
trata o art. 33 deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 3o Do valor a ser levantado pelo expropriado devem ser deduzidos os valores dispostos nos §§ 1º e 2º do 
art. 32 deste Decreto-Lei, bem como, a critério do juiz, aqueles tidos como necessários para o custeio das 
despesas processuais. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de 
reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada 
procedente, resolver-se-á em perdas e danos. 

 (MPE/AM - 2015) 

Art. 36. É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria, de terrenos não 
edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização. 

O expropriante prestará caução, quando exigida. 

 (MPE/MG – 2018) 

Art. 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela 
desapropriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante. 

Art. 38. O réu responderá perante terceiros, e por ação própria, pela omissão ou sonegação de quaisquer 
informações que possam interessar à marcha do processo ou ao recebimento da indenização. 
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Art. 39. A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses, e não se interrompe pela 
superveniência destas. 

Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei. (Vide Decreto 
nº 35.851, de 1954) 

Art. 41. As disposições desta lei aplicam-se aos processos de desapropriação em curso, não se permitindo 
depois de sua vigência outros termos e atos além dos por ela admitidos, nem o seu processamento por forma 
diversa da que por ela é regulada. 

Art. 42. No que esta lei for omissa aplica-se o Código de Processo Civil. 

Art. 43. Esta lei entrará em vigor 10 dias depois de publicada, no Distrito Federal, e 30 dias no Estados e  

DECRETO-LEI Nº 201, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967. 
* ATUALIZADO ATÉ 24/02/2021 

Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o parágrafo 2º, do artigo 9º, do Ato 
Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966,  

DECRETA: 

 “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua 
responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das 
instâncias”. (RE 976566, Rel. Min.  Alexandre De Moraes, STF, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, DJe 26/09/2019) 

 "Os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, sem prejuízo da 
responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967". (AgRg no REsp 1425191/CE, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, 2ª Turma, j. 10/03/2015, DJe 16/03/2015) 

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-RS - 2017) 

 A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de 
competência legislativa privativa da União. (Súmula Vinculante 46) 

 A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum 
estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. (Súmula 702, STF) 

 A extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no art. 1º do 
Dl. 201/67. (Súmula 703, STF) 

 O prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua sujeito a processo por crime previsto no art. 1º do Decreto-Lei 
n. 201, de 27.02.1967. (Súmula 164, STJ) 
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 "O pagamento de remuneração a funcionários fantasmas não configura apropriação ou desvio de verba pública, previstos 
pelo art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967". (AgRg no AREsp 1.162.086-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 
05/03/2020, DJe 09/03/2020) 

 "As infrações penais tipificadas na Lei n. 8.666/1993 não são meio necessário ou fase preparatória ou de execução para a 
prática de crimes de responsabilidade de prefeitos (art. 1º da Decreto-Lei n. 201/1976), tratando-se de delitos autônomos 
e distintos, a tutelar bens jurídicos diversos, não sendo possível a aplicação do princípio da consunção". (AgRg no HC 
448057/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 5ª Turma, j. 06/12/2018, DJe 18/12/2018) 

 "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência 
legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e 
Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de 
processo e julgamento. II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita 
aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via 
adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. 
III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga 
jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a 
função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. IV – Não há ofensa à 
Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-
Lei 201/1967. V – Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 39407 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, 
j. 28/09/2020, DJe 06/10/2020) 
 

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio; 

 "1. Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. “Operação Sanguessuga”. Art. 1º, I, do Decreto-Lei 
201/67 (peculato do prefeito). Crime próprio, que admite participação. Justa causa. Indicativos suficientes de participação 
do denunciado no direcionamento de licitação para compra de ambulância com sobrepreço. 5. Denúncia recebida". (Inq 
3634, Rel. Min. Gilmar Mendes, STF, 2ª Turma, j. 02/06/2015, DJe 22/06/2015) 

 "PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 1º, I, DO 
DECRETO-LEI N. 201/1967. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÕES DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
VERIFICADO. 1. Caso em que não é possível estender os efeitos do acórdão com base no art. 580 do Código de Processo 
Penal, uma vez que paciente e requerente estão em situações diferentes na ação penal em questão. 2. Ilegalidade patente 
constada na hipótese em que o prefeito é denunciado por haver nomeado o paciente para certo cargo em comissão que 
nunca foi efetivamente exercido, embora realizados os pagamentos da respectiva remuneração. Tal o contexto, verifica-
se que a conduta do requerente não se subsume à norma do art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967. 3. Diferente da 
situação em que o gestor nomeia servidor público com o intuito de, às expensas do erário, utilizar-se dele como 
funcionário privado, isto é, para utilizar o nomeado para a realização de serviços privados, pagar ao servidor público não 
constitui desvio ou apropriação da renda pública, tratando-se, pois, de obrigação legal. 4. A forma de provimento, 
direcionada ou não, em fraude ou não, é questão diversa, passível inclusive de sanções administrativas ou civis, mas não 
de sanção penal (Precedente do STJ). 5. Pedido de extensão indeferido. De oficio, concedida a ordem de habeas corpus 
para trancar a Ação Penal n. 201800334557". (PExt no HC 466.378/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 
01/12/2020, DJe 04/12/2020) 

II - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos; 

 (MPE-RS - 2017) 

III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas; 

 (MPE-RS - 2017) 
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IV - empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os 
planos ou programas a que se destinam; 

V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas 
financeiras pertinentes; 

VI - deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou 
ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos; 

VII - Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente, da aplicação de recursos, 
empréstimos subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a qualquer titulo; 

 "O crime previsto no art. 1°, VII, do Decreto-Lei n° 201/1967 se perfectibiliza quando há uma clara intenção de descumprir 
os prazos para a prestação de contas". (REsp 1.695.266-PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23/06/2020, DJe 
10/08/2020) 

VIII - Contrair empréstimo, emitir apólices, ou obrigar o Município por títulos de crédito, sem autorização 
da Câmara, ou em desacordo com a lei; 

IX - Conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei; 

X - Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo 
com a lei; 

XI - Adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos 
em lei; 

XII - Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem vantagem para o erário; 

 (MPE-PR - 2016) 

XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei; 

XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o 
motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente; 

 “Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). 
Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de 
precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. 
Ausência de vício". (RE 593727, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 14/05/2015, DJe 08/09/2015) 

 "AÇÃO PENAL. PREFEITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ART. 1º, XIV, SEGUNDA PARTE, DO DECRETO-LEI Nº 
201/67. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU CIENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA POR OUTROS MEIOS QUANTO À ORDEM 
ALEGADAMENTE DESATENDIDA. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. 1. Para a perfectibilização do tipo penal do 
artigo 1º, XIV, segunda parte, do Decreto-Lei nº 201/67 exige-se dolo preordenado em descumprir uma ordem judicial 
individualizada e diretamente dirigida ao Prefeito, a revelar menoscabo e desprezo institucional para com a 
administração da justiça. 2. Conduta dolosa que não se configura no caso concreto, uma vez inexistente prova da 
cientificação do Prefeito quanto à ordem alegadamente descumprida, seja pessoalmente ou por outros meios 
inequívocos. 3. Provas documentais e testemunhais propícias à absolvição do acusado, a qual se decreta com fundamento 
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no art. 386, V, do CPP, na linha do propugnado pelo Procurador-Geral da República em alegações finais." (AP 555, Rel.: Min. 
Rosa Weber, STF, 1ª Turma, j. 06/10/2015, DJe 01/02/2016) 

XV - Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo estabelecido em lei. 

 "A Turma concedeu a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal instaurada em desfavor de prefeito denunciado 
pela suposta prática do crime de responsabilidade tipificado no inciso XV do art. 1º do DL n. 201/1967 (deixar de fornecer 
certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo estabelecido em lei). Consignou-se a ausência de dolo do 
paciente no indeferimento do pedido de expedição de certidão formulado por vereador (elemento subjetivo exigido para 
a caracterização do delito), porquanto devidamente fundamentado. In casu, o despacho emitido pelo prefeito embasou-se 
na tese de que o requerente não teria legitimidade para formular o referido pedido de forma individual, sem o respaldo da 
câmara municipal". (RMS 12.942-SP, DJ 28/2/2005. HC 107.036-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28/9/2010) 

XVI – deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei, 
quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado 
Federal; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 

 (MPE-PR - 2016) 

XVII – ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado 
Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de 
prescrição legal; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 

XVIII – deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição 
de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição 
ou montante estabelecido em lei; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 

XIX – deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de 
receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício 
financeiro; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 

XX – ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um 
dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de 
novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente;(Incluído pela Lei 10.028, de 
2000) 

XXI – captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda 
não tenha ocorrido; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 

XXII – ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade 
diversa da prevista na lei que a autorizou; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 

XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em 
lei.(Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 

 "O art. 89 da Lei n. 8.666/1993 revogou o inciso XI do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, devendo, portanto, ser aplicado 
às condutas típicas praticadas por prefeitos após sua vigência". (EDcl no AgRg no REsp 1745232/CE, Rel. Min. Reynaldo 
Soares Da Fonseca, 5ª Turma, j. 09/10/2018, DJe 19/10/2018) 
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§1º Os crimes definidos nêste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, 
de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos. 

§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a 
inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, 
sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. 

 "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NEGATIVA DE 
VIGÊNCIA AO ART. 1º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE FORMA AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. RESP N. 1.326.452/PR. ACÓRDÃO EM 
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Quinta 
Turma do STJ, no julgamento do RESP n. 1.326.452/PR, modificou seu entendimento, acompanhando a posição já firmada 
pela Sexta Turma, no sentido de que as penas de perda do cargo e de inabilitação para o exercício de cargo ou função 
pública, eletivo ou de nomeação, têm a sua incidência condicionada à condenação definitiva pela prática dos crimes 
previstos no Decreto-Lei n. 201/1967, razão pela qual a extinção da pretensão punitiva com relação à aplicação da pena 
privativa de liberdade impede a aplicação da pena acessória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no 
REsp 1381728/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 17/12/2013, DJe 19/12/2013) 

 "Ocorrida a prescrição da pretensão punitiva de crime de responsabilidade de prefeito municipal, não podem ser aplicadas 
as penas de perda de cargo e de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública previstas no § 2º do art. 1º do 
Decreto-lei 201/1967. Com efeito, a Quinta Turma do STJ modificou seu entendimento (REsp 1.326.452-PR, DJe 2/10/2013), 
acompanhando a posição já firmada pela Sexta Turma, de modo a considerar que as sanções previstas no referido 
dispositivo têm caráter acessório, razão pela qual a extinção da pretensão punitiva com relação à aplicação da pena 
privativa de liberdade impede a aplicação da pena acessória". (AgRg no REsp 1.381.728-SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 
j. 17/12/2013) 

 "A inabilitação para o exercício de função pública, prevista no art. 1º, § 2º, do DL n. 201/1967, foi elevada ao status de pena 
restritiva de direitos com o advento da Lei n. 7.209/1984, sendo, portanto, autônoma, em relação à privativa de liberdade. 
Além disso, aquela possui natureza jurídica distinta desta, devendo os seus prazos prescricionais fluírem de forma diversa". 
(HC 91.954-RJ, DJe 3/8/2009, e REsp 885.452-PR, DJe 14/4/2008. REsp 1.182.397-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 13/3/2012) 

Art. 2º O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo 
Código de Processo Penal, com as seguintes modificações: 

I - Antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, 
no prazo de cinco dias. Se o acusado não for encontrado para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor, a 
quem caberá apresentar a defesa, dentro no mesmo prazo. 

II - Ao receber a denúncia, o Juiz manifestar-se-á, obrigatória e motivadamente, sobre a prisão preventiva 
do acusado, nos casos dos itens I e II do artigo anterior, e sobre o seu afastamento do exercício do cargo 
durante a instrução criminal, em todos os casos.    

 "As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva - art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n.12.403/2011 -, são 
aplicáveis aos detentores de mandado eletivo, por tratar-se de norma posterior que afasta tacitamente a incidência da lei 
anterior. Assim, ao contrário do que dispõe o DL n. 201/1967, é possível o afastamento do cargo público eletivo antes do 
recebimento da denúncia. Quanto ao prazo da medida cautelar imposta, a Turma entendeu que é excessivo o afastamento 
do cargo por mais de um ano, como no caso, visto que ofende o princípio constitucional da duração razoável do processo, 
ainda mais por nem sequer ter ocorrido o oferecimento da denúncia.". (HC 228.023/SC, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, j. 
19/6/2012) 
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III - Do despacho, concessivo ou denegatório, de prisão preventiva, ou de afastamento do cargo do acusado, 
caberá recurso, em sentido estrito, para o Tribunal competente, no prazo de cinco dias, em autos apartados. 
O recurso do despacho que decreta a prisão preventiva ou o afastamento do cargo terá efeito suspensivo. 

§ 1º Os órgãos federais, estaduais ou municipais, interessados na apuração da responsabilidade do Prefeito, 
podem requerer a abertura do inquérito policial ou a instauração da ação penal pelo Ministério Público, 
bem como intervir, em qualquer fase do processo, como assistente da acusação. 

§ 2º Se as previdências para a abertura do inquérito policial ou instauração da ação penal não forem 
atendidas pela autoridade policial ou pelo Ministério Público estadual, poderão ser requeridas ao 
Procurador-Geral da República. 

Art. 3º O Vice-Prefeito, ou quem vier a substituir o Prefeito, fica sujeito ao mesmo processo do substituído, 
ainda que tenha cessado a substituição. 

Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara 
dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: 

I - Impedir o funcionamento regular da Câmara; 

II - Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos 
da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da 
Câmara ou auditoria, regularmente instituída; 

III - Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos 
a tempo e em forma regular; 

IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade; 

V - Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a proposta orçamentária; 

VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, 

VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática; 

VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à 
administração da Prefeitura; 

IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem 
autorização da Câmara dos Vereadores; 

X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo 
anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
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I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a 
indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de 
integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante 
for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará 
se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido 
de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. 

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará 
a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma 
sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os 
quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. 

III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, 
notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, 
no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole 
testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, 
publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira 
publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, 
opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao 
Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da 
instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do 
denunciado e inquirição das testemunhas. 

IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu 
procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as 
diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for 
de interesse da defesa. 

V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 
(cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da 
acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de 
julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, 
os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada 
um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua 
defesa oral;  (Redação dada pela Lei nº 11.966, de 2009). 

VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas 
na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo 
voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas 
na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará 
lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o 
competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for 
absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da 
Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. 
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VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da 
data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será 
arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos. 

Art. 6º Extingue-se o mandato de Prefeito, e, assim, deve ser declarado pelo Presidente da Câmara de 
Vereadores, quando: 

I - Ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos, ou condenação por crime 
funcional ou eleitoral. 

II - Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei. 

III - Incidir nos impedimentos para o exercício do cargo, estabelecidos em lei, e não se desincompatibilizar 
até a posse, e, nos casos supervenientes, no prazo que a lei ou a Câmara fixar. 

Parágrafo único. A extinção do mandato independe de deliberação do plenário e se tornará efetiva desde a 
declaração do fato ou ato extintivo pelo Presidente e sua inserção em ata. 

Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: 

I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa; 

II - Fixar residência fora do Município; 

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta 
pública. 

§ 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste 
decreto-lei. 

Art. 8º Extingue-se o mandato do Vereador e assim será declarado pelo Presidente da Câmara, quando: 

I - Ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime 
funcional ou eleitoral; 

II - Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei; 

III - deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara 
Municipal, salvo por motivo de doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade; ou, ainda, 
deixar de comparecer a cinco sessões extraordinárias convocadas pelo prefeito, por escrito e mediante 
recibo de recebimento, para apreciação de matéria urgente, assegurada ampla defesa, em ambos os 
casos.  (Redação dada pela Lei nº 6.793, de 13.06.1980) 

IV - Incidir nos impedimentos para o exercício do mandato, estabelecidos em lei e não se 
desincompatibilizar até a posse, e, nos casos supervenientes, no prazo fixado em lei ou pela Câmara. 
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§ 1º Ocorrido e comprovado o ato ou fato extintivo, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, 
comunicará ao plenário e fará constar da ata a declaração da extinção do mandato e convocará 
imediatamente o respectivo suplente. 

§ 2º Se o Presidente da Câmara omitir-se nas providências no parágrafo anterior, o suplente do Vereador 
ou o Prefeito Municipal poderá requerer a declaração de extinção do mandato, por via judicial, e se 
procedente, o juiz condenará o Presidente omisso nas custas do processo e honorários de advogado que 
fixará de plano, importando a decisão judicial na destituição automática do cargo da Mesa e no 
impedimento para nova investidura durante toda a legislatura. 

§ 3º O disposto no item III não se aplicará às sessões extraordinárias que forem convocadas pelo Prefeito, 
durante os períodos de recesso das Câmaras Municipais.  (Incluído pela Lei nº 5.659, de 8.6.1971) 

LEI COMPLEMENTAR Nº 140, DE 8 DE DEZEMBRO DE 

2011. 
* ATUALIZADO ATÉ 14/7/2020 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 
Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao 
combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e 
da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar:  

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o  Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo 
único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à 
proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em 
qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.  

Art. 2o  Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:  

I - licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou 
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;  
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II - atuação supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo originariamente 
detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta Lei Complementar;   

 (MPE/AM - 2015) 

III - atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições 
decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor 
das atribuições definidas nesta Lei Complementar.   

 (MPE/AM - 2015) 

 "AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ART. 10 DA LEI 6.938/1981 E ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR 140/2011. ART. 
46, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.985/2000 RESOLUÇÃO CONAMA 237/1997. AEROPORTO A SER CONSTRUÍDO 
NA ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA UNIÃO. FLORESTA NACIONAL. COMPETÊNCIA DO 
ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DA ADMIN.ÇÃO DA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO FEDERAL. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL DO IBAMA E DO INSTITUTO CHICO MENDES QUE FICA 
PRESERVADO. (...) A competência para o licenciamento ambiental é disciplinada pelo art. 10 da Lei 6.938/1981 e pela 
Resolução Conama 237/1997, quadro normativo esse atualizado, mais recentemente, pela Lei Complementar 140/2011. 
Nessas normas, há previsão para licenciamento pela União para obras realizadas dentro de Unidade de Conservação 
Federal, embora, em situações particulares, não se possa excluir a possibilidade de o empreendimento na Zona de 
Amortecimento trazer risco de dano à UC em si mesma, o que justificaria a condução do licenciamento pelo próprio órgão 
federal. Por isso mesmo, o legislador previu a necessidade de prévias e expressas consulta e autorização do órgão 
responsável pela Administração da Unidade de Conservação no caso de instalação de equipamentos de "infra-estrutura 
urbana em geral" (art. 46, caput, e parágrafo único da Lei 9.985/2000), expressão genérica que, por óbvio, inclui aeroporto, 
tanto pela questão do adensamento populacional, como pelo ruído e outras interferências provocados pela atividade. A 
legislação permite a celebração de convênios entre União, Estados e Municípios para fins de compartilhamento do 
licenciamento ambiental, desde que preenchidos rígidos requisitos (art. 2° da LC 140/2011), o que não afeta, por óbvio, 
a competência da Justiça Federal. Ainda que a competência para a condução do licenciamento seja do órgão estadual, o 
Ibama, o ICMbio e outros órgãos com incumbência ambiental preservam seu poder fiscalizador, se detectada atividade 
nociva ao meio ambiente". (REsp 1319099/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18/10/2016, DJe 20/08/2020) 

Art. 3o  Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no 
exercício da competência comum a que se refere esta Lei Complementar:   

I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão 
descentralizada, democrática e eficiente;  

II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, 
observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais 
e regionais;  

III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes 
federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente;  

IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas as peculiaridades regionais 
e locais.  
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CAPÍTULO II 
DOS INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO  

Art. 4o  Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes instrumentos de cooperação 
institucional:   

 "A mera ocorrência de Mata Atlântica em empreendimento não transfere, automaticamente, o licenciamento ambiental 
do órgão estadual para o IBAMA. Necessária a ocorrência de causa dominial ou ecológica de federalização do licenciamento, 
como seria o caso de bens da União, de Unidades de Conservação federais, existência de espécies ameaçadas de extinção 
incluídas na Lista Vermelha federal, entre outras hipóteses. E mesmo aí poderá o Ibama utilizar-se de "instrumentos de 
cooperação institucional" (convênios, delegações, etc.) com os órgãos estaduais, nos termos do art. 4° da Lei Complementar 
140/2011. In casu, nos termos do acórdão recorrido, nenhuma dessas causas de federalização foi identificada, o que 
confirma a competência da FEPAM". (REsp 1319651/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 04/10/2016, DJe 
26/08/2020) 

 "Na esfera da competência de implementação comum (art. 23, parágrafo único, da Constituição de 1988) e legitimados sob 
o manto do federalismo cooperativo ambiental e de políticas de descentralização (art. 4° da Lei Complementar 140/2011), 
a União, os Estados e os Municípios podem e devem colaborar, de forma a evitarem conflitos entre si e ampliarem a eficácia 
e a eficiência de suas ações administrativas. Contudo, eventuais delegação, convênio, consórcio público ou acordo entre 
essas entidades não atribuem a órgão estadual ou municipal autoridade para, sponte sua, no âmbito de licenciamento e 
fiscalização ambientais, a qualquer título dispor, direta ou indiretamente, de áreas de domínio federal". (REsp 1410732/RN, 
Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17/10/2013, DJe 13/12/2016) 

I - consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor;  

II - convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do 
Poder Público, respeitado o art. 241 da Constituição Federal;  

 (MPE/GO – 2019) 

III - Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais e Comissão Bipartite do Distrito Federal;  

IV - fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos;  

V - delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta Lei 
Complementar;  

VI - delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro, respeitados os 
requisitos previstos nesta Lei Complementar.  

§ 1o  Os instrumentos mencionados no inciso II do caput podem ser firmados com prazo indeterminado.   

 (MPE/GO – 2019) 

§ 2o  A Comissão Tripartite Nacional será formada, paritariamente, por representantes dos Poderes 
Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão 
ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos.  
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§ 3o  As Comissões Tripartites Estaduais serão formadas, paritariamente, por representantes dos Poderes 
Executivos da União, dos Estados e dos Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental 
compartilhada e descentralizada entre os entes federativos.  

§ 4o  A Comissão Bipartite do Distrito Federal será formada, paritariamente, por representantes dos Poderes 
Executivos da União e do Distrito Federal, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e 
descentralizada entre esses entes federativos.  

§ 5o  As Comissões Tripartites e a Comissão Bipartite do Distrito Federal terão sua organização e 
funcionamento regidos pelos respectivos regimentos internos.  

Art. 5o  O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas a ele 
atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente destinatário da delegação disponha de órgão 
ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas e de conselho de meio 
ambiente.   

Parágrafo único.  Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos do disposto no caput, aquele que 
possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com a demanda 
das ações administrativas a serem delegadas.  

CAPÍTULO III 
DAS AÇÕES DE COOPERAÇÃO  

Art. 6o  As ações de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão ser 
desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no art. 3o e a garantir o desenvolvimento 
sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas governamentais.   

Art. 7o  São ações administrativas da União:  

I - formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a Política Nacional do Meio Ambiente;  

II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;  

III - promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos âmbitos nacional e 
internacional;  

IV - promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;  

V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à Política Nacional do Meio Ambiente;  

VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, 
divulgando os resultados obtidos;  

VII - promover a articulação da Política Nacional do Meio Ambiente com as de Recursos Hídricos, 
Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e outras;  
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VIII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da administração pública dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);  

IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional;  

X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;  

XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a proteção do meio ambiente;  

XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;  

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou 
autorizar, ambientalmente, for cometida à União;  

XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:  

 (MPE/AM - 2015) 

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;  

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica 
exclusiva;  

 (MPE/PI– 2018) 

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;  

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs);  

 (MPE/AM - 2015) 

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;  

 "O Tribunal de origem consignou: "O relato deste magistrado acima transcrito quanto aos nefastos efeitos da queima da 
palha de cana-de-açúcar no Município paranaense de Jacarezinho acabaram sendo confirmados, com idêntica intensidade, 
no Município paulista de Ourinhos, para onde o sentenciante mudou-se com sua família há pouco mais de um ano 
(amparado em autorização da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 4a Região) e passou a vivenciar de perto idêntica 
situação."  O efeito danoso dessa queima controlada abrange mais de um Estado, razão pela qual a competência para o 
licenciamento da atividade em questão é do Ibama. O art. 7º, XIV, "e", da LC 140/2011 estabelece a competência da 
União para promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em 
dois ou mais estados." (REsp 1386006/PR, Rel.  Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16/08/2016, DJe 26/08/2020) 

 "Compete, originalmente, ao IBAMA a expedição de licença ambiental para a execução de obras e empreendimentos que 
se localizam ou se desenvolvem em dois ou mais estados ou cujos impactos ambientais ultrapassem os limites territoriais 
de um ou mais estados da federação. Inteligência do art. 10, § 4º, da Lei n. 6.938/81, com as alterações feita pela Lei n. 
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12.856/2013; da Resolução 237/97 do CONAMA e da LC 140/2011". (RMS 41.551/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª 
Turma, j. 22/04/2014, DJe 27/05/2014) 

f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, 
aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar 
no 97, de 9 de junho de 1999;   

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, 
em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante 
parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou  

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão 
Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou 
empreendimento;       Regulamento  

XV - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:   

a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, 
exceto em APAs; e   

b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União;  

 "A atividade lesiva ao meio ambiente é que deve nortear, portanto, a existência de interesse direto da União ou de sua 
autarquia e, na hipótese, não há nenhum elemento que aponte, com segurança, qual seria o interesse específico do 
investigado que pudesse atrair a competência federal. (...) Ausentes indícios de que a madeira mantida em depósito 
irregularmente tivesse sido extraída de alguma das áreas de interesse da União descrita no art. 7º, XIV e XV, da Lei 
Complementar n. 140/2011, não há nem prejuízo nem interesse diretos do IBAMA ou da União que tenham sido feridos 
seja em decorrência da falsificação do DOF, seja em decorrência de sua eventual apresentação à fiscalização da 
autarquia." (CC 168.575/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, j. 09/10/2019, DJe 14/10/2019) 

XVI - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e de espécies sobre-
explotadas no território nacional, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades 
que conservem essas espécies in situ;  

XVII - controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar 
os ecossistemas, habitats e espécies nativas;  

XVIII - aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas naturais 
frágeis ou protegidos;  

XIX - controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de espécimes silvestres 
da flora, micro-organismos e da fauna, partes ou produtos deles derivados;  

XX - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas;  

XXI - proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no inciso XVI;  
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XXII - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou regional;  

XXIII - gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, respeitadas as 
atribuições setoriais;  

XXIV - exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos perigosos; e  

XXV - exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou terrestre, de produtos 
perigosos.   

Parágrafo único.  O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente 
áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de atribuição da União exclusivamente nos casos 
previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite 
Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e 
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou 
empreendimento.    Regulamento 

Art. 8o  São ações administrativas dos Estados: 

 "No que diz respeito à afronta aos arts. 8º da LC 140/2011 e 10 da Lei n. 6.938/1981, sob o fundamento de que a 
competência para a respectiva determinação seria do órgão ambiental, o acórdão recorrido enfrentou a controvérsia nos 
seguintes termos: "Percebe-se, portanto, que a Constituição da República fixa a competência comum da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios no que se refere à proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas 
formas. (...) Destarte, compete ao Poder Público, em todos os níveis, exercer o controle das atividades potencialmente 
poluidoras do meio ambiente, dentre elas, os impactos ambientais advindos da lavra garimpeira, não só pela extração 
do minério, por se tratar de recurso não renovável, como pela degradação proveniente da exploração em si"." (AgInt no 
REsp 1809563/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03/03/2020, DJe 31/03/2020) 

I - executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas 
nacionais relacionadas à proteção ambiental;  

II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;  

III - formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente;  

IV - promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da 
administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção 
e à gestão ambiental;  

V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas Nacional e Estadual de Meio 
Ambiente;  

VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, 
divulgando os resultados obtidos;  

VII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual de 
Informações sobre Meio Ambiente;  
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VIII - prestar informações à União para a formação e atualização do Sinima;  

IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade com os zoneamentos de 
âmbito nacional e regional;  

X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;  

XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 
a proteção do meio ambiente;  

XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;  

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou 
autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados;  

XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7o e 9o;  

 (MPE/PI– 2018) 

XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos 
em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);   

 (MPE/CE-2020) 

XVI - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:  

a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs);  

b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7o; e  

c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Estado;   

XVII - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção no respectivo território, 
mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in 
situ;  

XVIII - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação de 
criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso XX do art. 7o;  

XIX - aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre;  

XX - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual; e  



 

 

 39 
546 

XXI - exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvado o 
disposto no inciso XXV do art. 7o.   

Art. 9o  São ações administrativas dos Municípios:  

I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e 
demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente;  

II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;  

III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente;    

IV - promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração 
pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção e à gestão ambiental;  

V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas Nacional, Estadual e 
Municipal de Meio Ambiente;  

VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, 
divulgando os resultados obtidos;  

VII - organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente;  

VIII - prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos Sistemas Estadual e 
Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;  

IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;  

X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;  

XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a proteção do meio ambiente;  

XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;    

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou 
autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;  

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover 
o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:    

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos 
respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e 
natureza da atividade; ou  
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b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs);  

 (MPE/PI– 2018) 

XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, aprovar:  

a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas 
municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs); e   

b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos 
licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.  

Art. 10.  São ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos arts. 8o e 9o.  

Art. 11.  A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à autorização de manejo e 
supressão de vegetação, considerada a sua caracterização como vegetação primária ou secundária em 
diferentes estágios de regeneração, assim como a existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de 
extinção.  

Art. 12.  Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, e para autorização de supressão e manejo de vegetação, o critério do ente federativo 
instituidor da unidade de conservação não será aplicado às Áreas de Proteção Ambiental (APAs).   

 (MPE/PI– 2018) 

Parágrafo único.  A definição do ente federativo responsável pelo licenciamento e autorização a que se refere 
o caput, no caso das APAs, seguirá os critérios previstos nas alíneas “a”, “b”, “e”, “f” e “h” do inciso XIV do 
art. 7o, no inciso XIV do art. 8o e na alínea “a” do inciso XIV do art. 9o.  

 (MPE/PI– 2018) 

Art. 13.  Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único 
ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.  

 (MPE/PI– 2018) 

§ 1o  Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou 
autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento 
ambiental.  

§ 2o  A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo 
licenciador.  



 

 

 41 
546 

 (MPE-PR - 2016) 

§ 3o  Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins devem guardar relação 
de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo.  

Art. 14.  Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de 
licenciamento.  

§ 1o  As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser 
comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas 
decorrentes de fatos novos.   

§ 2o  As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feitas pela autoridade 
licenciadora suspendem o prazo de aprovação, que continua a fluir após o seu atendimento integral pelo 
empreendedor.   

§ 3o  O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão 
tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva 
referida no art. 15.    

§ 4o  A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e 
vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este 
automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.   

Art. 15.  Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento 
e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses:  

 (MPE-RO - 2017) 

I - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado ou no Distrito Federal, 
a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação;  

 (MPE-RO - 2017) 

II - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Município, o Estado deve 
desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação; e  

III - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado e no Município, a 
União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos.   

Art. 16.  A ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, 
científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação.  

Parágrafo único.  A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição 
nos termos desta Lei Complementar.   
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Art. 17.  Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um 
empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para 
a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou 
autorizada.  

 "A interpretação e a aplicação do art. 17 da Lei Complementar 140/2001 reclamam harmonização com o art. 23 da 
Constituição Federal, que dispõe ser "competência comum" da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
"cuidar da saúde", proteger "paisagens naturais notáveis" e "o meio ambiente", bem como "combater a poluição em 
qualquer de suas formas" e "preservar as florestas, a fauna e a flora" (respectivamente, incisos II, III, VI e VII, grifos 
acrescentados). Donde a ratio do art. 17 não foi, nem poderia ter sido, em absoluto, criar um não-sistema estanque de 
competências, desintegrando aquilo que o legislador constitucional quis por bem integrar em verdadeiro sistema de pesos 
e contrapesos. O louvável objetivo de evitar sobreposição de competências refere-se exclusivamente a atribuições idênticas 
e atreladas a também idênticos valores e bens jurídicos protegidos. Inocorre sobreposição quando as esferas de atuação 
administrativa exprimem-se e caminham em descomunhão de foco e propósitos. Aliás, é o próprio texto legal que se 
encarrega de esclarecer, já no seu preâmbulo, que a Lei Complementar 140/2011 fixa normas "para a cooperação entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios" (art. 1º, grifo acrescentado). Por outro lado, deve-se evitar que o art. 
17 venha a ser empregado como barricada para respaldar, em "jogo de empurra", omissão de ente federado ao se esquivar 
do exercício pleno de seus irrenunciáveis deveres-poderes. Cabe também advertir que o art. 17, caput, da Lei 
Complementar 140/2011 é de incidência limitada, o que impõe interpretação restritiva, topicamente adstrita a: a) 
"infrações à legislação ambiental" e b) hipóteses de ser único "o órgão responsável pelo licenciamento ou autorização". (...) 
Em resumo, ao regular a proteção do meio ambiente, o ordenamento jurídico brasileiro conferiu a todos os entes 
federativos o dever-poder de polícia ambiental, que inclui tanto a competência de fiscalização, como a competência de 
licenciamento, faces correlatas, embora inconfundíveis, da mesma moeda, as quais respondem a regime jurídico 
diferenciado. Para aquela, nos termos da Lei Complementar 140/2011, vigora o princípio do compartilhamento de 
atribuição (= corresponsabilidade solidária), daí a irrestrita prerrogativa do autor da ação de demandar judicialmente contra 
um, contra alguns ou contra todos os co-obrigados. Para esta, em sentido diverso, prevalece o princípio da concentração 
mitigada de atribuição, mitigada na acepção de não denotar centralização por exclusão absoluta, já que, com frequência, 
responde mais a intento pragmático de comodidade e eficiência do que à falta de poder/interesse/legitimidade de outras 
esferas federativas. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e 
Municípios compartilham, em pé de igualdade, o dever de fiscalizar administrativamente a poluição e a degradação 
ambiental, competência comum que se acentua nos casos de atividades e empreendimentos não licenciados. (...) Portanto, 
a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, 
os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a 
perpetuação da infração". (AgInt no REsp 1676465/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08/10/2019, DJe 
30/10/2019) 

 "O dever-poder de licenciamento e o dever-poder de fiscalização não se confundem, embora ambos integrem a esfera do 
chamado poder de polícia ambiental (rectius, dever-poder de implementação). Pacífico o entendimento do STJ de que a 
competência de fiscalização de atividades e empreendimentos degradadores do meio ambiente é partilhada entre União, 
Estados e Municípios, sobretudo quando o infrator opera sem licença ou autorização ambiental. Tal orientação 
jurisprudencial coaduna-se com o espírito da Lei Complementar 140/2011, editada após a lavratura do auto impugnado, e 
o arcabouço constitucional de organização e funcionamento do Poder Público no terreno ambiental. Consoante a Lei 
Complementar 140/2011, "Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um 
empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de 
infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada" (art. 17, grifos 
acrescentados). Assim, o enxugamento de competências do dispositivo em questão incide apenas e tão somente em 
situação de existência de regular e prévia licença ou autorização ambiental. E, ainda assim, conforme o caso, pois, 
primeiro, por óbvio descabe a órgão ou nível da federação, ao licenciar sem competência, barrar ou obstaculizar de 
ricochete a competência de fiscalização legítima de outrem; e, segundo, a concentração orgânica da ação licenciadora e 
fiscalizadora restringe-se a infrações que decorram, de maneira direta, dos deveres e exigências da licença ou autorização 
antecedentemente expedida. Incompatível com os princípios de regência do Estado de Direito Ambiental vigente no Brasil 
a possibilidade de licença ou autorização tácita, automática ou por protocolo, derivada de omissão da Administração 
Pública em deferir ou não o pleito do empreendedor". (REsp 1728334/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 
05/06/2018, DJe 05/12/2018) 
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§ 1o Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de 
empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, 
pode dirigir representação ao órgão a que se refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de 
polícia.  

§ 2o Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que 
tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, 
comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis.  

§ 3o  O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum 
de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou 
utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração 
ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere 
o caput. 

 "PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DO IBAMA. PODER DE FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz inclusive da Lei Complementar 140/2011, adota o entendimento de 
que "a atividade fiscalizatória das atividades nocivas ao meio ambiente concede ao IBAMA interesse jurídico suficiente para 
exercer seu poder de polícia administrativa, ainda que o bem esteja situado dentro de área cuja competência para o 
licenciamento seja do município ou do estado"." (REsp 1588811/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07/06/2016, 
DJe 26/08/2020) 

 "No âmbito administrativo, o Ibama e o Instituto Chico Mendes (ICMBio) possuem poder de polícia para fiscalizar atividades 
ilícitas contra o meio ambiente, mesmo em área cuja competência para licenciamento ambiental seja do Estado ou do 
Município. À luz da Lei Complementar 140/2011, não se confundem competência administrativa ambiental preventiva 
(licenciamento) e competência administrativa ambiental repressiva (fiscalização e punição)". (REsp 1397722/CE, Rel. Min. 
Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09/08/2016, DJe 26/08/2020) 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 18.  Esta Lei Complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e autorização ambiental 
iniciados a partir de sua vigência.  

LEI Nº 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950. 
* ATUALIZADO ATÉ 12/8/2020 

Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos 
municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados 
nos termos da presente Lei. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986) 
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 "BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO PAÍS SOB A ÉGIDE DA LEI 
N. 1.060/1950. CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE EFICÁCIA EXTRATERRITORIAL DA SENTENÇA E DOS LAUDOS 
ARBITRAIS ESTRANGEIROS. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO.1. A assistência judiciária gratuita, sob a égide da Lei 
n. 1.060/1950, não é passível de concessão a estrangeiro não residente no Brasil. 2. É inequívoca a impossibilidade de 
extensão, ao procedimento de homologação de sentença estrangeira, de benefício que não fora pleiteado no processo que 
lhe deu origem, sendo inaplicável ao caso, portanto, a Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial da Sentença 
e dos Laudos Arbitrais Estrangeiros, segundo a qual "o benefício de justiça gratuita reconhecido no Estado de origem da 
sentença será mantido no de sua apresentação". 3. A alegação de miserabilidade dos autores da "Ação de Lago Agrio" deve 
ser afastada, ante a vultosa quantia que despenderam no curso daquela ação, conforme consta nos autos da SEC 8.542/EX". 
(Pet 9.815/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, . 29/11/2017, DJe 15/03/2018) 

 "Disciplinando a matéria da assistência judiciária gratuita, a Lei 1.060/1950, recepcionada pela nova ordem 
constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo 
suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condições financeiras de arcar com as despesas do 
processo. O CPC/2015 avançou em relação ao tema da assistência judiciária gratuita, primeiramente por disciplinar a 
matéria no próprio estatuto processual; depois por permitir que o requerimento seja formulado por qualquer meio e, 
nos casos do seu indeferimento, que o interessado seja intimado para a realização do preparo. Nada mais razoável para 
se tornarem efetivos os direitos fundamentais de assistência jurídica das pessoas economicamente hipossuficientes (CF. 
art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos) e 
de amplo acesso à Justiça (CF. art. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito) 
para que seja assegurada ao jurisdicionado não somente a possibilidade de protocolizar o pedido de assistência judiciária 
por qualquer meio processual e em qualquer fase do processo, mas também, caso indeferido o pedido, sua intimação 
para que realize o recolhimento das custas e porte de remessa e retorno, quando for o caso . Entendimento diverso vai 
na contramão da evolução histórica do direito processual e dos direitos fundamentais dos cidadãos, privilegiando uma 
jurisprudência defensiva em detrimento do princípio da primazia do julgamento de mérito. Ademais, há precedentes do 
STJ no sentido de que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da 
assistência judiciária gratuita" e que, antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de 
gratuidade de justiça feito em tempo anterior a sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para 
recolhimento das custas devidas". (EAREsp 742.240/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/09/2018, DJe 
27/02/2019) 

 "DIREITO INTERTEMPORAL PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDENTE INSTAURADO 
EM AUTOS APARTADOS NA VIGÊNCIA DOS ARTS. 4º, 7º E 17 DA LEI 1.060/50. DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO PROLATADA NA 
VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT ACTUM". TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. 
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O propósito recursal consiste em definir o recurso cabível contra o 
provimento jurisdicional que, após a entrada em vigor do CPC/2015, acolhe incidente de impugnação à gratuidade de 
justiça instaurado, em autos apartados, na vigência do regramento anterior (arts. 4º, 7º e 17 da Lei 1.060/50) . 2. A 
sucessão de leis processuais no tempo subordina-se ao princípio geral do "tempus regit actum", no qual se fundamenta a 
teoria do isolamento dos atos processuais. 3. De acordo com essa teoria - atualmente positivada no art. 14 do CPC/2015 - 
a lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em desenvolvimento, resguardando-se, contudo, a eficácia dos 
atos processuais já realizados na forma da legislação anterior, bem como as situações jurídicas consolidadas sob a vigência 
da norma revogada. 4. Em homenagem ao referido princípio, esta Corte consolidou o entendimento de que "a lei a reger 
o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em 
que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende 
combater" (AgInt nos EDcl no AREsp 949.997/AM, 3ª Turma, DJe de 21/09/2017). 5. Na espécie, em que pese a autuação 
do incidente de impugnação à gratuidade de justiça em autos apartados, segundo o procedimento vigente à época, o 
provimento jurisdicional que revogou o benefício foi prolatado já na vigência do CPC/2015, que prevê o cabimento do 
recurso de agravo de instrumento. 6. A via recursal eleita pelo recorrente, portanto, mostra-se adequada, impondo-se a 
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do agravo de instrumento. 7. Recurso especial 
conhecido e provido". (REsp 1666321/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/11/2017, DJe 13/11/2017) 

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando 
ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. 

 (MPE-SP - 2015) 
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§ 1º. Deferido o pedido, o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido 
pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do 
necessitado. 

§ 2º. Se no Estado não houver serviço de assistência judiciária, por ele mantido, caberá a indicação à Ordem 
dos Advogados, por suas Seções Estaduais, ou Subseções Municipais. 

§ 3º. Nos municípios em que não existirem subseções da Ordem dos Advogados do Brasil. o próprio juiz 
fará a nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado. 

§ 4º. Será preferido para a defesa da causa o advogado que o interessado indicar e que declare aceitar o 
encargo. 

§ 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou 
quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as 
Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. (Incluído pela Lei nº 7.871, de 1989) 

 (MPE-SP - 2015) 

 "RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. DEFENSOR DATIVO. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS CONFERIDAS AOS DEFENSORES PÚBLICOS. LEI Nº 
1.060/1950. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento 
da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo 
Tribunal Federal, no sentido da inaplicabilidade ao advogado dativo da prerrogativa do prazo em dobro disposta na Lei 
nº 1.060/1950, com redação dada pela Lei nº 7.871/1989, conferida apenas aos assistidos por defensores públicos. 2. As 
razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental 
conhecido e não provido". (ARE 819728 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 07/11/2017, DJe 17/11/2017) 

 "HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEFENSOR PÚBLICO. ACÓRDÃO ANULADO 
PARA QUE OUTRO SEJA PROLATADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Por força do art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950, 
a ausência de intimação pessoal do defensor público acarreta nulidade do acórdão prolatado. 2. Ordem parcialmente 
concedida, para que, após a regular intimação do defensor público, proceda-se a novo julgamento". (HC 83847, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa, 1ª Turma, j. 01/06/2004) 

Art. 8º. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a 
revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis. 

Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do 
litígio, em todas as instâncias. 

 "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4º, 6º E 9º). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS 
ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. 
Uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, 
nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50.2. Somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso 
de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal. 3. Não se faz necessário para o processamento do recurso que o beneficiário 
refira e faça expressa remissão na petição recursal acerca do anterior deferimento da assistência judiciária gratuita, embora 
seja evidente a utilidade dessa providência facilitadora. Basta que constem dos autos os comprovantes de que já litiga na 
condição de beneficiário da justiça gratuita, pois, desse modo, caso ocorra equívoco perceptivo, por parte do julgador, 
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poderá o interessado facilmente agravar fazendo a indicação corretiva, desde que tempestiva. 4. Agravo interno provido, 
afastando-se a deserção." (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 26/02/2015, DJe 
04/03/2015) 

Art. 10. São individuais e concedidos em cada caso ocorrente os benefícios de assistência judiciária, que se 
não transmitem ao cessionário de direito e se extinguem pela morte do beneficiário, podendo, entretanto, 
ser concedidos aos herdeiros que continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma 
estabelecida nesta Lei. 

Art. 13. Se o assistido puder atender, em parte, as despesas do processo, o Juiz mandará pagar as custas 
que serão rateadas entre os que tiverem direito ao seu recebimento. 

Art. 14. Os profissionais liberais designados para o desempenho do encargo de defensor ou de perito, 
conforme o caso, salvo justo motivo previsto em lei ou, na sua omissão, a critério da autoridade judiciária 
competente, são obrigados ao respectivo cumprimento, sob pena de multa de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) 
a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), sujeita ao reajustamento estabelecido na Lei nº 6.205, de 29 de abril de 
1975, sem prejuízo de sanção disciplinar cabível. (Redação dada pela Lei nº 6.465, de 1977) 

 "Ficou consignado que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na 
hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado , que 
tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes". (REsp 1.328.323/MG, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 9.8.2012) 

 "COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATANTE QUE LITIGARA SOB A PROTEÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. 
IRRELEVÂNCIA. VERBA QUE NÃO É ALCANÇADA PELOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA LEI N. 1.060/50. 1. "Nada impede a 
parte de obter os benefícios da assistência judiciária e ser representada por advogado particular que indique, hipótese 
em que, havendo a celebração de contrato com previsão de pagamento de honorários ad exito, estes serão devidos, 
independentemente da sua situação econômica ser modificada pelo resultado final da ação, não se aplicando a isenção 
prevista no art. 3o, V, da Lei nº 1.060/50, presumindo-se que a esta renunciou". 2. Entendimento contrário tem a 
virtualidade de fazer com que a decisão que concede a gratuidade de justiça apanhe ato extraprocessual e pretérito, qual 
seja o próprio contrato celebrado entre o advogado e o cliente, interpretação que vulnera a cláusula de sobredireito da 
intangibilidade do ato jurídico perfeito (CF/88, art. 5º, inciso XXXVI; LINDB, art. 6º). 3. Ademais, estender os benefícios da 
justiça gratuita aos honorários contratuais, retirando do causídico a merecida remuneração pelo serviço prestado, não 
viabiliza, absolutamente, maior acesso do hipossuficiente ao Judiciário. Antes, dificulta-o, pois não haverá advogado que 
aceitará patrocinar os interesses de necessitados para ser remunerado posteriormente com amparo em cláusula contratual 
ad exitum, circunstância que, a um só tempo, também fomentará a procura pelas Defensorias Públicas, com inegável 
prejuízo à coletividade de pessoas - igualmente necessitadas - que delas precisam. 4. Recurso especial provido". (REsp 
1065782/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07/03/2013, DJe 22/03/2013) 

§ 1º Na falta de indicação pela assistência ou pela própria parte, o juiz solicitará a do órgão de classe 
respectivo. (Incluído pela Lei nº 6.465, de 1977) 

§ 2º A multa prevista neste artigo reverterá em benefício do profissional que assumir o encargo na causa. 
(Renumerado do Parágrafo Único, com nova redação, pela Lei nº 6.465, de 1977) 

Art. 15. São motivos para a recusa do mandato pelo advogado designado ou nomeado: 

§ 1º - estar impedido de exercer a advocacia. 
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§ 2º - ser procurador constituído pela parte contrária ou ter com ela relações profissionais de interesse 
atual; 

§ 3º - ter necessidade de se ausentar da sede do juízo para atender a outro mandato anteriormente 
outorgado ou para defender interesses próprios inadiáveis; 

§ 4º - já haver manifestado por escrito sua opinião contrária ao direito que o necessitado pretende pleitear; 

§ 5º - haver dada à parte contrária parecer escrito sobre a contenda. 

Parágrafo único. A recusa será solicitada ao juiz, que, de plano a concederá, temporária ou definitivamente, 
ou a denegará. 

Art. 16. Se o advogado, ao comparecer em juízo, não exibir o instrumento do mandato outorgado pelo 
assistido, o juiz determinará que se exarem na ata da audiência os termos da referida outorga. 

Parágrafo único. O instrumento de mandato não será exigido, quando a parte for representada em juízo por 
advogado integrante de entidade de direito público incumbido na forma da lei, de prestação de assistência 
judiciária gratuita, ressalvados: (Incluído pela Lei nº 6.248, de 1975) 

a) os atos previstos no art. 38 do Código de Processo Civil; (Incluída pela Lei nº 6.248, de 1975) 

b) o requerimento de abertura de inquérito por crime de ação privada, a proposição de ação penal privada 
ou o oferecimento de representação por crime de ação pública condicionada. (Incluída pela Lei nº 6.248, 
de 1975) 

Art. 18. Os acadêmicos de direito, a partir da 4ª série, poderão ser indicados pela assistência judiciária, ou 
nomeados pelo juiz para auxiliar o patrocínio das causas dos necessitados, ficando sujeitos às mesmas 
obrigações impostas por esta Lei aos advogados. 

LEI Nº 2.889, DE 1º DE OUTUBRO DE 1956. 
* ATUALIZADO ATÉ 17/7/2020 

Define e pune o crime de genocídio. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DENÚNCIA QUE ENVOLVE CRIMES DE FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO, 
SUBMISSÃO À PROSTITUIÇÃO, RUFIANISMO, VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A ADOLESCENTES E FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA, PRATICADOS COM PARTICIPAÇÃO DE ÍNDIOS E COM EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES INDÍGENAS. 
INEXISTÊNCIA DE CRIMES RELACIONADOS A DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS. ART. 109, XI, DA CF/88. SÚMULA 
140/STJ. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CORONEL BICACO/RS. I. Os delitos praticados 
são crimes comuns, que não se relacionam com disputa sobre direitos indígenas, na forma do art. 109, XI, da CF/88. II. O 
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Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a competência da Justiça Federal, fixada no 
art. 109, XI, da Constituição Federal, "só se desata quando a acusação seja de genocídio, ou quando, na ocasião ou 
motivação de outro delito de que seja índio o agente ou a vítima, tenha havido disputa sobre direitos indígenas, não 
bastando seja aquele imputado a silvícola, nem que este lhe seja vítima e, tampouco, que haja sido praticado dentro de 
reserva indígena." (STF, RE 419.528, Rel. p/ acórdão Min. Cezar Peluso, Pleno, DJU de 09/03/2007, p. 26). III. Caso é de 
aplicação da Súmula 140/STJ: "Compete a Justiça Comum estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como 
autor ou vítima." IV. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da Comarca de Coronel Bicaco/RS, o 
suscitado". (CC 38.517/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, STJ, Terceira Seção, j. 24/10/2012, DJe 31/10/2012)  

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, 
como tal: (Vide Lei nº 7.960, de 1989) 

 (MPE/MG – 2018) 

 "1. CRIME. Genocídio. Definição legal. Bem jurídico protegido. Tutela penal da existência do grupo racial, étnico, nacional 
ou religioso, a que pertence a pessoa ou pessoas imediatamente lesionadas. Delito de caráter coletivo ou transindividual. 
Crime contra a diversidade humana como tal. Consumação mediante ações que, lesivas à vida, integridade física, 
liberdade de locomoção e a outros bens jurídicos individuais, constituem modalidade executórias. Inteligência do art. 1º 
da Lei nº 2.889/56, e do art. 2º da Convenção contra o Genocídio, ratificada pelo Decreto nº 30.822/52. O tipo penal do 
delito de genocídio protege, em todas as suas modalidades, bem jurídico coletivo ou transindividual, figurado na 
existência do grupo racial, étnico ou religioso, a qual é posta em risco por ações que podem também ser ofensivas a bens 
jurídicos individuais, como o direito à vida, a integridade física ou mental, a liberdade de locomoção etc . 2. CONCURSO 
DE CRIMES. Genocídio. Crime unitário. Delito praticado mediante execução de doze homicídios como crime continuado. 
Concurso aparente de normas. Não caracterização. Caso de concurso formal. Penas cumulativas. Ações criminosas 
resultantes de desígnios autônomos. Submissão teórica ao art. 70, caput, segunda parte, do Código Penal. Condenação dos 
réus apenas pelo delito de genocídio. Recurso exclusivo da defesa. Impossibilidade de reformatio in peius. Não podem os 
réus, que cometeram, em concurso formal, na execução do delito de genocídio, doze homicídios, receber a pena destes 
além da pena daquele, no âmbito de recurso exclusivo da defesa. 3. COMPETÊNCIA CRIMINAL. Ação penal. Conexão. 
Concurso formal entre genocídio e homicídios dolosos agravados. Feito da competência da Justiça Federal. Julgamento 
cometido, em tese, ao tribunal do júri. Inteligência do art. 5º, XXXVIII, da CF, e art. 78, I, cc. Art. 74, § 1º, do Código de 
Processo Penal. Condenação exclusiva pelo delito de genocídio, no juízo federal monocrático. Recurso exclusivo da defesa. 
Improvimento. Compete ao tribunal do júri da Justiça Federal julgar os delitos de genocídio e de homicídio ou homicídios 
dolosos que constituíram modalidade de sua execução". (RE 351.487/RR, STF, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 
03/08/2006). 

a) matar membros do grupo; 

 " RECURSO ESPECIAL - CRIMINAL - CRIME DE GENOCÍDIO CONEXO COM OUTROS DELITOS - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA 
FEDERAL - JUIZ SINGULAR - ETNIA - ÍNDIOS YANOMAMI - ALÍNEA "A", DO ART. 1º, DA LEI Nº 2.889/56 C/C ART. 74, PARÁG. 
1º, DO CPP E ART. 5º, XXXVIII, DA CF - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - CONHECIMENTO - SENTENÇA MONOCRÁTICA 
RESTABELECIDA. (...) 2 - Aos réus-recorridos é imputada a perpetração dos delitos de lavra garimpeira ilegal, contrabando 
ou descaminho, ocultação de cadáver, dano, formação de quadrilha ou bando, todos em conexão com genocídio e 
associação para o genocídio, na figura da alínea "a", do art. 1.º da Lei n.º 2.889/56, cometidos contra os índios 
YANOMAMI, no chamado "MASSACRE DE HAXIMÚ", que resultou na morte de 12 índios, sendo 01 homem adulto, 02 
mulheres, 01 idosa cega, 03 moças e 05 crianças (entre 01 e 08 anos de idade), bem como em 03 índios feridos, entre eles, 
02 crianças. (...) 4 - Como bem asseverado pela r. sentença e pelo v. decisum colegiado, cuida-se, primeiramente, de 
competência federal, porquanto deflui do fato de terem sido praticados delitos penais em detrimento de bens tutelados 
pela União Federal, envolvendo, no caso concreto, direitos indígenas, entre eles, o direito maior à própria vida (art. 109, 
incisos IV e XI, da Constituição Federal). Precedente do STF (RE nº 179.485/2-AM). Logo, a esta Corte de Uniformização 
sobeja, apenas e tão somente, a análise do crime de genocídio e a competência para seu julgamento, em face ao art. 74, 
parág. 1º, do Código de Processo Penal, tido como violado. 5 - Pratica genocídio quem, intencionalmente, pretende 
destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, cometendo, para tanto, atos como o 
assassinato de membros do grupo, dano grave à sua integridade física ou mental, submissão intencional destes ou, ainda, 
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tome medidas a impedir os nascimentos no seio do grupo, bem como promova a transferência forçada de menores do 
grupo para outro. Inteligência dos arts. 2º da Convenção Contra o Genocídio, ratificada pelo Decreto nº 30.822/52, c/c 
1º, alínea "a", da Lei nº 2.889/56. 6 - Neste diapasão, no caso sub judice, o bem jurídico tutelado não é a vida do indivíduo 
considerado em si mesmo, mas sim a vida em comum do grupo de homens ou parte deste, ou seja, da comunidade de 
povos, mais precisamente, da etnia dos silvícolas integrantes da tribo HAXIMÚ, dos YANOMAMI, localizada em terras 
férteis para a lavra garimpeira. 7 - O crime de genocídio tem objetividade jurídica, tipos objetivos e subjetivos, bem como 
sujeito passivo, inteiramente distintos daqueles arrolados como crimes contra a vida. Assim, a ideia de submeter tal 
crime ao Tribunal do Júri encontra óbice no próprio ordenamento processual penal, porquanto não há em seu bojo 
previsão para este delito, sendo possível apenas e somente a condenação dos crimes especificamente nele previstos, não 
se podendo neles incluir, desta forma, qualquer crime que haja morte da vítima, ainda que causada dolosamente. Aplicação 
dos arts. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal c/c 74, parág. 1º, do Código de Processo Penal. 8 - Recurso conhecido e 
provido para, reformando o v. aresto a quo, declarar competente o Juiz Singular Federal para apreciar os delitos arrolados 
na denúncia, devendo o Tribunal de origem julgar as apelações que restaram, naquela oportunidade, prejudicadas, bem 
como o pedido de liberdade provisória formulado às fls. 1.823/1.832 destes autos". (REsp 222.653/RR, Rel. Min. Jorge 
Scartezzini, 5ª Turma, j. 12/09/2000, DJ 30/10/2000) 

b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 

c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição 
física total ou parcial;   

d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; 

e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo; 

Será punido: 

Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal, no caso da letra a; 

Com as penas do art. 129, § 2º, no caso da letra b; 

Com as penas do art. 270, no caso da letra c; 

Com as penas do art. 125, no caso da letra d; 

Com as penas do art. 148, no caso da letra e; 

Art. 2º Associarem-se mais de 3 (três) pessoas para prática dos crimes mencionados no artigo anterior: (Vide 
Lei nº 7.960, de 1989) 

Pena: Metade da cominada aos crimes ali previstos. 

Art. 3º Incitar, direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes de que trata o art. 1º: (Vide Lei 
nº 7.960, de 1989) 

Pena: Metade das penas ali cominadas. 

§ 1º A pena pelo crime de incitação será a mesma de crime incitado, se este se consumar. 
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§ 2º A pena será aumentada de 1/3 (um terço), quando a incitação for cometida pela imprensa. 

Art. 4º A pena será agravada de 1/3 (um terço), no caso dos arts. 1º, 2º e 3º, quando cometido o crime por 
governante ou funcionário público.  

Art. 5º Será punida com 2/3 (dois terços) das respectivas penas a tentativa dos crimes definidos nesta lei. 

Art. 6º Os crimes de que trata esta lei não serão considerados crimes políticos para efeitos de extradição.  

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964. 
* ATUALIZADO ATÉ 20/7/2020 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei; 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1º Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5º, 
inciso XV, letra b, da Constituição Federal. 

TÍTULO I 
DA LEI DE ORÇAMENTO 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária 
Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." (RE 905357, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, j. 
29/11/2019, DJe 18/12/2019) 

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 
econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade 
universalidade e anualidade.  

 (MPE-RS - 2017) 

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento: 

 (MPE-RS - 2017) 
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I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo; 

 (MPE-RS - 2017) 

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 
1; 

 (MPE-RS - 2017) 

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; 

 (MPE-RS - 2017) 

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração. 

 (MPE-RS - 2017) 

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento: 

 (MPE-RS - 2017) 

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais; 

 (MPE-RS - 2017) 

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nºs 6 a 9; 

 (MPE-RS - 2017) 

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras 
e de prestação de serviços. 

 (MPE-RS - 2017) 

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito 
autorizadas em lei. 

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de credito por antecipação da 
receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros .  
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da 
administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 
2°. 
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 "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADO A 
INÚMERAS IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS E SANITÁRIAS EM CADEIA PÚBLICA. (...) Tratando-se de direito essencial, 
incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de 
determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação 
objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. Ademais, também não há como falar em ofensa aos arts. 
4º, 6º e 60 da Lei 4.320/1964 (que preveem a necessidade de previsão orçamentária para a realização das obras em 
apreço), na medida em que a ação civil pública analisada objetiva obrigar o Estado a realizar previsão orçamentária das 
obras solicitadas, não desconsiderando, portanto, a necessidade de previsão orçamentária das obras. Além do mais, tem-
se visto, recorrentemente, a invocação da teoria da reserva do possível, importada do Direito alemão, como escudo para o 
Estado se escusar do cumprimento de suas obrigações prioritárias. Não se pode deixar de reconhecer que as limitações 
orçamentárias são um entrave para a efetivação dos direitos sociais. No entanto, é preciso ter em mente que o princípio 
da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada. (...) não havendo comprovação objetiva da 
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário determine a 
inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político." (REsp 1.389.952-MT, Rel. Min. Herman 
Benjamin, j. 3/6/2014) 

Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a 
despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o 
disposto no artigo 20 e seu parágrafo único.  

Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 
deduções.  

§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no 
orçamento da entidade obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber. 

§ 2º Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o calculo das cotas terá por base os dados 
apurados no balanço do exercício anterior aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo 
obrigado a transferência.  (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: 

I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43; (Veto 
rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para 
atender a insuficiências de caixa. 

§ 1º Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica 
autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. 

§ 2° O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na 
receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que 
juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. 

§ 3º A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, 
poderá constar da própria Lei de Orçamento. 
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Art. 8º A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do Governo ou unidade administrativa, 
a que se refere o artigo 2º, § 1º, incisos III e IV obedecerá à forma do Anexo nº 2. 

§ 1° Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos artigos 11, § 4°, e 13, serão 
identificados por números de códigos decimal, na forma dos Anexos nºs 3 e 4. 

§ 2º Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos 
caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o Anexo nº 5. 

§ 3° O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais. 

CAPÍTULO II 
DA RECEITA 

Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os 
impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, 
destinado-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades 
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de 
Capital.  (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)  

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, 
de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.  (Redação 
dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982) 

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição 
de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, 
o superávit do Orçamento Corrente.  (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982) 

§ 3º - O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas 
correntes, apurado na demonstração a que se refere o Anexo nº 1, não constituirá item de receita 
orçamentária. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982) 

§ 4º - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, 
de 1982) 

RECEITAS CORRENTES 

RECEITA TRIBUTÁRIA 

Impostos. 

Taxas. 
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Contribuições de Melhoria. 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 

RECEITA PATRIMONIAL 

RECEITA AGROPECUÁRIA 

RECEITA INDUSTRIAL 

RECEITA DE SERVIÇOS 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

RECEITAS DE CAPITAL 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

ALIENAÇÃO DE BENS 

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 

  CAPÍTULO III 
DA DESPESA 

Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: (Veto rejeitado no DOU, de 
5.5.1964)  

DESPESAS CORRENTES 

Despesas de Custeio 

Transferências Correntes 

DESPESAS DE CAPITAL 

Investimentos 

Inversões Financeiras 
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Transferências de Capital 

§ 1º Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente 
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. 

§ 2º Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender 
à manutenção de outras entidades de direito público ou privado.  

§ 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de 
custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como: 

I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou 
cultural, sem finalidade lucrativa;  

II - subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, 
comercial, agrícola ou pastoril. 

§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as 
destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os 
programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e 
constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 

§ 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a: 

I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

II - aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; 

III - constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou 
financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 

§ 6º São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras 
pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em 
bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem 
diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização 
da dívida pública. 

Art. 13. Observadas as categorias econômicas do art. 12, a discriminação ou especificação da despesa por 
elementos, em cada unidade administrativa ou órgão de Governo, obedecerá ao seguinte esquema: 

DESPESAS CORRENTES 

Despesas de Custeio 
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Pessoa Civil 

Pessoal Militar 

Material de Consumo 

Serviços de Terceiros 

Encargos Diversos 

Transferências Correntes 

Subvenções Sociais 

Subvenções Econômicas 

Inativos 

Pensionistas 

Salário Família e Abono Familiar 

Juros da Dívida Pública 

Contribuições de Previdência Social 

Diversas Transferências Correntes. 

DESPESAS DE CAPITAL 

Investimentos 

Obras Públicas 

Serviços em Regime de Programação Especial 

Equipamentos e Instalações 

Material Permanente 

Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas 

Inversões Financeiras 

Aquisição de Imóveis 

Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras 
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Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresa em Funcionamento 

Constituição de Fundos Rotativos 

Concessão de Empréstimos 

Diversas Inversões Financeiras 

Transferências de Capital 

Amortização da Dívida Pública 

Auxílios para Obras Públicas 

Auxílios para Equipamentos e Instalações 

Auxílios para Inversões Financeiras 

Outras Contribuições. 

Art. 14. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou 
repartição a que serão consignadas dotações próprias. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas 
subordinadas ao mesmo órgão.  

Art. 15. Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos. (Veto rejeitado 
no DOU, de 5.5.1964) 

§ 1º Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros 
meios de que se serve a administração publica para consecução dos seus fins. (Veto rejeitado no DOU, de 
5.5.1964) 

§ 2º Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração superior a 
dois anos.  

SEÇÃO I 
DAS DESPESAS CORRENTES 

SUBSEÇÃO ÚNICA 
DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções sociais 
visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a 
suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica. 

 (MPE-AM - 2015) 
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Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de 
serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de 
eficiência previamente fixados. 

Art. 17. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos 
oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. 

II) Das Subvenções Econômicas 

Art. 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-
se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da 
União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal. 

 (MPE-AM - 2015) 

Parágrafo único. Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas: 

 (MPE-AM - 2015) 

a) as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo 
Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais; 

b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou 
materiais. 

 (MPE-AM - 2015) 

Art. 19. A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins lucrativos, 
salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. 

SEÇÃO II 
DAS DESPESAS DE CAPITAL 

SUBSEÇÃO PRIMEIRA 
DOS INVESTIMENTOS 

Art. 20. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de 
outras aplicações. 

Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se 
subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais, 
classificadas entre as Despesas de Capital. 
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SUBSEÇÃO SEGUNDA 
DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

Art. 21. A Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao 
patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou 
dotações sob regime excepcional de aplicação. 

TÍTULO IV 
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.  

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 

I - as receitas nele arrecadadas; 

II - as despesas nele legalmente empenhadas. 

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro 
distinguindo-se as processadas das não processadas. 

 (MPE-AM - 2015) 

Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido 
liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito. 

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito 
próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como 
os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do 
exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, 
discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. (Regulamento) 

Art. 38. Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício; quando a anulação ocorrer após 
o encerramento deste considerar-se-á receita do ano em que se efetivar. 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 
receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo 
Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 

 (MPE-AM - 2015) 

 "A Lei 6.830/80 é o veículo de execução da dívida tributária e da não-tributária da Fazenda Pública, estando ambas atreladas 
às regras da Lei 4.320, de 17/03/64, que disciplina a elaboração e o controle dos orçamentos de todos entes públicos do 
país. As dívidas dos entes públicos de natureza "não-tributária" seguem, portanto, o rito estabelecido pela Lei 6.830/80." 
(REsp 688.689/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 14/06/2005, DJ 15/08/2005) 
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 "PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES DA OAB. 1. A OAB é classificada 
como autarquia sui generis e, como tal, diferencia-se das demais entidades que fiscalizam as profissões. 2. A Lei 6.830/80 
é o veículo de execução da dívida tributária e da não-tributária da Fazenda Pública, estando ambas atreladas às regras 
da Lei 4.320, de 17/03/64, que disciplina a elaboração e o controle dos orçamentos de todos entes públicos do país. 3. 
As contribuições cobradas pela OAB, como não têm natureza tributária, não seguem o rito estabelecido pela Lei 6.830/80. 
4. Recurso especial provido." (REsp 462.823/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 11/05/2004, DJ 14/06/2004) 

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, 
na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, 
e a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal 
relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos 
da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas 
em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de 
ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, 
reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos 
decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, 
de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)  

 "Não se aplica o art. 1º do Dec. n. 20.910/1932 à execução para cobrança de tarifa de prestação de serviços de fornecimento 
de água e esgoto por concessionária de serviço público, máxime se levando em conta sua natureza jurídica, se taxa ou 
tarifa/preço público, para fins de fixação do prazo prescricional que, no caso, é vintenário. Outrosssim, não se aplicam as 
regras do CTN, por força de seu art. 3º, aos créditos decorrentes do inadimplemento de tarifa ou preço público que 
integram a dívida ativa não tributária (art. 39, § 2º, da Lei n. 4.320/1964)." (REsp 1.117.903-RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª 
Seção, j. 09/12/2009) 

§ 3º - O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente 
valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, 
pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da 
conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos 
débitos tributários. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)   

§ 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os 
valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que 
tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 
de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 

§ 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo 
Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 

TÍTULO V 
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas 
na Lei de Orçamento. 
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Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; 

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina 
ou calamidade pública. 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.  

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis 
para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)  

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no DOU, 
de 5.5.1964) 

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DOU, de 
5.5.1964) 

 "ORÇAMENTO – SUPERÁVIT – INCORPORAÇÃO – CONTA ÚNICA DO TESOURO. Na forma do artigo 43, inciso I, § 1º, da Lei 
nº 4.320/1964, eventual superávit apurado ao final do exercício financeiro há de ser incorporado à conta única do Tesouro, 
viabilizando aos Poderes Executivo, responsável pela contabilidade das receitas, e Legislativo a definição do orçamento 
estadual, observado o princípio da separação dos poderes – artigo 2º da Constituição Federal. RECEITA – VINCULAÇÃO – 
FUNDO ESPECIAL – INCONSTITUCIONALIDADE. Conflita com a Constituição Federal norma a direcionar, a fundo voltado ao 
pagamento de despesas do Judiciário, em caráter automático e compulsório, saldo orçamentário positivo, considerada a 
vedação à “vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa” – artigos 2º e 167, inciso IV, da Lei Maior. (ADI 
6045, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, DJe 17/07/2020) 

II - os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder 
executivo realiza-las. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, 
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles 
vinculadas. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças 
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do 
exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a a 
importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 
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Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato 
conhecimento ao Poder Legislativo. 

Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo 
expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.   

Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da 
despesa, até onde fôr possível. 

TÍTULO VI 
DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 

CAPÍTULO II 
DA RECEITA 

Art. 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em 
cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por 
motivo de guerra. 

Art. 52. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento 
determinado em lei, regulamento ou contrato. 

Art. 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal 
e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. 

 Art. 54. Não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito 
creditório contra a Fazenda Pública.  

Art. 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem. 

§ 1º Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e classificação, 
bem como a data a assinatura do agente arrecadador. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

§ 2º Os recibos serão fornecidos em uma única via. 

Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de 
tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.  

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3. desta lei serão classificadas como receita 
orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações 
de crédito, ainda que não previstas no Orçamento. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 
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CAPÍTULO III 
DA DESPESA 

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. (Veto rejeitado no DOU, de 
5.5.1964)  

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. (Redação dada pela 
Lei nº 6.397, de 1976) 

§ 1º Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último 
mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente. (Incluído 
pela Lei nº 6.397, de 1976) 

§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos 
financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito. (Incluído pela Lei nº 6.397, de 1976) 

§ 3º As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. 
(Incluído pela Lei nº 6.397, de 1976) 

§ 4º Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto 
nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1º, 
inciso V, do Decreto-lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967. (Incluído pela Lei nº 6.397, de 1976) 

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.  

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho. 

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. 

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o 
nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da 
dotação própria. 

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.  

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

 (MPE-RS - 2017) 

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 

I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 
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II - a importância exata a pagar;  

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 

II - a nota de empenho; 

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a 
despesa seja paga.  

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços 
de contabilidade (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por 
estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. 

Art. 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão quando expressamente 
determinado na Lei de Orçamento ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral. 

Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade 
orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros 
comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica. 

Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na 
ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação 
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim.  

 "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do 
precatório." (QO no REsp 1.665.599-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 20/03/2019, DJe 
02/04/2019) 

 "No caso em que a data de vencimento do precatório comum seja anterior à data de vencimento do precatório de natureza 
alimentar, o pagamento daquele realizado antes do pagamento deste não representa, por si só, ofensa ao direito de 
precedência constitucionalmente estabelecido". (RMS 35.089-MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 9/4/2013) 

 “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”. 
(RE 573872, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017, DJe 11/09/2017) 

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e 
consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim 
de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. 

Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamento. (Veto 
rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 



 

 

 65 
546 

Art. 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei, 
respeitado o princípio da concorrência. 

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984. 
* ATUALIZADO ATÉ 05/02/2021 

Institui a Lei de Execução Penal.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 
DO OBJETO E DA APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. 

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, 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 estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. 

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou 
pela lei. 

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. 

Art. 4º O Estado deverá recorrer 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. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a 
individualização da execução penal. 
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Art. 6o A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará o programa 
individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório.  (Redação dada 
pela Lei nº 10.792, de 2003) 

Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor 
e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) 
assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. 

Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da Execução e será integrada por fiscais 
do serviço social. 

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido 
a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com 
vistas à individualização da execução. 

 (MPE-CE-2020) 

Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da 
pena privativa de liberdade em regime semi-aberto. 

Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética 
profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá: 

I - entrevistar pessoas; 

II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados 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, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido 
desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 

 (MPDFT - 2015) (MPE-SC - 2019) 

§ 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, 
observando as melhores práticas da genética forense.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2o  A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito 
instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 
2012) 

 (MPDFT - 2015) 
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§ 3º Deve ser viabilizado ao titular 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 13.964, de 2019) 

§ 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação 
do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao 
procedimento durante o cumprimento da pena. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do 
perfil genético.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

CAPÍTULO II 
DA ASSISTÊNCIA 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 
retorno à convivência em sociedade. 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 

Art. 11. A assistência será: 

I - material; 

II - à saúde; 

III -jurídica; 

IV - educacional; 

V - social; 

VI - religiosa. 

SEÇÃO II 
DO TRABALHO INTERNO 

Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões 
e capacidade. 

 (MPE-RR - 2017) 

Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior 
do estabelecimento. 
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Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as 
necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. 

§ 1º Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões 
de turismo. 

§ 2º Os maiores de 60 (sessenta) anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. 

§ 3º Os doentes ou deficientes físicos 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 atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços 
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 objetivo a formação profissional do condenado. 

§ 1o. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com 
critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, 
inclusive pagamento de remuneração adequada. (Renumerado pela Lei nº 10.792, de 2003) 

§ 2o Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada, para 
implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. (Incluído pela Lei nº 10.792, 
de 2003) 

Art. 35. Os órgãos da Administração 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 possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. 

Parágrafo único. Todas as importâncias 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 serviço ou obras 
públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que 
tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 

 (MPE-MS – 2018) 

§ 1º O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra. 

§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. 
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§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. 

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de 
aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena. 

 Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena 
no regime fechado.  (Súmula 40, STJ) 

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido 
como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos 
neste artigo. 

CAPÍTULO IV 
DOS DEVERES, DOS DIREITOS E DA DISCIPLINA 

SEÇÃO I 
DOS DEVERES 

Art. 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes 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 respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; 

IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à 
disciplina; 

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 

 (MPE-RR - 2017) 

VI - submissão à sanção disciplinar imposta; 

VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores; 

VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas 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. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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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 integridade física e moral dos condenados e dos 
presos provisórios. 

 (MPE-BA-2018) 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 

 (MPE-PR - 2017) 

I - alimentação suficiente e vestuário; 

II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III - Previdência Social; 

IV - constituição de pecúlio; 

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; 

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que 
compatíveis com a execução da pena; 

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; 

 (MPE-BA-2018) 

 " 1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por 
inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes. 2. Na espécie, nem sequer houve negativa de 
autorização para visita, mas sim a mera restrição a que seja realizada nas dependências do parlatório, diante da 
impossibilidade de a paciente, em razão de suas condições médicas particulares, ser submetida à prévia revista mecânica. 
3. Embora seja direito do preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” (art. 
41, X, da Lei nº 7.210/84), esse direito não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser 
regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções." (HC 133305, Relator(a): Dias Toffoli, 
Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, Processo Eletrônico DJe-217  DIVULG 10-10-2016  PUBLIC 11-10-2016) 

XI - chamamento nominal; 
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XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; 

XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 

XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de 
informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 

XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade 
judiciária competente. (Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003) 

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante 
ato motivado do diretor do estabelecimento. 

Art. 42 - Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber, o disposto 
nesta Seção. 

Art. 43 - É garantida a liberdade 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 entre 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 obediência às determinações das autoridades 
e seus agentes e no desempenho do trabalho. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina 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 anterior 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. 

§ 3º São vedadas as sanções coletivas. 

Art. 46. O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das 
normas disciplinares. 
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Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade 
administrativa conforme as disposições regulamentares. 

Art. 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade 
administrativa a que estiver sujeito o condenado. 

Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 
118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei. 

SUBSEÇÃO II 
DAS FALTAS DISCIPLINARES 

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as 
leves e médias, bem assim as respectivas sanções. 

 (MPDFT - 2015) 

Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. 

 (MPDFT - 2015) 

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 

 (MPDFT - 2015) 

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; 

 (MPDFT - 2015) 

II - fugir; 

 (MPE-PR - 2017) 

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; 

IV - provocar acidente de trabalho; 

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 

 (MPE-RR - 2017) 

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) 
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 "1. As hipóteses de falta disciplinar de natureza grave estão previstas no rol taxativo do art. 50 da Lei 7.210/1984 (Lei de 
Execução Penal). 2. O inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984, inserido pela Lei 11.466/2007, abrange a hipótese da posse 
de aparelho telefônico e de seus componentes essenciais, como o chip de telefone celular, em estabelecimento 
prisional." (RHC 117985, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013, Processo Eletrônico DJe-221  
DIVULG 07-11-2013  PUBLIC 08-11-2013) 

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. (Incluído pela Lei nº 13.964, 
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 direitos que: 

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta; 

II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta; 

III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão 
da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem 
prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:   (Redação 
dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-MG – 2019) (MPE-SP - 2017) 

I - duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma 
espécie;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - recolhimento em cela individual; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para 
impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado 
judicialmente, com duração de 2 (duas) horas; (Redação dada pela Lei nº 13.964, 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 grupo criminoso;    (Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para 
impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em 
contrário;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

VI - fiscalização do conteúdo da correspondência;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a 
participação do defensor no mesmo ambiente do preso.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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§ 1º O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, 
nacionais ou estrangeiros:    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da 
sociedade;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em 
organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta 
grave.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou 
milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação, o regime 
disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal.    (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado 
sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, existindo indícios de que o preso:    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da 
sociedade;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados 
também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do 
grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento 
penitenciário.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 5º Na hipótese prevista no § 3º 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 organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos 
rivais.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 6º A visita de que trata o inciso III do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e 
vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

§ 7º Após os primeiros 6 (seis) meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita 
de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, 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 13.964, de 2019) 

SUBSEÇÃO III 
DAS SANÇÕES E DAS RECOMPENSAS 

Art. 53. Constituem sanções disciplinares: 

I - advertência verbal; 
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II - repreensão; 

III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único); 

IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento 
coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei. 

V - inclusão no regime disciplinar diferenciado. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 

Art. 54. As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do 
estabelecimento e a do inciso V, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente.  (Redação dada 
pela Lei nº 10.792, de 2003) 

§ 1o A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento 
circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. (Incluído 
pela Lei nº 10.792, de 2003) 

§ 2o A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar 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 
2003) 

Art. 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido 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 local 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-ão em conta a natureza, os motivos, as 
circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. (Redação 
dada pela Lei nº 10.792, de 2003) 

Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) 

Art. 58. O isolamento, a suspensão 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 2003) 

Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao Juiz da execução. 
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SUBSEÇÃO V 
DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme 
regulamento, assegurado o direito de defesa. 

Parágrafo único. A decisão será motivada. 

Art. 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 
dez dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação 
do fato, dependerá de despacho do juiz competente. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) 

Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será 
computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) 

TÍTULO III 
DOS ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 61. São órgãos da execução penal: 

 (MPE-PR - 2017) 

I - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 

 (MPE-PR - 2017) 

II - o Juízo da Execução; 

 (MPE-PR - 2017) 

III - o Ministério Público; 

 (MPE-PR - 2017) 

IV - o Conselho Penitenciário; 

 (MPE-PR - 2017) 

V - os Departamentos Penitenciários; 

 (MPE-PR - 2017) 
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VI - o Patronato; 

 (MPE-PR - 2017) 

VII - o Conselho da Comunidade. 

VIII - a Defensoria Pública. (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

 (MPE-PR - 2017) 

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 
subordinado ao Ministério da Justiça. 

Art. 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 (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 1/3 (um 
terço) em cada ano. 

Art. 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 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 Criminal e 
execução das penas e das medidas de segurança; 

 (MPE-BA-2018) 

II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da 
política criminal e penitenciária; 

III - promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do País; 

IV - estimular e promover a pesquisa criminológica; 

V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor; 

VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados; 

VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal; 
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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 necessárias 
ao seu aprimoramento; 

IX - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal; 

X - representar à autoridade competente 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 favorecer 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 fiscalizar sua execução; 

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade; 

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; 
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d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; 

e) a revogação da medida de segurança; 

f) a desinternação e o restabelecimento 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. 

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; 

 (MPE-PR - 2019) 

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando 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; 

 (MPE-BA-2018) 

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. 

X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. (Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003) 

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 formal das guias de recolhimento e de internamento; 

II - requerer: 

a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo; 

b) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução; 

c) a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; 

d) a revogação da medida de segurança; 
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e) a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional 
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 judiciária, durante a execução. 

Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, 
registrando a sua presença em livro próprio. 

 (MPE-AM - 2015) (MPE-CE-2020) 

CAPÍTULO V 
DO CONSELHO PENITENCIÁRIO 

Art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. 

§ 1º O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e 
dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário 
e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará 
o seu funcionamento. 

§ 2º O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 (quatro) anos. 

Art. 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário: 

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 2003) 

 (MPE-BA-2018) (MPE-CE-2020) 

II - inspecionar os estabelecimentos e serviços penais; 

 (MPE-CE-2020) 

III - apresentar, no 1º (primeiro) trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior; 

 (MPE-CE-2020) 

IV - supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. 

 (MPE-CE-2020) 
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CAPÍTULO VI 
DOS DEPARTAMENTOS PENITENCIÁRIOS 

SEÇÃO I 
DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL 

Art. 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo 
da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária. 

 (MPE-CE-2020) 

Art. 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional: 

I - acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o Território Nacional; 

 (MPE-CE-2020) 

II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais; 

 (MPE-CE-2020) 

III - assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos 
nesta Lei; 

 (MPE-CE-2020) 

IV - colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e 
serviços penais; 

 (MPE-CE-2020) 

V - colaborar com as Unidades Federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário 
e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. 

 (MPE-CE-2020) 

VI – estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes 
em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela 
justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. (Incluído pela Lei 
nº 10.792, de 2003) 

 (MPE-CE-2020) 

VII - acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o § 
3º do art. 112 desta Lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, 
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mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 
2018) 

 (MPE-CE-2020) 

§ 1º  Incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de 
internamento federais. (Redação dada pela Lei nº 13.769, de 2018) 

§ 2º  Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso VII 
do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a 
ressocialização das mulheres de que trata o § 3º 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 13.769, de 2018) 

SEÇÃO II 
DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO LOCAL 

Art. 73. A legislação local poderá criar Departamento Penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que 
estabelecer. 

Art. 74. O Departamento Penitenciário local, ou órgão similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar 
os estabelecimentos penais da Unidade da Federação a que pertencer. 

Parágrafo único.  Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o 
inciso VII do caput do art. 72 desta Lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os 
resultados obtidos.     (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

SEÇÃO III 
DA DIREÇÃO E DO PESSOAL DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS 

Art. 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

I - ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, 
ou Serviços Sociais; 

II - possuir experiência administrativa na área; 

III - ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. 

Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades, e dedicará tempo 
integral à sua função. 

Art. 76. O Quadro do Pessoal Penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as 
necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e 
assessoramento do estabelecimento e às demais funções. 
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Art. 77. A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá a 
vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. 

§ 1° O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de 
cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. 

§ 2º No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, 
salvo quando se tratar de pessoal 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). 

 (MPE-CE-2020) 

Art. 79. Incumbe também ao Patronato: 

 (MPE-PR - 2019) 

I - orientar os condenados à pena restritiva de direitos; 

 (MPE-PR - 2019) 

II - fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de 
semana; 

 (MPE-PR - 2019) 

III - colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. 

 (MPE-PR - 2019) 

CAPÍTULO VIII 
DO CONSELHO DA COMUNIDADE 

Art. 80.  Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por 1 (um) 
representante de associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela Seção da Ordem dos 
Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor Público indicado pelo Defensor Público Geral e 1 (um) assistente social 
escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. (Redação dada pela Lei nº 
12.313, de 2010). 

Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do Juiz da execução a 
escolha dos integrantes do Conselho. 
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Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade: 

I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca; 

 (MPE-CE-2020) 

II - entrevistar presos; 

 (MPE-CE-2020) 

III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário; 

 (MPE-CE-2020) 

IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, 
em harmonia com a direção do estabelecimento. 

 (MPE-CE-2020) 

CAPÍTULO IX 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

(Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

Art. 81-A.  A Defensoria Pública 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 individual e coletiva. (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

Art. 81-B.  Incumbe, ainda, à Defensoria Pública: (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

I - requerer: (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo; (Incluído pela Lei nº 12.313, 
de 2010). 

b) a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; (Incluído 
pela Lei nº 12.313, de 2010). 

c) a declaração de extinção da punibilidade; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

d) a unificação de penas; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

e) a detração e remição da pena; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

f) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 
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g) a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de 
segurança; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

h) a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento 
condicional, a comutação de pena e o indulto; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

i) a autorização de saídas temporárias; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

j) a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 
2010). 

k) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 
2010). 

l) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o do art. 86 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 
2010). 

II - requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

III - interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução; 
(Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

IV - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal; (Incluído pela 
Lei nº 12.313, 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 12.313, de 2010). 

VI - requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento 
penal.  (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

Parágrafo único.  O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, 
registrando a sua presença em livro próprio.  (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

TÍTULO IV 
DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao 
preso provisório e ao egresso. 
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§ 1° A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e 
adequado à sua condição pessoal. (Redação dada pela Lei nº 9.460, de 1997) 

§ 2º - O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que 
devidamente isolados. 

Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas 
e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. 

§ 1º Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. (Renumerado pela Lei nº 9.046, de 
1995) 

§ 2o  Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados 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) 

§ 3o  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 12.313, de 2010). 

Art. 83-A.  Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, e notadamente: (Incluído pela Lei nº 13.190, 
de 2015). 

 (MPE-PR - 2019) 

I - serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, 
telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos; 
(Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 

II - serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 

 (MPE-PR - 2019) 

§ 1o  A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. (Incluído pela Lei nº 
13.190, de 2015). 

§ 2o  Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, 
equipamentos, máquinas e profissionais. (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 
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Art. 83-B.  São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem 
como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente: (Incluído pela Lei nº 
13.190, de 2015). 

 (MPE-SC - 2019) 

I - classificação de condenados; (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 

 (MPE-SC - 2019) 

II - aplicação de sanções disciplinares; (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 

 (MPE-SC - 2019) 

III - controle de rebeliões; (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 

 (MPE-SC - 2019) 

IV - transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos 
estabelecimentos penais. (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 

 (MPE-SC - 2019) 

Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. 

§ 1o  Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios:  (Redação dada pela Lei 
nº 13.167, de 2015) 

I - acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; (Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 

II - acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa;  (Incluído pela Lei 
nº 13.167, de 2015) 

III - acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos I e II. 
(Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 

§ 2° O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal ficará em 
dependência separada. 

§ 3o  Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios:  (Incluído pela Lei nº 
13.167, de 2015) 

I - condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; (Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 

II - reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; 
(Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 
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III - primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; 
(Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 

IV - demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas 
nos incisos I, II e III. (Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 

§ 4o  O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os 
demais presos ficará segregado em local próprio. (Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 

Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. 

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de 
capacidade do estabelecimento, atendendo 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. 

§ 1o A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para 
recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio 
condenado. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) 

§ 2° Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se 
dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. 

§ 3o Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento 
prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos 
estabelecidos. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 

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. 

 (MPE-CE-2020) 

Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-
se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. 

Art. 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do Albergado, a qual deverá conter, além dos 
aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. 

Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos 
condenados. 
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TÍTULO V 
DA EXECUÇÃO DAS PENAS EM ESPÉCIE 

CAPÍTULO I 
DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier 
a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 

 (MPE-BA-2018) 

Art. 106. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com 
o Juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: 

I - o nome do condenado; 

II - a sua qualificação civil e o número 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 antecedentes e o grau de instrução; 

V - a data da terminação da pena; 

VI - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado 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. 

§ 3° Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal, far-se-á, na 
guia, menção dessa circunstância, para fins do disposto no § 2°, do artigo 84, desta Lei. 

Art. 107. Ninguém será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida 
pela autoridade judiciária. 

§ 1° A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-
la aos autos do processo, e dará ciência dos seus termos ao condenado. 
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§ 2º As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do 
recebimento, e anexadas ao prontuário 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 internado 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 cumprimento da pena 
privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. 

 (MPE-BA-2018) 

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, 
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, 
observada, quando for o caso, a detração ou remição. 

 (MPE-BA-2018) 

 "Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se 
reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de 
progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida." (HC 177123 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, 
Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, Processo Eletrônico DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020) 

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está 
sendo cumprida, para determinação do regime. 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para 
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação 
dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-AM - 2015) (MPE-SP - 2017) 

 Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. (Súmula 439, STJ) 

 "O fato de ter-se cumprimento de pena em estabelecimento penal militar não inviabiliza a observância dos benefícios 
previstos na Lei nº 7.210/1984, ante o princípio constitucional da individualização da pena. Atendidos os requisitos 
versados no artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, impõe-se a transferência do reeducando para regime de cumprimento mais 
brando." (HC 171456, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020, Processo Eletrônico DJe-118  
DIVULG 12-05-2020  PUBLIC 13-05-2020) 

 "I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que 
cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O 
cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos." 
(HC 135748, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, Processo Eletrônico DJe-028  
DIVULG 10-02-2017  PUBLIC 13-02-2017) 
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 É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.  (Súmula 491, STJ) 

 Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se 
ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.  (Súmula 471, 
STJ) 

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência 
à pessoa ou grave ameaça;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-SP - 2017) 

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa 
ou grave ameaça;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-SP - 2017) 

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com 
violência à pessoa ou grave ameaça;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-SP - 2017) 

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa 
ou grave ameaça;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-SP - 2017) 

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou 
equiparado, se for primário;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-SP - 2017) 

 "O inciso V do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, a versar a não integração a organização criminosa como requisito para a 
progressão, não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei nº 12.850/2013." (HC 179262, Relator(a): Marco Aurélio, 
Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, Processo Eletrônico DJe-155  DIVULG 19-06-2020  PUBLIC 22-06-2020) 

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-SP - 2017) 

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado 
o livramento condicional;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-SP - 2017) 

 "A progressão de regime do reincidente não específico em crime hediondo ou equiparado com resultado morte deve 
observar o que previsto no inciso VI, a, do artigo 112 da Lei de Execução Penal". (STJ, HC 581.315-PR, Rel. Min. Sebastião 
Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06/10/2020, DJe 19/10/2020) 

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a 
prática de crime hediondo ou equiparado; ou     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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 (MPE-SP - 2017) 

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

 (MPE-SP - 2017) 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou 
equiparado;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-SP - 2017) 

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado 
com resultado morte, vedado o livramento condicional.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-SP - 2017) 

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta 
carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a 
progressão.    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-SP - 2017) 

§ 2º A decisão do juiz que determinar 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, respeitados os prazos previstos nas normas 
vigentes.     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, 
os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

 (MPE-SC - 2019) 

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

 (MPE-SC - 2019) 

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

 (MPE-SC - 2019) 

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 
2018) 

 (MPE-SC - 2019) 
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IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; 
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

 (MPE-SC - 2019) 

V - não ter integrado organização criminosa. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

 (MPE-SC - 2019) 

 "O requisito "não ter integrado organização criminosa" incluso no inciso V do § 3º do art. 112 da LEP, para progressão de 
regime da mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, deve ser interpretado de acordo 
com a definição de organização criminosa da Lei n. 12.850/2013". (STJ, HC 522.651-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 
04/08/2020, DJe 19/08/2020) 

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 
3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas 
previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa 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. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições 
impostas pelo Juiz. 

Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que: 

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente; 

II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados 
indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. 

Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta Lei. 

Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo 
das seguintes condições gerais e obrigatórias: 

 É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto. (Súmula 493, STJ) 

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga; 

 (MPE-PB – 2018) 

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; 

III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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 (MPE-PB – 2018) 

IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. 

 (MPE-PB – 2018) 

Art. 116. O Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério 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 particular 
quando se tratar de: 

 "É cabível a concessão de prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime semiaberto e aberto que 
tiveram suspenso o exercício do trabalho externo, como medida preventiva de combate à pandemia, desde que não 
ostentem procedimento de apuração de falta grave". (STJ, HC 575.495-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 
02/06/2020, DJe 08/06/2020) 

 "O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação 
do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984." (HC 176059, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira 
Turma, julgado em 18/02/2020, Processo Eletrônico DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020) 

 A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, 
devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. (Súmula Vinculante 56, STF) 

 "Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. 
Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento 
penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução 
penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como 
adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” 
(regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e 
“c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do 
regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime 
com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em 
prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que 
progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão 
domiciliar ao sentenciado." (RE 641320, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, Acórdão 
Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159  DIVULG 29-07-2016  PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261) 

I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 

II - condenado acometido de doença grave; 

 "O cumprimento de pena em regime domiciliar, providência de caráter excepcional, nos termos do artigo 117, inciso II, 
da Lei nº 7.210/1984, pressupõe que o condenado em regime aberto esteja acometido de doença grave e seja o 
estabelecimento prisional incompatível com o quadro clínico." (HC 164731, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, 
julgado em 03/12/2019, Processo Eletrônico DJe-076  DIVULG 27-03-2020  PUBLIC 30-03-2020) 

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 

IV - condenada gestante. 
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Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência 
para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; 

 (MPE-PR - 2017) 

 "O reinício da contagem do prazo para a progressão de regime, ocasionado pela prática de falta grave, é decorrência 
lógica, natural e necessária da regressão de regime determinada pelo art. 118, I, da Lei 7.210/84." (HC 102353, Relator(a): 
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-211 DIVULG 03-11-2010 PUBLIC 04-11-2010 EMENT VOL-
02424-01 PP-00052) 

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne 
incabível o regime (artigo 111). 

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, 
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 ouvido previamente o condenado. 

 (MPE-PR - 2017) 

Art. 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena 
privativa de liberdade em regime aberto (artigo 36, § 1º, do Código Penal). 

SEÇÃO III 
DAS AUTORIZAÇÕES DE SAÍDA 

SUBSEÇÃO I 
DA PERMISSÃO DE SAÍDA 

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios 
poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos 
seguintes fatos: 

 (MPE-PR - 2016) 

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; 

 (MPE-CE-2020) (MPE-PR - 2016) 

II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14). 

 (MPE-PR - 2016) 

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o 
preso. 
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 (MPE-CE-2020) (MPE-PR - 2016) 

Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. 

 (MPE-CE-2020) (MPE-PR - 2016) 

SUBSEÇÃO II 
DA SAÍDA TEMPORÁRIA 

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída 
temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: 

 (MPE-MG – 2017) 

 " A interpretação dos arts. 122 e 123 da Lei de Execuções Penais revela que o deferimento dessa importante medida 
ressocializadora, em que a visita periódica ao lar consiste, impõe o preenchimento de requisitos de natureza tanto 
objetiva quanto subjetiva. É dizer, para além do cumprimento mínimo de 1/6 da reprimenda e o acusado ostentar 
comportamento adequado, o magistrado também há de identificar a compatibilidade do benefício com os objetivos da 
pena." ( HC, 104.242/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, julgamento em 08/02/2011, DJE 03/05/2011) 

 Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena 
no regime fechado. (Súmula 40, STJ) 

I - visita à família; 

 (MPE-CE-2020) 

II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na 
Comarca do Juízo da Execução; 

 (MPE-CE-2020) 

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. 

 (MPE-CE-2020) 

§ 1º  A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica 
pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-CE-2020) 

§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena 
por praticar crime hediondo com resultado morte. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-CE-2020) 

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público 
e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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 (MPE-CE-2020) 

I - comportamento adequado; 

 (MPE-CE-2020) 

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. 

 (MPE-CE-2020) 

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. 

 "1. A saída temporária (art. 122 da Lei nº 7.210/84) é um instrumento de execução da pena privativa de liberdade 
destinado a fortalecer vínculos familiares, reduzir tensões carcerárias e possibilitar a reintegração social do preso. 2. O 
prazo máximo de sete dias previsto no art. 124 da Lei nº 7.210/84 tem natureza penal, haja vista que se imbrica com a 
própria execução da pena. 3. O dia do começo, portanto, inclui-se no cômputo do prazo da saída temporária (art. 10, 
CP). 4. Não há como se autorizar o paciente a se ausentar do presídio ou a ele retornar à zero hora, não apenas por 
importar em indevida contagem do prazo em horas (art. 11, CP), como também por questões de evidente." (HC 130883, 
Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, Processo Eletrônico DJe-125  DIVULG 16-06-2016  PUBLIC 
17-06-2016) 

§ 1o  Ao conceder a saída temporária, 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 durante o 
gozo do benefício; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. (Incluído pela Lei nº 
12.258, de 2010) 

§ 2o  Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, 
o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. (Renumerado do 
parágrafo único pela Lei nº 12.258, de 2010) 

§ 3o  Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 
(quarenta e cinco) dias de intervalo entre uma e outra. (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 

Art. 125. O benefício será automaticamente 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. 
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Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá 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 cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho 
ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011). 

 (MPE-SC - 2019) 

 "1. O condenado que estiver cumprindo pena privativa de liberdade em regime aberto não tem direito à remição da 
pena pelo trabalho, nos termos do art. 126 da Lei nº 7.210/1984. 2. Esse entendimento não foi alterado com a edição da 
Lei nº 12.433/2011." (HC 114591, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, Processo 
Eletrônico DJe-225  DIVULG 13-11-2013  PUBLIC 14-11-2013) 

 A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado 
ou semiaberto. (Súmula 341, STJ) 

§ 1o  A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 
2011) 

 (MPE-MS – 2015) (MPE-SC - 2019) 

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 requalificação profissional - divididas, no 
mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

 (MPE-MS – 2015) (MPE-SC - 2019) 

 "O tempo excedido, na frequência escolar, ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias deve ser considerado para fins de 
remição da pena". (STJ, HC 461.047-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04/08/2020, DJe 14/08/2020) 

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

 (MPE-SC - 2019) 

§ 2o  As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma 
presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades 
educacionais competentes dos cursos frequentados.  (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§ 3o  Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas 
de forma a se compatibilizarem.  (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§ 4o  O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a 
beneficiar-se com a remição.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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§ 5o  O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão 
do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo 
órgão competente do sistema de educação.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

 (MPE-MS – 2015) 

§ 6o  O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional 
poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de 
execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.(Incluído 
pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§ 7o  O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§ 8o  A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. (Incluído pela 
Lei nº 12.433, de 2011) 

Art. 127.  Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o 
disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. (Redação dada pela Lei 
nº 12.433, de 2011) 

 (MPE-BA-2018) (MPE-MG – 2017) (MPE-MS – 2015) (MPE-SP - 2015) (MPE-SP - 2017) 

 O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e 
não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. (Súmula Vinculante 9, STF) 

Art. 128.  O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos. (Redação dada pela 
Lei nº 12.433, de 2011) 

Art. 129.  A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de 
todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das 
horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.  (Redação dada pela Lei nº 12.433, 
de 2011) 

 (MPDFT - 2015) 

§ 1o  O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, 
por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. (Incluído 
pela Lei nº 12.433, de 2011) 

 (MPDFT - 2015) 

§ 2o  Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

Art. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço 
para fim de instruir pedido de remição. 
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TÍTULO VI 
DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

CAPÍTULO II 
DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE 

Art. 175. A cessação da periculosidade 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 medida, 
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 Ministério 
Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 (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 requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda 
que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança; 

VI - ouvidas as partes ou realizadas 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 segurança, 
poderá o Juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, 
seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, 
procedendo-se nos termos do artigo anterior. 

Art. 177. Nos exames sucessivos 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 desinternação ou de liberação (artigo 97, § 3º, do Código Penal), aplicar-se-á o 
disposto nos artigos 132 e 133 desta Lei. 

Art. 179. Transitada em julgado a sentença, o Juiz expedirá ordem para a desinternação ou a liberação. 

 (MPE-GO – 2016) 
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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 restritiva 
de direitos, desde que: 

I - o condenado a esteja cumprindo em regime aberto; 

 (MPE-CE-2020) 

II - tenha sido cumprido pelo menos 1/4 (um quarto) da pena; 

 (MPE-CE-2020) 

III - os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. 

 (MPE-CE-2020) 

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma 
do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. 

§ 1º A pena de prestação de serviços 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, injustificadamente, 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 liberdade, 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. 

§ 3º A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer, 
injustificadamente, o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a" e "e", do § 1º, 
deste artigo. 
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Art. 183.  Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou 
perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública 
ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de 
segurança. (Redação dada pela Lei nº 12.313, de 2010). 

 (MPE-MS – 2015) (MPE-PR - 2017) 

Art. 184. O tratamento ambulatorial 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 normas legais ou regulamentares. 

Art. 186. Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução: 

 (MPE-SC - 2019) 

I - o Ministério Público; 

 (MPE-SC - 2019) 

II - o Conselho Penitenciário; 

 (MPE-SC - 2019) 

III - o sentenciado; 

 (MPE-SC - 2019) 

IV - qualquer dos demais órgãos da execução penal. 

 (MPE-SC - 2019) 

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 autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. 
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Art. 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério 
Público, do Conselho Penitenciário, ou da autoridade administrativa. 

Art. 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho 
Penitenciário, para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. 

 (MPE-CE-2020) 

Art. 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências 
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 circunstâncias 
omitidas na petição. 

Art. 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a 
petição será submetida a despacho 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 decreto, 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 Penitenciário ou da autoridade 
administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. 

TÍTULO VIII 
DO PROCEDIMENTO JUDICIAL 

Art. 194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será judicial, desenvolvendo-se 
perante o Juízo da execução. 

Art. 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, 
de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho 
Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa. 

 (MPE-CE-2020) 

Art. 196. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se, em 3 (três) dias, o condenado e o Ministério Público, 
quando não figurem como requerentes da medida. 

§ 1º Sendo desnecessária a produção 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. 
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Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. 

 (MPE-BA-2018) (MPE-CE-2020) (MPE-GO – 2016) (MPE-MG – 2019) (MPE-MS – 2015) 

 "Aplicam-se ao agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84) as disposições do CPP referentes ao 
recurso em sentido estrito. Dessa forma, o prazo para a interposição do referido recurso é de 5 (cinco) dias (CPP, art. 
586) e não de 10 (dez) dias, conforme previsto na Lei 9.139/95, que alterou o Código de Processo Civil." (HC 75178, 
Relator(a): Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 30/09/1997, DJ 12-12-1997 PP-65566  Ement Vol-01895-02 PP-
00379) 

TÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 200. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. 

Art. 201. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa 
se efetivará em seção especial da Cadeia Pública. 

Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas 
por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para 
instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. 

LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985. 
* ATUALIZADO ATÉ 24/6/2020 

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, 
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico (VETADO) e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade 
por danos morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 

 (MPE/PB – 2018) 

l - ao meio-ambiente; 

ll - ao consumidor; 

 O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de 
mensalidades escolares. (Súmula 643, STF) 

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
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 (MPE/MS – 2018) 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990) 

 O Judiciário pode, mediante provocação, impor conduta ativa do Estado para implementar determinadas políticas públicas 
essenciais. (RE 605533/MG, rel. min. Marco Aurélio, j. 15-08-2018) 

 A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de 
direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. (RE 733433/MG, rel. min. Dias Toffolil, j. 
04-11-2015) 

V - por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 

VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. (Incluído pela Lei nº 12.966, de 2014) 

VIII – ao patrimônio público e social. (Incluído pela Lei nº 13.004, de 2014) 

 O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. (Súmula 329, STJ) 

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de 
natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. (Incluído pela Medida 
provisória nº 2.180-35, de 2001)  

 (MPE/PB – 2018) 

 O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT em 
benefício do segurado. O direito objeto dessa ação é subjetivo e pessoal, portanto, afasta o caráter coletivo. (Súmula 470, 
STJ) 

 O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao 
FGTS. (RE 643978/SE, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 09-10-2019)  

 O Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de 
natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo. (ARE 
694.294/MG, rel. min. Luiz Fux, j. 26-04-2013, Tema 645) 

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá 
competência funcional para processar e julgar a causa. 

 (MPE/BA-2018) (MPE/MG – 2017) (MPE/MG – 2018) (MPE/PB – 2018) (MPE-PR - 2016) (MPE-PR - 2019) (MPE-RR - 2017) 

 Compete ao Juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede de vara da justiça federal, processar e julgar ação civil pública, 
ainda que a união figure no processo. (Súmula 183, STJ) 

 O foro competente para julgar ações coletivas conexas é o do juízo a quem foi distribuída a primeira ação. (CComp  
126601/MG, rel. min. Mauro Campbell Marques, 27-11-2013) 

 A competência para processar e julgar ação civil pública é absoluta e se dá em função do local onde ocorreu o dano. (CC 
113788-DF, rel. min. Arnaldo Esteves Lima, j. 14-11-2012) 
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Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente 
intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 
2.180-35, de 2001)  

 (MPE/BA-2018) (MPE/PB – 2018) (MPE-PR - 2019) (MPE-RR - 2017) 

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer. 

 (MPE/GO – 2016) (MPE/PB – 2018) (MPE-SP - 2015) 

 O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou da coletividade como realidade massificada, 
não sendo necessária a demonstração de da dor, da repulsa, da indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. (AgInt no 
REsp 1712940/PE, rel. min. Francisco Falcão, j. 03-09-2019, DJE 09-09-2019) 

 Admite-se a condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar na reparação integral 
do meio ambiente. (REsp 1328753/MG, rel. min. Herman Benjamin, j. 28-05-2013, DJE 03-03-02-2015)  

Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao 
patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico. (Redação dada pela Lei nº 13.004, de 2014) 

Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, 
de 2007). 

 (MPE/GO – 2016) (MPE/GO – 2019) (MPE/MG – 2017) (MPE/MG – 2019) (MPE-PR - 2016) (MPE-RR - 2017) (MPE-SP - 2017) 
(MPE-SP - 2019) 

I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 

 (MPDFT - 2015) (MPE/PB – 2018) (MPE-SP - 2017) (MPE-SP - 2019) 

 O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos 
dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. (Súmula 601, STJ) 

II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 

 (MPDFT - 2015) (MPE/PB – 2018) (MPE-SP - 2017) (MPE-SP - 2019) 

 A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública, independentemente da comprovação 
prévia da pobreza do público-alvo (REsp 1178825/PR, rel. min. Nefi Cordeiro, j. 22-09-2015, DJE 19-10-2015).  

 É constitucional a Lei nº 11.448/2007, que alterou a Lei 7.347/85, prevendo a Defensoria Pública como um dos legitimados 
para propor ação civil pública. (ADI 3943/DF, rel. min. Cármen Lúcia, j. 07-05-2015) 

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 

 (MPDFT - 2015) (MPE/PB – 2018) (MPE-SP - 2017) (MPE-SP - 2019) 

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 11.448, 
de 2007). 

https://brasil.mylex.net/direito-do-consumidor_1/legislacao/lei-acao-civil-publica-lacp-art5_23473/jurisprudencia/defensoria-publica-acao-civil-independentemente_38021.html
https://brasil.mylex.net/direito-do-consumidor_1/legislacao/lei-acao-civil-publica-lacp-art5_23473/jurisprudencia/defensoria-publica-acao-civil-independentemente_38021.html
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 (MPDFT - 2015) (MPE/PB – 2018) (MPE-SP - 2017) (MPE-SP - 2019) 

V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).  

 (MPDFT - 2015) (MPE/PB – 2018) (MPE-SP - 2017) (MPE-SP - 2019) 

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 

 (MPE/PB – 2018) (MPE-SP - 2017) (MPE-SP - 2019) 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, 
ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos 
ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (Redação dada pela Lei nº 13.004, de 
2014) 

 (MPE/PB – 2018) (MPE-SP - 2017) (MPE-SP - 2019) 

 No que diz respeito à legitimidade ativa da associação, a jurisprudência do STJ entende que tais entes possuem legitimidade 
para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização 
expressa dos associados. (REsp 1796185/RS, rel. min. Herman Benjamin, j. 28-03-2019, DJE 29-05-2019) 

 O sindicato tem legitimidade para propor ação civil pública. (AgRg REsp 1.453.237, rel. min. Humberto Martins, j. 05-06-
2014) 

 Na ação civil pública, reconhecido o vício na representação processual da associação autora, deve-se, antes de proceder à 
extinção do processo, conferir oportunidade ao Ministério Público para que assuma a titularidade ativa da demanda. (REsp 
1038199/ES, re. min. Castro Meira, j.07-05-2013). 

 § 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal 
da lei. 

 (MPE-SP - 2017) (MPE-SP - 2019) 

 Inexiste previsão legal ou regimental que exija a prévia manifestação do Ministério Público Federal para cada novo 
pronunciamento decisório na mesma instância, quando já oferecido parecer ministerial nos autos. (AgRg REsp 259.278 , 
rel. min. Eliana Calmon, j. 12-11-2013) 

§ 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-
se como litisconsortes de qualquer das partes. 

 (MPE-SP - 2015) (MPE-SP - 2019) 

§ 3º Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público 
ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990) 

 (MPE/AM - 2015) (MPE/MS – 2015) (MPE/MS – 2018) (MPE/PB – 2018) (MPE/PI– 2018) (MPE-PR - 2016) (MPE-RR - 2017) 
(MPE-SP - 2015) (MPE-SP - 2017) (MPE-SP - 2019) 

 Em caso de dissolução da associação no curso de Ação Civil Pública, não é possível a alteração da titularidade do polo ativo 
por outra associação sem que haja expressa autorização dos associados (REsp 1405697, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, j. 
17-09-2015, DJE 08-10-2015)  

https://brasil.mylex.net/jurisprudencia/stj-agrg-resp-controversia-executivo-art-cf_6920.html
https://brasil.mylex.net/jurisprudencia/stj-agrg-no-agrg-no-ag-em-resp-mencao-ministerio-publico-parquet_6420.html
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 O microssistema de defesa dos interesses coletivos privilegia o aproveitamento do processo coletivo, possibilitando a 
sucessão da parte ilegítima pelo Ministério Público ou por algum outro colegitimado, mormente em decorrência da 
importância dos interesses envolvidos em demandas coletivas. (REsp 1719820/MG, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15-
04-2019. DJE 23-04-2019) 

§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse 
social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser 
protegido. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-SP - 2019) 

 É dispensável o requisito temporal (pré-constituição há mais de um ano) para associação ajuizar ação civil pública quando 
o bem jurídico tutelado for a prestação de informações ao consumidor sobre a existência de glúten em alimentos. (REsp 
1600172-GO, rel. min. Herman Benjamin, j.15-09-2016). 

§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e 
dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 
11.9.1990) (Vide Mensagem de veto)  

 (MPDFT - 2015) (MPE/AM - 2015) (MPE-SP - 2019) 

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua 
conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 
extrajudicial. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) (Vide Mensagem de veto)   

 (MPE/GO – 2016) (MPE/PI– 2018) (MPE-RR - 2017) (MPE-SP - 2015) (MPE-SP - 2019) 

Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, 
ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos 
de convicção. 

Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam 
ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.  

 (TJ-RS - 2016) (MPE/PI– 2018) 

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e 
informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias. 

 (MPE/MS – 2015) (MPE/PI– 2018) (MPE-PR - 2016) (MPE-SP - 2017) 

 Admite-se emenda à inicial de ação civil pública, em face da existência de pedido genérico, ainda que já tenha sido 
apresentada a contestação. (REsp 1279586-PR, rel. min. Luis Felipe Salomão, j. 03-10-2017) 

§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer 
organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual 
não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. 

 (MPE/AM - 2015) (MPE/MS – 2015) (MPE/PI– 2018) (MPE-PR - 2016) (MPE-SP - 2015) (MPE-SP - 2017) 
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§ 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação, hipótese em 
que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los. 

 (MPE/MS – 2015) 

Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de 
fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou 
das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.  

 (MPE/MS – 2015) (MPE/PB – 2018) (MPE-PR - 2016) (MPE-SP - 2017) 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se 
incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público. 

 (MPE/AM - 2015) (MPE/MS – 2015) (MPE/PB – 2018) (MPE-PR - 2016) (MPE-SP - 2017) 

§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a 
promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, 
que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. 

 (MPE/AM - 2015) (MPE/MS – 2015) 

§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do 
Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento. 

 (MPE/MS – 2015) 

§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, 
outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. 

 (MPE/AM - 2015) (MPE/MS – 2015) 

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 
1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de 
dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. 

 (MPE-PR - 2017) 

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará 
o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução 
específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de 
requerimento do autor. 

 (MPE/AM - 2015) (MPE/PB – 2018) (MPE-SP - 2017) 



 

 

 110 
546 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a 
agravo.  

 (MPE/PB – 2018) (MPE-SP - 2017) 

§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, 
à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento 
do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo 
para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato.  

 (MPE-SP - 2017) 

§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável 
ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. 

 (MPE/GO – 2016) (MPE-SP - 2015) (MPE-SP - 2017) 

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido 
por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério 
Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens 
lesados. (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) 

 (MPE-RO - 2017) 

§ 1o. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de 
crédito, em conta com correção monetária. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.288, de 2010) 

 (MPE-RO - 2017) 

§ 2o Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica 
nos termos do disposto no art. 1o desta Lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que 
trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção 
de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, 
respectivamente. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010) (Vigência) 

 (MPE-RO - 2017) 

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. 

 (MPE/AM - 2015) (MPE-PR - 2016) 

Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação 
autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais 
legitimados. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)  
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 (MPE/AM - 2015) (MPE-SP - 2017) 

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão 
prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova 
prova. (Redação dada pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997)  

 (MPE/CE-2020) (MPE/MS – 2018) 

 No que se prende à abrangência da sentença prolatada em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos, a 
Corte Especial decidiu, em sede de recurso repetitivo, que "os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a 
lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre 
a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo". (REsp 1377400/SC, rel. min. Og 
Fernandes. j. 18-02-2014. DJE 13-03-2014) 

 Em caso de dissolução da associação no curso de Ação Civil Pública, não é possível a alteração da titularidade do polo ativo 
por outra associação sem que haja expressa autorização dos associados (REsp 1405697, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, j. 
17-09-2015, DJE 08-10-2015)  

 Não compete originariamente ao STF processar e julgar execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, 
inclusive aquelas proferidas em sede mandamental. Tal atribuição cabe aos órgãos judiciários competentes de primeira 
instância. (PET 6076 QO/DF, rel. min. Dias Toffoli, j. 25-04-2017). 

Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da 
ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo 
da responsabilidade por perdas e danos. (Renumerado do Parágrafo Único com nova redação pela Lei nº 
8.078, de 1990) 

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários 
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, 
em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)  

 (MPE/MG – 2017) 

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições. 

 (MPE/MG – 2017) 

Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 90 
(noventa) dias. (Regulamento) 

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os 
dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº 8.078, de 
1990) 

 (MPE/MS – 2015) 

 Não compete originariamente ao STF processar e julgar execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, 
inclusive aquelas proferidas em sede mandamental. Tal atribuição cabe aos órgãos judiciários competentes de primeira 
instância. (PET 6076 QO/DF, rel. min. Dias Toffoli, j. 25-04-2017). 
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 O STJ entende que é possível aplicar, por analogia, a primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65 paras as sentenças de 
improcedência de ação civil pública. (REsp 1596028/MG, rel. min. Og Fernandes, j. 26-09-2017). 

 Não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei nº 4.717/65, nas ações coletivas que 
versem sobre direitos individuais homogêneos. (REsp 1.374.232-ES, rel. min. Nancy Andrighi, j. 26-09-2017) 

 A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na 
defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que 
o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial 
do processo de conhecimento. (RE 612043/PR, Repercussão Geral, rel. min. Marco Aurélio, j. 10-05-2017) 

 O prazo para o ajuizamento da ação civil pública é de 5 anos, aplicando-se, por analogia, o prazo da ação popular, 
considerando que as duas ações fazem parte do mesmo microssistema de tutela dos direitos difusos. É também de 5 anos 
o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ACP. 
(REsp 1273643/PR, Recurso Repetitivo, rel. min. Sidnei Beneti, j. 27-02-2013) 

LEI Nº 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986. 
* ATUALIZADO ATÉ 17/7/2020 

Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, 
intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores 
mobiliários. 

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira: 

I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de 
poupança, ou recursos de terceiros; 

II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma 
eventual. 

DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

 "A proteção penal visa resguardar a inter-relação existente nesse complexo sistema e é sob tal perspectiva que tipos penais 
previstos na Lei n. 7.492/1986 devem ser interpretados. A referida lei objetiva repelir, por conseguinte, eventual agressão 
ou ameaça de agressão perpetrada contra o sistema financeiro nacional, caracterizada pela conduta do agente que 
coloca em risco a credibilidade do sistema e que produz ou tenha o potencial de produzir real ameaça à sua estabilidade". 
(HC 285.587/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016) 

Art. 2º Imprimir, reproduzir ou, de qualquer modo, fabricar ou pôr em circulação, sem autorização escrita 
da sociedade emissora, certificado, cautela ou outro documento representativo de título ou valor 
mobiliário: 
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Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem imprime, fabrica, divulga, distribui ou faz distribuir 
prospecto ou material de propaganda relativo aos papéis referidos neste artigo. 

Art. 3º Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

Art. 4º Gerir fraudulentamente instituição financeira: 

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa. 

 (MPE-BA-2018) 

Parágrafo único. Se a gestão é temerária: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 

 "O crime de gestão temerária de instituição financeira exige a demonstração da violação das regras e parâmetros objetivos 
de gerenciamento de riscos e limites operacionais na administração, intermediação e aplicação de recursos de terceiros, 
instituídos pelas autoridades de regulação do sistema financeiro nacional". (Enunciado 8, I Jornada de Direito Penal e 
Processo Penal CJF/STJ) 

 "O crime de gestão temerária (Lei nº 7.492/1986, art. 4º, p. ún.) somente admite a forma dolosa. A temeridade da gestão 
é elemento valorativo global do fato (Roxin) e, como tal, sua valoração é de competência exclusiva da ordem jurídica e não 
do agente. Para a caracterização do elemento subjetivo do delito não é necessária a vontade de atuar temerariamente; 
o que se exige é que o agente, conhecendo as circunstâncias de seu agir, transgrida voluntariamente as normas regentes 
da sua condição de administrador da instituição financeira. Somente podem ser sujeitos ativos dos crimes de gestão 
temerária de instituição financeira (Lei nº 7.492/1986, art. 4º, p. ún.) e de negociação não autorizada de títulos alheios 
(Lei nº 7.492/1986, art. 5º, p. ún.) as pessoas mencionadas no artigo 25 da mesma lei, mostrando-se inviável considerar 
elevada a culpabilidade do agente por ocupar umas das funções ali mencionadas. (...) O prejuízo acarretado à instituição 
financeira decorrente dos atos de gestão temerária, não exigido para a consumação do delito, é fundamento apto a 
justificar a negativação das consequências do crime". (REsp 1613260/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, 6ª 
Turma, j. 09/08/2016, DJe 24/08/2016) 

 "A Suprema Corte forneceu diretrizes importantes para a correta interpretação do art. 4º da Lei n. 7.492/1986, podendo-
se afirmar que a configuração do delito ali previsto necessita que, na conduta do agente, haja a utilização de ardil ou de 
astúcia, imbricada com a má-fé, no intuito de dissimular o real objetivo de um ato ou negócio jurídico, cujo propósito 
seja o de ludibriar as autoridades monetárias ou mesmo aquelas com quem mantém eventual relação jurídica. A má-fé, 
nesse contexto, é elemento essencial para a configuração da fraude". (HC 285.587/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 
6ª Turma, j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016) 

Art. 5º Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou 
qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

 (MPE-BA-2018) 
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Parágrafo único. Incorre na mesma pena qualquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, que 
negociar direito, título ou qualquer outro bem móvel ou imóvel de que tem a posse, sem autorização de 
quem de direito. 

 "Somente podem ser sujeitos ativos dos crimes de gestão temerária de instituição financeira (Lei nº 7.492/1986, art. 4º, p. 
ún.) e de negociação não autorizada de títulos alheios (Lei nº 7.492/1986, art. 5º, p. ún.) as pessoas mencionadas no artigo 
25 da mesma lei, mostrando-se inviável considerar elevada a culpabilidade do agente por ocupar umas das funções ali 
mencionadas.". (REsp 1613260/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, 6ª Turma, j. 09/08/2016, DJe 24/08/2016) 

Art. 6º Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a 
operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

 "O art. 6º da Lei 7.492/86 prevê como crime contra o Sistema Financeiro Nacional a conduta de induzir ou manter em erro 
sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhes 
informação ou prestando-a falsamente. Há clara distinção em relação ao delito de estelionato. O delito do art. 6º da Lei 
7.492/86 constitui crime formal (não é necessária a ocorrência de resultado, eventual prejuízo econômico caracteriza 
mero exaurimento), e não material; não prevê o especial fim de agir do sujeito ativo (para si ou para outrem); não exige, 
como elemento obrigatório, o meio fraudulento (artifício, ardil, etc.), apenas a prestação de informação falsa ou omissão 
de informação verdadeira. Eventual conflito aparente de normas penais resolve-se pelo critério da especialidade do delito 
contra o Sistema Financeiro (art. 6º da Lei 7.492/86) em relação ao estelionato (art. 171 do CP)." (REsp 1405989/SP, Rel. 
Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18/08/2015, DJe 23/09/2015) 

Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: 

I - falsos ou falsificados; 

II - sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das 
constantes do registro ou irregularmente registrados; 

III - sem lastro ou garantia suficientes, nos termos da legislação; 

IV - sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 

 (MPE-BA-2018) 

 "A realização do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira não possui relação de dependência com o delito de 
oferecimento ou negociação de títulos fraudulentos, previsto no art. 7º da Lei n. 7.492/1986. Logo, o fato de um agente ser 
absolvido do crime de oferecimento ou negociação de títulos fraudulentos não ilide a possibilidade de ser condenado por 
gestão fraudulenta, nos moldes do que ocorreu no caso, notadamente porque este último delito, não se relaciona, 
necessariamente, com a colocação de títulos eivados de irregularidades no mercado". (HC 285.587/SP, Rel. Ministro Rogerio 
Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016) 

Art. 8º Exigir, em desacordo com a legislação (Vetado), juro, comissão ou qualquer tipo de remuneração 
sobre operação de crédito ou de seguro, administração de fundo mútuo ou fiscal ou de consórcio, serviço 
de corretagem ou distribuição de títulos ou valores mobiliários: 



 

 

 115 
546 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 9º Fraudar a fiscalização ou o investidor, inserindo ou fazendo inserir, em documento comprobatório 
de investimento em títulos ou valores mobiliários, declaração falsa ou diversa da que dele deveria constar: 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 (MPE-BA-2018) 

Art. 10. Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação, em demonstrativos 
contábeis de instituição financeira, seguradora ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos 
de valores mobiliários: 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Art. 11. Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação: 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Art. 12. Deixar, o ex-administrador de instituição financeira, de apresentar, ao interventor, liqüidante, ou 
síndico, nos prazos e condições estabelecidas em lei as informações, declarações ou documentos de sua 
responsabilidade: 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 13. Desviar (Vetado) bem alcançado pela indisponibilidade legal resultante de intervenção, liqüidação 
extrajudicial ou falência de instituição financeira. 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorra o interventor, o liqüidante ou o síndico que se apropriar de bem 
abrangido pelo caput deste artigo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. 

Art. 14. Apresentar, em liquidação extrajudicial, ou em falência de instituição financeira, declaração de 
crédito ou reclamação falsa, ou juntar a elas título falso ou simulado: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre o ex-administrador ou falido que reconhecer, como verdadeiro, 
crédito que não o seja. 

Art. 15. Manifestar-se falsamente o interventor, o liqüidante ou o síndico, (Vetado) à respeito de assunto 
relativo a intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
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Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração (Vetado) 
falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio: 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 "SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FACTORING. CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS SEM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO LEGAL. OPERAÇÕES EXCLUSIVAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL (ART. 16 DA LEI Nº 7.492/86). COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. 1. A concessão de empréstimos a juros 
abusivos por empresas de factoring caracteriza crime de usura, previsto nos arts. 4º da Lei nº 1.521/51 e 13 do Decreto nº 
22.626/33, e não delito contra o sistema financeiro nacional, sendo, portanto, da competência da Justiça Estadual. 
Precedentes. 2. Na hipótese, constatou-se que os sócios da Ourofacto Factoring Ltda. realizavam, sem autorização legal, a 
captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, sob a promessa de que receberiam, em 
contrapartida, rendimentos superiores aos aplicados no mercado, em torno de 1,5% a 2,5% ao mês, operando como 
verdadeira instituição financeira, o que configura, em tese, o crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86, cuja competência 
é da Justiça Federal. 3. Embora a factoring não se confunda com instituição financeira nos termos da legislação, nada 
impede que determinadas operações realizadas por essas empresas possam ser tipificadas na Lei nº 7.492/86, como na 
espécie, em que se verificou a prática de atividades típicas de instituições financeiras, exorbitando-se das atividades 
próprias do faturamento mercantil." (CC 115.338/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Seção, j. 26/06/2013, DJe 
13/08/2013) 

 "O núcleo da controvérsia consiste em definir se a "venda premiada" de motocicletas pode ser considerada uma simulação 
de consórcio de forma que a conduta descrita na denúncia possa se subsumir em tipos penais incriminadores descritos na 
Lei n. 7492/86, dentre eles, o crime tipificado no art. 16, consistente em operar instituição financeira, sem a devida 
autorização. Em outras palavras, discute-se se teria havido, em tese, prática de estelionato - tendo como vítima 
exclusivamente particulares - ou a prática de crime que afeta o sistema financeiro. A venda premiada - ainda que levada a 
efeito sem autorização do Banco Central do Brasil e mesmo não caracterizando um consórcio puro - trata-se se um 
simulacro de consórcio, que capta e administra recursos de terceiros, de modo a se enquadrar no tipo penal previsto do 
art. 16 da Lei n. 7492/86. O fato de o indivíduo contemplado não precisar mais arcar com prestações demonstra apenas o 
alto risco do negócio, diante da possibilidade de não se conseguir o ingresso de outra pessoa para sustentar a viabilidade 
de aquisição dos bens. Ademais, ainda que não haja identidade perfeita entre a venda premiada e o consórcio, é evidente 
de que não se trata de venda comum, na medida em que a pessoa jurídica capta recursos de terceiros, podendo, portanto, 
ser considerada instituição financeira a teor do art. 1º da Lei n. 7.492/06. No caso concreto, está caracterizado, em tese, 
crime contra o sistema financeiro, cuja análise e julgamento compete à Justiça Federal, tendo em vista que, conforme 
apurado no inquérito policial, pessoa jurídica teria captado recursos de terceiros, sem autorização da autoridade 
competente, em atividade temerária diante da dificuldade de contemplação do sorteado na chamada venda premiada." 
(CC 160.077/PA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 10/10/2018, DJe 19/10/2018) 

Art. 17.  Tomar ou receber crédito, na qualidade de qualquer das pessoas mencionadas no art. 25, ou deferir 
operações de crédito vedadas, observado o disposto no art. 34 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 
1964:  (Redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017) 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: 

I - em nome próprio, como controlador ou na condição de administrador da sociedade, conceder ou receber 
adiantamento de honorários, remuneração, salário ou qualquer outro pagamento, nas condições referidas 
neste artigo; 

II - de forma disfarçada, promover a distribuição ou receber lucros de instituição financeira. 
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Art. 18. Violar sigilo de operação ou de serviço prestado por instituição financeira ou integrante do sistema 
de distribuição de títulos mobiliários de que tenha conhecimento, em razão de ofício: 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é cometido em detrimento de instituição 
financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento. 

Art. 20. Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de 
financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

Art. 21. Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, para realização de operação de câmbio: 

Pena - Detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, para o mesmo fim, sonega informação que devia prestar 
ou presta informação falsa. 

Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída 
de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal 
competente. 

 "AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DA LEI N. 7.492/86. 
MANTER DEPÓSITO NO EXTERIOR NÃO DECLARADO À AUTORIDADE COMPETENTE. APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE 
INVESTIMENTO. CONDUTA QUE SE SUBSUME AO TIPO LEGAL. 1. Para fins de interpretação do termo "depósito" deve-se 
considerar o fim a que se destina a norma, pois visa proteção do Sistema Financeiro Nacional - SFN. A lei não restringiu a 
modalidade de deposito o local de depósito no exterior. Assim, não deve ser considerado apenas o depósito em conta 
bancária no exterior, mas também o valor depositado em aplicação financeira no exterior, em razão da disponibilidade da 
moeda e do interesse do SFN. 1.1. No caso em tela, o saldo em 31/12/02 em aplicação financeira realizada por meio da 
aquisição de cotas do fundo de investimento Opportunity Fund no exterior não declarado à autoridade competente 
(BACEN, conforme Resolução n. 2911 e Circulares 3071 e 3181) preenche a hipótese normativa do art. 22, parágrafo único, 
parte final, da Lei n. 7.492/86.". (AREsp 774.523/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07/05/2019, DJe 
13/05/2019) 

 "INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, ART. 1º, V, 
e § 4º, DA LEI 9.613/1998, ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986 E ART. 350 DA LEI 4.737/1965, NA FORMA DO 
ART. 69 DA LEI PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COOPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE 
PROCEDIMENTO CRIMINAL DA SUÍÇA PARA O BRASIL. VIABILIDADE. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA POR AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA. AFASTAMENTO. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO DENUNCIADO, ASSEGURANDO-
LHE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA 
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DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MAJORANTE DO ART. 327, § 2º, DO CP. EXCLUSÃO. DENÚNCIA PARCIALMENTE 
RECEBIDA. (...) A transferência de procedimento criminal, embora sem legislação específica produzida internamente, tem 
abrigo em convenções internacionais sobre cooperação jurídica, cujas normas, quando ratificadas, assumem status de lei 
federal. Exsurgindo do contexto investigado, mediante o material compartilhado pelo Estado estrangeiro, a suposta prática 
de várias condutas ilícitas, nada impede a utilização daquelas provas nas investigações produzidas no Brasil, 
principalmente quando a autoridade estrangeira não impôs qualquer limitação ao alcance das informações e os meios 
de prova compartilhados, como poderia tê-lo feito, se fosse o caso. É irrelevante, desse modo, qualquer questionamento 
sobre a dupla tipicidade ou o princípio da especialidade, próprios do instituto da extradição. Tem-se como hábil a denúncia 
que descreve todas as condutas atribuídas ao acusado, correlacionando-as aos tipos penais declinados. (...) Afigura-se 
suficiente ao recebimento da denúncia a existência de fartos indícios documentais que demonstram que o acusado teria 
ocultado e dissimulado a origem de valores supostamente ilícitos, mediante a utilização de meios para dificultar a 
identificação do destinatário final, por meio de depósitos em contas vinculadas a “trusts”." (Inq 4146, Rel. Min. Teori 
Zavascki, Tribunal Pleno, j. 22/06/2016, DJe-212 05/10/2016) 

Art. 23. Omitir, retardar ou praticar, o funcionário público, contra disposição expressa de lei, ato de ofício 
necessário ao regular funcionamento do sistema financeiro nacional, bem como a preservação dos 
interesses e valores da ordem econômico-financeira: 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989. 
* ATUALIZADO ATÉ 04/03/2021 

Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:    

 Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal 
(CF) como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição 
da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso. (RE 600851/DF, relator 
Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 4.12.2020) 

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 

 1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização 
definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou 
supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem 
expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante 
adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08.01.1989, constituindo, 
também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 
121, § 2º, I, “in fine”); 
2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, 
desde que as manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a 
discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de 
gênero; 
3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente 
biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural 
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motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à 
subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo 
vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, 
são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em 
consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema 
geral de proteção do direito. (ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13-06-2019, 
Informativo 944). 

Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração 
Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. 

Pena: reclusão de dois a cinco anos.  

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional, obstar a promoção funcional. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010) 

Art. 4º Negar ou obstar emprego em empresa privada.  

Pena: reclusão de dois a cinco anos. 

§ 1o  Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes 
do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica: (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010) 

I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os 
demais trabalhadores; (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010) 

II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional; (Incluído 
pela Lei nº 12.288, de 2010) 

III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto 
ao salário. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)  

§ 2o  Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de 
promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de 
trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não 
justifiquem essas exigências.   

Art. 5º Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber 
cliente ou comprador. 

Pena: reclusão de um a três anos. 

Art. 6º Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público 
ou privado de qualquer grau.  

Pena: reclusão de três a cinco anos. 
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Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de dezoito anos a pena é agravada de 1/3 (um 
terço). 

Art. 7º Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento 
similar. 

Pena: reclusão de três a cinco anos.  

Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes 
abertos ao público.  

Pena: reclusão de um a três anos. 

Art. 9º Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou 
clubes sociais abertos ao público. 

Pena: reclusão de um a três anos. 

Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas 
de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades. 

Pena: reclusão de um a três anos. 

Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada 
de acesso aos mesmos:  

Pena: reclusão de um a três anos. 

Art. 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, 
metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. 

Pena: reclusão de um a três anos. 

Art. 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. 

Pena: reclusão de dois a quatro anos. 

Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social. 

Pena: reclusão de dois a quatro anos. 

Art. 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a 
suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.  

 (MPE/MG – 2019) (MPE-PR - 2016) (MPE-RR - 2017) (MPE-RR - 2017) 
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Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei não são automáticos, devendo ser motivadamente 
declarados na sentença.  

 (MPE/MG – 2019) (MPE-PR - 2016) (MPE-RR - 2017) 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 

Pena: reclusão de um a três anos e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 

 DECLARAÇÕES. CARÁTER DISCRIMINATÓRIO. INEXISTÊNCIA. Declarações desprovidas da finalidade de repressão, 
dominação, supressão ou eliminação não se investem de caráter discriminatório, sendo insuscetíveis a caracterizarem o 
crime previsto no artigo 20, cabeça, da Lei nº 7.716/1989. (Inq 4694/DF, STF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T, j. 11-09-2018, 
Informativo 915). 

 A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não está protegida pela cláusula 
constitucional que assegura a liberdade de expressão. (RHC 146303/RJ, STF, rel. Min. Edson Fachin, 2ª T, j. 06-03-2018, 
Informativo 893). 

 A liberdade religiosa possui expressa proteção constitucional (CF, art. 5º, VI e VIII) e abrange o livre exercício de consciência, 
crença e culto. Além disso, alcança a escolha de convicções, de optar por determinada religião ou por nenhuma delas, de 
empreender proselitismo e de explicitar atos próprios de religiosidade. Nessa medida, tolher o proselitismo indispensável 
à consecução das finalidades de religiões universalistas configura ataque ao núcleo essencial da liberdade de expressão 
religiosa. Esse proselitismo, ainda que acarrete incômodas comparações religiosas, não materializa, por si só, o espaço 
normativo dedicado à incriminação de condutas preconceituosas.  Assim, a explicitação de aspectos de desigualação, bem 
como da suposta inferioridade decorrente de aspectos religiosos não perfaz, por si, o elemento típico. É indispensável que 
se verifique o especial fim de supressão ou redução da dignidade do diferente. Sendo assim, a afirmação de superioridade 
direcionada à realização de um suposto resgate ou salvação de pessoa de outra religião, apesar de indiscutivelmente 
preconceituosa, intolerante, pedante e prepotente, encontra guarida na liberdade de expressão religiosa, e não preenche 
o âmbito proibitivo da norma. (RHC 134682/BA, STF, Rel. Min, Edson Fachin, 1ª T, j. 29-11-2016, DJE 28-08-2017, 
Informativo 849) 

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou 
propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. (Redação dada 
pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)  

 (MPE/MS – 2018) 

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social 
ou publicação de qualquer natureza: (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido 
deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 
15/05/97)      

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;(Incluído pela 
Lei nº 9.459, de 15/05/97) 
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II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por 
qualquer meio; (Redação dada pela Lei nº 12.735, de 2012) 

III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de 
computadores. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010) 

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a 
destruição do material apreendido. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)  

LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990. 
* ATUALIZADO ATÉ 05/03/2021 

Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá 
outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

 "Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência 
financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução 
penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual 
se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 
1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência 
financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento 
do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser 
resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle 
jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio 
de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos 
efetivos de apuração e correção de eventuais desvios." (RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/12/2019, 
DJe 05/10/2020) 

 "O parcelamento integral dos débitos tributários decorrentes dos crimes previstos na Lei n. 8.137/90, em data posterior à 
sentença condenatória, mas antes do seu trânsito em julgado, suspende a pretensão punitiva estatal até o integral 
pagamento da dívida (art. 9º da Lei n. 10.684/03 e art. 68 da Lei n. 11.941/09)." (HC 370612/SP, Rel. Ministra Maria Thereza 
De Assis Moura, J. 07/03/2017, DJE 17/03/2017) 

 "A pendência de ação judicial ou de requerimento administrativo em que se discuta eventual direito de compensação de 
créditos fiscais com débitos tributários decorrentes da prática de crimes tipificados na Lei n. 8.137/90 não tem o condão, 
por si só, de suspender o curso da ação penal, dada a independência das esferas cível, administrativo-tributária e criminal." 
(AgRg no REsp 1320191/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, J. 28/03/2017, DJE 18/04/2017) 

 "A competência para processar e para julgar os crimes materiais contra a ordem tributária é do local onde ocorrer a 
consumação do delito por meio da constituição definitiva do crédito tributário." (RHC 053434/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª 
Turma, J. 07/03/2017, DJE 15/03/2017) 

 HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. 
INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. (...) 4. O simples fato de o acusado ser sócio e administrador da empresa constante da denúncia não pode 
levar a crer, necessariamente, que ele tivesse participação nos fatos delituosos, a ponto de se ter dispensado ao menos 
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uma sinalização de sua conduta, ainda que breve, sob pena de restar configurada a repudiada responsabilidade criminal 
objetiva. 5. Em nenhum momento, a denúncia apontou que o paciente seria detentor de poderes gerenciais, de mando ou 
de administração da referida empresa, ou mesmo possuidor de poderes especiais, fosse para a concretização de 
movimentações financeiras, fosse para representá-la junto à Receita Federal. Também não esclareceu, sequer 
minimamente, a atuação de cada sócio da empresa ou descreveu como teria ocorrido a lesão ao Fisco do Estado de 
Pernambuco. 6. Não se pode admitir que a narrativa criminosa seja resumida à simples condição de acionista, sócio, ou 
representante legal de uma pessoa jurídica ligada a eventual prática criminosa. Vale dizer, admitir a chamada denúncia 
genérica nos crimes societários e de autoria coletiva não implica aceitar que a acusação deixe de correlacionar, com o 
mínimo de concretude, os fatos considerados delituosos com a atividade do acusado". (HC 224.728/PE, Rel. Min. Rogerio 
Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 10/06/2014, DJe 27/06/2014) 

SEÇÃO I 
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULARES 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 

 (MPE-RR - 2017) (MPE-SC - 2019) 

 Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do 
lançamento definitivo do tributo. (Súmula Vinculante 24) 

 "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que se admite a mitigação da Súmula Vinculante n. 24/STF nos 
casos em que houver embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outras infrações de natureza 
não tributária. Havendo a admissão pela Corte local da demonstração de que houve a constituição do crédito em nome de 
terceiros, ou seja, de empresas fantasmas, em razão da existência de embaraço à fiscalização tributária, bem como de que 
os pacientes respondem, além do delito tributário (art. 1º, § 1º, da Lei n. 8.137/90), pelos crimes previstos nos arts. 1º, § 
1º, c.c. o art. 2º, e 2º, § 1º, todos da Lei n° 12.850/2013, cuja natureza não é tributária, não se verifica manifesta ilegalidade 
por falta de justa causa da ação penal". (AgRg no HC 551.422/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 09/06/2020, DJe 
16/06/2020) 

 "A análise da prescrição dos crimes materiais contra a ordem tributária deve se dar à luz da Súmula Vinculante n. 24 do 
Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos 
I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo". Desse modo, nos termos do art. 111, do Código Penal, 
a prescrição da pretensão punitiva somente tem seu início com a constituição definitiva do crédito, momento em que se 
consuma o delito. Constituindo a súmula vinculante n. 24 mera consolidação de remansosa interpretação judicial, tem 
aplicação aos fatos ocorridos anteriormente à sua edição". (EREsp 1318662/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 3ª Seção, j. 
28/11/2018, DJe 04/12/2018) 

 "PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO 
CRÉDITO. JUSTA CAUSA PRESENTE. SÚMULA VINCULANTE N. 24/STF. 2. JUNTADA DO PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO. 
DESNECESSIDADE. EVENTUAIS IRREGULARIDADES. DISCUSSÃO NA SEDE PRÓPRIA. 3. RECURSO EM HABEAS CORPUS 
IMPROVIDO. 1. (...) Como é cediço, a materialidade dos crimes listados no art. 1º, inciso I a IV, da Lei n. 8.137/1990 apenas 
se verifica com a constituição definitiva do crédito tributário, situação que ocorre por meio do procedimento tributário 
devidamente instaurado. Assim, o direito penal apenas passa a ter lugar após verificada a adequada tipicidade da 
conduta imputada. 2. Dessa forma, não há se falar em indispensabilidade da juntada do procedimento administrativo 
tributário. Com efeito, o procedimento administrativo tributário e a íntegra dos documentos tributários foram analisados 
em sede própria. Portanto, eventual irregularidade ou equívoco no procedimento tributário deveria ter sido impugnado 
na via própria, que não é a criminal. Nesse contexto, não se revela indispensável a juntada dos documentos tributários, 
mas apenas a comprovação da constituição definitiva do crédito tributário. Eventual desconstituição do que foi 
averiguado tributariamente não pode ser feito no juízo criminal, cabendo ao recorrente se valer dos meios próprios para 
tanto. 3. Em suma: a) para o início da ação penal, basta a prova da constituição definitiva do crédito tributário (SV 24), 
não sendo necessária a juntada integral do PAF correspondente; b) a validade do crédito fiscal deve ser examinada no 
Juízo cível, não cabendo à esfera penal qualquer tentativa de sua desconstituição. c) caso a defesa entenda que a 
documentação apresentada pelo Parquet é insuficiente e queira esmiuçar a dívida, pode apresentar cópia do referido PAF 
ou dizer de eventuais obstáculos administrativos; d) se houver qualquer obstáculo administrativo para o acesso ao 
procedimento administrativo fiscal respectivo, é evidente que a parte pode sugerir ao Juiz sua atuação até mesmo de ofício, 
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desde que aponte qualquer prejuízo à defesa, que possa interferir na formação do livre convencimento do julgador. No 
ponto, a regra contida no art. 156 do CPP é de clareza solar. 4. Recurso em habeas corpus improvido". (RHC 94.288/RJ, Rel. 
Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 5ª Turma, j. 22/05/2018, DJe 30/05/2018) 

 "Os delitos tipificados no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90 são materiais, dependendo, para a sua consumação, da efetiva 
ocorrência do resultado." (RHC 083103/RS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, J. 01/06/2017, DJE 09/06/2017) 

 "É possível a aplicação da súmula vinculante n. 24/STF a fatos ocorridos antes da sua publicação por se tratar de 
consolidação da interpretação jurisprudencial e não de caso de retroatividade da lei penal mais gravosa." (RHC 083993/MS, 
Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, J. 15/08/2017, DJE 25/08/2017) 

 "O tipo penal do art. 1º da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico para 
sua caracterização." (AgRg no REsp 1477691/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, J. 11/10/2016, DJE 28/10/2016) 

 "O prazo prescricional, para os crimes previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90, inicia-se com a constituição definitiva 
do crédito tributário." (EDcl no AgRg no AREsp 318790/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, J. 04/05/2017, DJE 11/05/2017) 

 "A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente à tipificação das condutas previstas no art. 1º, I a IV, 
da Lei n. 8.137/90, de forma que o eventual reconhecimento da prescrição tributária não afeta a persecução penal, diante 
da independência entre as esferas administrativo-tributária e penal." (RHC 081446/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis 
Moura, J. 13/06/2017, DJE 30/06/2017) 

 "Apesar da jurisprudência desta Suprema Corte condicionar a persecução penal à existência do lançamento tributário 
definitivo (Súmula vinculante nº 24), o mesmo não ocorre quanto à investigação preliminar. A validade da investigação não 
está condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal. Se o emprego de método especial de 
investigação, como a interceptação telefônica, foi validamente autorizado, a descoberta fortuita, por ele propiciada, de 
outros crimes que não os inicialmente previstos não padece de vício, sendo as provas respectivas passíveis de ser 
consideradas e valoradas no processo penal. Fato extintivo superveniente da obrigação tributária, como o pagamento ou 
o reconhecimento da invalidade do tributo, afeta a persecução penal pelos crimes contra a ordem tributária, mas não a 
imputação pelos demais delitos, como quadrilha e corrupção". (HC 106152, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 29/03/2016, 
DJe 24/05/2016) 

 "No crime de sonegação fiscal o bem jurídico tutelado não é o patrimônio ou erário de cada pessoa jurídica de direito 
público titular de competência para instituir e arrecadar tributos - fiscais (entes federativos) ou parafiscais (entidades 
autárquicas) - mas, sim, a ordem jurídica tributária como um todo. A conduta consistente em praticar qualquer uma ou 
todas as modalidades descritas nos incisos I a V do art. 1 da Lei nº 8.137/90 (crime misto alternativo) conduz à 
consumação de crime de sonegação fiscal quando houver supressão ou redução de tributo, pouco importando se 
atingidos um ou mais impostos ou contribuições sociais. Não há concurso formal, mas crime único, na hipótese em que o 
contribuinte, numa única conduta, declara Imposto de Renda de Pessoa Jurídica com a inserção de dados falsos, ainda que 
tal conduta tenha obstado o lançamento de mais de um tributo ou contribuição". (REsp 1294687/PE, Rel. Min. Maria 
Thereza De Assis Moura, 6ª Turma, j. 15/10/2013, DJe 24/10/2013) 

 "A perfectibilização típica do crime previsto no art. 1.º, incisos I a IV, da Lei n.º 8.137/1990 ocorre somente com o 
lançamento definitivo do tributo, antes do qual não há falar em justa causa para o exercício da ação penal. A constituição 
do crédito tributário após o recebimento da denúncia não tem o condão de convalidar atos realizados em ação penal que, 
em completo descompasso com as normas jurídicas vigentes - inclusive com a Súmula Vinculante n.º 24 do Supremo 
Tribunal Federal -, desde o seu nascedouro não alcança o plano da validade jurídica". (HC 238.417/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 
5ª Turma, j. 11/03/2014, DJe 26/03/2014) 

 "A apresentação de recibo ideologicamente falso quando o contribuinte é chamado a comprovar as declarações prestadas 
em momento anterior não poderia ter outra finalidade que não justificar despesa noticiada ao fisco, visando a redução ou 
o não pagamento de tributo devido - prática ilícita prevista na Lei nº 8.137/90 -, ainda que essa ação tenha se dado no bojo 
de procedimento fiscal instaurado contra terceira pessoa, tratando-se de mero exaurimento da conduta necessária para a 
sonegação fiscal, inexistindo, por essa razão, potencialidade lesiva para o cometimento de outros crimes, o que atrai a 
incidência do instituto da consunção. Na hipótese, considerando que a apresentação do documento falso possuía o fim 
único e exclusivo de eximir ou reduzir o pagamento do tributo, que o falso restou absorvido pelo intento de suprimir ou 
diminuir tributo - haja vista ser crime-meio do delito de sonegação fiscal -, e que sequer houve instauração de procedimento 
fiscal em desfavor do paciente, uma vez adimplido devidamente o tributo que se visava suprimir com a declaração prestada 
à Receita Federal (fl. 143), não se vislumbra justa causa apta a autorizar o prosseguimento da ação penal". (HC 131.787/PE, 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 14/08/2012, DJe 03/09/2012) 
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I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

 (MPE/MG – 2017) (MPE-RR - 2017) (MPE-SC - 2019) 

 É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal. (Súmula 609, STF) 

 "A conduta omissiva de não prestar declaração ao Fisco com o fim de obter a redução ou supressão de tributo, quando 
atinge o resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal, na modalidade do inciso I do art. 1º da Lei n. 
8.137/1990. A constituição do crédito tributário, por vezes, depende de uma obrigação acessória do contribuinte, como a 
declaração do fato gerador da obrigação tributária (lançamento por declaração). Se o contribuinte não realiza tal ato com 
vistas a não pagar o tributo devido ou a reduzir o seu valor, comete o mesmo crime daquele que presta informação 
incompleta. A circunstância de o Fisco dispor de outros meios para constituir o crédito tributário, ante a omissão do 
contribuinte em declarar o fato gerador, não afasta a tipicidade da conduta; o arbitramento efetivado é uma medida 
adotada pelo Fisco para reparar a evasão decorrente da omissão e uma evidência de que a conduta omissiva foi apta a 
gerar a supressão ou, ao menos, a redução do tributo na apuração. No caso concreto, verifica-se que o Juízo de piso firmou 
expressamente que as declarações omitidas implicaram redução de tributos, os quais só foram apurados mediante 
procedimento administrativo fiscal, e que o recorrido agiu de forma dolosa, circunstâncias que firmam, a priori, a tipicidade 
do crime". (REsp 1561442/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 23/02/2016, DJe 09/03/2016) 

 "RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, II E IV, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
REGULAR E DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REFLEXO NO 
ÂMBITO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS TRIBUTÁRIA E PENAL. RECURSO 
IMPROVIDO. 1. A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente à tipificação das condutas previstas 
no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, desinfluindo o eventual reconhecimento da prescrição tributária, diante da 
independência entre as esferas tributária e penal. 2. Recurso em habeas corpus improvido". (RHC 67.771/MG, Rel. Min. 
Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 10/03/2016, DJe 17/03/2016) 

 "Habeas corpus. 2. Crime contra a ordem tributária (art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990). Omissão de rendimentos. 3. 
Paciente, apesar de intimado, não comprovou a origem lícita do dinheiro creditado em sua contracorrente. Art. 42 da Lei 
n. 9.430/1996. Ausência de violação ao princípio da presunção de inocência. 4. Não configuração de reformatio in pejus. 
Fundamento da Corte Superior não teve o condão de piorar a situação do réu. Apenas demonstrou a intenção de reforçar 
a assertiva de que a constituição definitiva do crédito tributário em processo administrativo-fiscal é suficiente à 
configuração de indícios de materialidade para início da persecução criminal. 5. Ordem denegada". (HC 121125, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 10/06/2014, DJe 05/09/2014) 

 "RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO INFORMADAS 
NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. Este 
Superior Tribunal firmou posicionamento segundo o qual a incompatibilidade entre os rendimentos informados na 
declaração de ajuste anual e valores movimentados no ano-calendário caracterizam a presunção relativa de omissão de 
receita, que pode ser afastada por prova em contrário do contribuinte, ônus do qual não se desincumbiu o Recorrente. De 
acordo com o posicionamento desta Corte, o dolo se manifesta na conduta dirigida à apresentação de declaração de 
imposto de renda sem informar a respectiva movimentação financeira, culminando com a omissão de receita e redução 
do IRPF". (REsp 1326034/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 02/10/2012, DJe 09/10/2012) 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer 
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

 (MPE/MG – 2017) (MPE-RR - 2017) 

 "PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 1º, II, DA LEI N.º 8.137/90 - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - COMPENSAÇÃO 
DE DÉBITO COM PRECATÓRIO - SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. "A pendência de 
procedimento administrativo em que se discuta eventual direito de compensação de débitos tributários com eventuais 
créditos perante o Fisco não tem o condão, por si só, de suspender o curso da ação penal, eis que devidamente constituído 
o crédito tributário sobre o qual recai a persecução penal." 2. Recurso provido para determinar o regular prosseguimento 
da ação penal". (REsp 1293633/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 5ª Turma, j. 25/03/2014, DJe 31/03/2014) 

 "A jurisprudência desta Corte e do STF tem orientação firme no sentido da necessidade da constituição do crédito tributário, 
para que se possa instaurar persecução penal pela prática de crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1º, incisos 
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I e II, da Lei n. 8.137/1990, configurando aquela uma condição objetiva de punibilidade. Não existindo o lançamento 
definitivo do crédito tributário, revela-se ilegal a concessão de medida de busca e apreensão e de quebra de sigilo fiscal, 
em procedimento investigatório, visando apurar os crimes em apreço". (HC 211.393/RS, Rel. Min. Campos Marques 
(Desembargador Convocado do TJ/PR), 5ª Turma, j. 13/08/2013, DJe 19/08/2013) 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo 
à operação tributável; 

 (MPE/MG – 2017) (MPE-RR - 2017) 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; 

 (MPE/MG – 2017) (MPE-RR - 2017) 

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda 
de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a 
legislação. 

 "O delito do art. 1º, inciso V, da Lei n. 8.137/90 é formal e prescinde do processo administrativo-fiscal para o 
desencadeamento da persecução penal, não se sujeitando aos termos da súmula vinculante n. 24 do STF." (RHC 
076937/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 5ª Turma , J. 21/02/2017,DJE 24/02/2017) 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá 
ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao 
atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 

 "RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO. DELITO CONSISTENTE EM DEIXAR DE ATENDER À DETERMINAÇÃO DE 
AUTORIDADE FISCAL (ART. 1º, V, E P. ÚN., DA LEI 8.137/90). NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS. 
PAGAMENTO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pagamento da 
penalidade pecuniária imposta ao contribuinte que deixa de atender às exigências da autoridade tributária estadual 
quanto à exibição de livros e documentos fiscais não se adequa a qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 2º do 
artigo 9º da Lei nº 10.864/03. 2. Recurso provido". (REsp 1630109/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, 6ª Turma, 
j. 14/02/2017, DJe 22/02/2017) 

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para 
eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 

 (MPE/MS – 2015) (MPE-SC - 2019) 

 "A celeuma apresentada nos presentes autos diz respeito ao início do prazo prescricional, no que concerne ao crime do art. 
2º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990. Referido tipo tem natureza de crime formal, instantâneo, sendo suficiente a conduta 
instrumental, haja vista não ser necessária a efetiva supressão ou redução do tributo para a sua consumação. No caso, a 
fraude foi empregada em momento determinado, irradiando seus efeitos até sua descoberta, o que não revela conduta 
permanente mas apenas de efeitos permanentes, os quais perduraram até a descoberta do engodo. Dessarte, cuidando-se 
de crime instantâneo, cuja consumação se deu com a alteração fraudulenta do contrato social da empresa, a qual foi 
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perpetrada no ano de 2000, verifico que este deve ser o termo inicial do prazo prescricional, nos termos do art. 111, inciso 
I, do Código Penal.". (RHC 36.024/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 5ª Turma, j. 25/08/2015, DJe 01/09/2015) 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, 
na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; 

 (MPE/MS – 2015) (MPE-SC - 2019) 

 "Para a Terceira Seção, órgão especializado para julgar matérias criminais nesta Corte, o crime do art. 2º, II, da Lei n. 
8.137/1990, somente pode ter como sujeito passivo aqueles que "descontam" ou "cobram" tributo ou contribuição. Com 
efeito, "a interpretação consentânea com a dogmática penal do termo descontado é a de que ele se refere aos tributos 
diretos quando há responsabilidade tributária por substituição, enquanto o termo cobrado deve ser compreendido nas 
relações tributárias havidas com tributos indiretos (incidentes sobre o consumo), de maneira que não possui relevância o 
fato de o ICMS ser próprio ou por substituição, porquanto, em qualquer hipótese, não haverá ônus financeiro para o 
contribuinte de direito." (AgRg-REsp 1.730.395/SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; 5ª Turma; j. 23/10/2018; DJe 31/10/2018) 

 "O sujeito ativo do crime de apropriação indébita tributária é aquele que ostenta a qualidade de sujeito passivo da 
obrigação tributária, conforme claramente descrito pelo art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990, que exige, para sua configuração, 
seja a conduta dolosa (elemento subjetivo do tipo), consistente na consciência (ainda que potencial) de não recolher o valor 
do tributo devido. A motivação, no entanto, não possui importância no campo da tipicidade, ou seja, é prescindível a 
existência de elemento subjetivo especial. A descrição típica do crime de apropriação indébita tributária contém a 
expressão "descontado ou cobrado", o que, indiscutivelmente, restringe a abrangência do sujeito ativo do delito, porquanto 
nem todo sujeito passivo de obrigação tributária que deixa de recolher tributo ou contribuição social responde pelo crime 
do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990, mas somente aqueles que "descontam" ou "cobram" o tributo ou contribuição. A 
interpretação consentânea com a dogmática penal do termo "descontado" é a de que ele se refere aos tributos diretos 
quando há responsabilidade tributária por substituição, enquanto o termo "cobrado" deve ser compreendido nas relações 
tributárias havidas com tributos indiretos (incidentes sobre o consumo), de maneira que não possui relevância o fato de o 
ICMS ser próprio ou por substituição, porquanto, em qualquer hipótese, não haverá ônus financeiro para o contribuinte de 
direito. É inviável a absolvição sumária pelo crime de apropriação indébita tributária, sob o fundamento de que o não 
recolhimento do ICMS em operações próprias é atípico, notadamente quando a denúncia descreve fato que contém a 
necessária adequação típica e não há excludentes de ilicitude, como ocorreu no caso." (HC 399.109/SC, Rel. Min. Rogerio 
Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 22/08/2018, DJe 31/08/2018) 

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a 
parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; 

 (MPE/MS – 2015) 

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto 
liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 

 (MPE/MS – 2015) 

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação 
tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

 (MPE/MS – 2015) 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
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SEÇÃO II 
DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): 

I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; 
sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou 
contribuição social; 

II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, 
para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, 
de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se 
da qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 "A conduta tipificada no art. 3º, III, da Lei n. 8.137/1990 - tipo especial em relação ao delito previsto no art. 321 do Código 
Penal - pressupõe que o agente, valendo-se da sua condição de funcionário público, patrocine, perante a administração 
fazendária, interesse alheio em processo administrativo. Pressupõe-se que o agente postule o interesse privado, direta ou 
indiretamente, utilizando-se da sua condição de funcionário para influenciar os responsáveis pela análise do pleito. No caso, 
as instâncias ordinárias não noticiam que a recorrente tenha atuado, valendo-se da sua qualidade de funcionária, perante 
a administração fazendária, para facilitar ou influenciar eventual julgamento favorável ao terceiro. Desse modo, não se 
pode tomar como típica a conduta da recorrente de proceder à correção, "quanto aos aspectos gramatical, estilístico e 
técnico", das impugnações administrativas anteriormente confeccionadas pelos causídicos do administrado. Não se pode 
inferir que o conhecimento técnico a respeito de alguma área profissional seja decorrência exclusiva da ocupação de 
determinado cargo público. Muito embora a conduta perpetrada pela recorrente possa ser avaliada sob o aspecto ético, 
tem-se que ela não se justapõe à conduta típica descrita no art. 3º, III, da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária". (REsp 
1770444/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08/11/2018, DJe 03/12/2018) 

CAPÍTULO II 
DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA E AS RELAÇÕES DE CONSUMO 

Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica: 

I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência 
mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas; (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 

II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: (Redação dada pela Lei nº 12.529, 
de 2011). 

a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas; (Redação dada pela Lei nº 12.529, 
de 2011). 

b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas; (Redação dada pela Lei nº 
12.529, de 2011). 
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c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores. (Redação dada 
pela Lei nº 12.529, de 2011). 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 

Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: 

 (MPDFT - 2015) 

I - favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao 
consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores; 

II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja 
em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial; 

III - misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los ou expô-los à venda como 
puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por 
preço estabelecido para os demais mais alto custo; 

IV - fraudar preços por meio de: 

a) alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal 
externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem 
ou serviço; 

b) divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto; 

c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado; 

d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação dos serviços; 

V - elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante a exigência de comissão ou de 
taxa de juros ilegais; 

VI - sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições 
publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação; 

VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a 
natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação 
publicitária; 

VIII - destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, 
em proveito próprio ou de terceiros; 

 (MPE/PB – 2018) 
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IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima 
ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo; 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa. 

 "Da leitura do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, percebe-se que se trata de delito contra as relações de consumo não 
transeunte, que deixa vestígios materiais, sendo indispensável, portanto, a realização de perícia para a sua comprovação, 
nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal". (RHC 49.752/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 14/04/2015, 
DJe 22/04/2015) 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e 
a detenção de 1/3 (um terço) ou a de multa à quinta parte. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos 
nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. 

Parágrafo único. Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega ao consumo ou por 
intermédio de outro em que o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou 
concedente, o ato por este praticado não alcança o distribuidor ou revendedor. 

Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 
1°, 2° e 4° a 7°: 

 (MPE-SP - 2019) 

I - ocasionar grave dano à coletividade; 

 (MPE-SP - 2019) 

 "O expressivo valor do tributo sonegado pode ser considerado fundamento idôneo para amparar a majoração da pena 
prevista no inciso I do art.12 da Lei n. 8.137/90." (AgRg no AREsp 221023/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, J. 08/11/2016, 
DJE 21/11/2016) 

 "É possível que o magistrado, na sentença, proceda à emendatio libelli, majorando a pena em razão da causa de aumento 
prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, quando houver na denúncia expressa indicação do montante do valor sonegado." 
(AgRg no HC 171371/MG,Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, J. 16/03/2017,DJE 23/03/2017) 

 "Nos crimes tributários, o montante do tributo sonegado, quando expressivo, é motivo idôneo para o aumento da pena-
base, tendo em vista a valoração negativa das consequências do crime." (AgRg nos EDcl no REsp 1413548/MG, Rel. Min. 
Rogerio Schietti Cruz, J. 15/08/2017, DJE 24/08/2017) 

 "O dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa. A 
majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente 
relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na 
definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN. 
Em se tratando de tributos estaduais ou municipais, o critério deve ser, por equivalência, aquele definido como prioritário 
ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. Fixada, assim, a tese de que o grave dano à coletividade 
é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor)." (REsp 
1849120/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, j. 11/03/2020, DJe 25/03/2020) 
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 "HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 
QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) Ademais, em se tratando de infrações penais contra a 
ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para 
exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem. 3. Ordem denegada". (HC 128446, Rel. Min. Teori Zavascki, 
2ª Turma, j. 15/09/2015, DJe 29/09/2015)  

 "O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o não recolhimento de vultoso montante de 
tributos configura grave dano à coletividade, justifica a aplicação da causa de aumento da pena estabelecida no art. 12, 
inciso I, da Lei n.º 8.137/90, pelo fato de a quantia suprimida repercutir sobre a coletividade, destinatária da receita pública 
decorrente do pagamento de tributos." (AgRg no REsp 1274989/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 19/08/2014, DJe 
28/08/2014) 

II - ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções; 

 (MPE-SP - 2019) 

III - ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à 
saúde. 

 (MPE-SP - 2019) 

 " PENAL. RECURSO ESPECIAL. VENDA DE MEDICAMENTO VENCIDO. ART. 7º, IX, DA LEI 8.137/90. BEM ESSENCIAL À VIDA E 
À SAÚDE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 12, III, DA LEI 8.137/90. RECURSO PROVIDO. 1. 
Aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 12, III, da Lei 8.137/90, porquanto medicamentos são passíveis da 
caracterização como bens essenciais à vida e à saúde. 2. Não há falar em negativa de vigência do referido dispositivo legal 
a pretexto de faltar taxatividade à expressão "bens essenciais à vida e à saúde", na medida em que a amplitude 
propositalmente disposta na lei objetiva alcançar a multiplicidade de produtos e serviços existentes, cabendo ao julgador, 
caso a caso, fundamentar o recrudescimento da pena. 3. Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal 
de origem para que aplique a causa de aumento prevista no art. 12, III, da Lei 8.137/90, a fim de que, examinando as 
peculiaridades do caso concreto, redimensione a pena aplicada". (REsp 1207442/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, 
j. 01/12/2015, DJe 11/12/2015) 

Art. 15. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública, aplicando-se-lhes o disposto no art. 100 do 
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

 (MPE/PI– 2018) 

Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes descritos nesta lei, 
fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lugar e os 
elementos de convicção. 

Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou 
partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama 
delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços.   (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.080, de 19.7.1995) 

Art. 17. Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e Preços, quando e se necessário, 
providenciar a desapropriação de estoques, a fim de evitar crise no mercado ou colapso no abastecimento. 
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LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. 
* ATUALIZADO ATÉ 08/03/2021 

Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL 

TÍTULO I 
CONCEITUAÇÃO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

Art. 1º A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos 
e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento; 

b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 

c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

d) irredutibilidade do valor dos benefícios; 

e) eqüidade na forma de participação no custeio; 

f) diversidade da base de financiamento; 

g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em 
especial de trabalhadores, empresários e aposentados. 

TÍTULO II 
DA SAÚDE 

Art. 2º A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 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. 

Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes 
princípios e diretrizes:  
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a) acesso universal e igualitário; 

b) provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema 
único; 

c) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

d) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas; 

e) participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde; 

f) participação da iniciativa privada na assistência à saúde, obedecidos os preceitos constitucionais. 

TÍTULO III 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Art. 3º A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 
manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, 
encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. 

 (MPE-PR - 2016) 

Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:  

a) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição; 

 (MPE-PR - 2016) 

b) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do 
trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo; 

 (MPE-PR - 2016) 

c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente; 

 (MPE-PR - 2016) 

d) preservação do valor real dos benefícios; 

 (MPE-PR - 2016) 

e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. 

 (MPE-PR - 2016) 
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TÍTULO IV 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 4º A Assistência Social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas 
em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de 
deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. 

Parágrafo único. A organização da Assistência Social obedecerá às seguintes diretrizes:  

a) descentralização político-administrativa; 

b) participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. 

TÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. 5º As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social, conforme o disposto no Capítulo 
II do Título VIII da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social, na 
forma desta Lei. 

Art. 8º As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por 
Comissão integrada por 3 (três) representantes, sendo 1 (um) da área da saúde, 1 (um) da área da 
previdência social e 1 (um) da área de assistência social. 

Art. 9º As áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social são objeto de leis específicas, que 
regulamentarão sua organização e funcionamento. 

TÍTULO VI 
DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. 10. A Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do 
art. 195 da Constituição Federal e desta Lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições sociais. 

Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas: 

I - receitas da União; 

II - receitas das contribuições sociais; 

III - receitas de outras fontes. 
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Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:  

a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; (Vide 
art. 104 da lei nº 11.196, de 2005) 

b) as dos empregadores domésticos; 

c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; (Vide art. 104 da lei nº 11.196, de 
2005) 

d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro; 

e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. 

CAPÍTULO I 
DOS CONTRIBUINTES 

SEÇÃO I 
DOS SEGURADOS 

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 

 (MPE-PR - 2016) 

I - como empregado: 

 (MPE-PR - 2016) 

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta 
serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a 
acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas; 

c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em 
sucursal ou agência de empresa nacional no exterior; 

d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira 
e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem 
residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da 
respectiva missão diplomática ou repartição consular; 

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou 
internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se 
segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio; 
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f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em 
empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de capital 
nacional; 

g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, 
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;  (Alínea acrescentada pela Lei n° 8.647, de 
13.4.93) 

h) (Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 26, de 2005) 

i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo 
quando coberto por regime próprio de previdência social; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999). 

j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio 
de previdência social; (Incluído pela Lei nº 10.887, de 2004). 

 (MPE-PR - 2016) 

II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no 
âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos; 

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). 

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter 
permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou 
inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio 
de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 
2008). 

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - garimpo, em caráter 
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei nº 9.876, 
de 1999). 

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de 
ordem religiosa; (Redação dada pela Lei nº 10.403, de 2002). 

 O STJ entende que o tempo prestado como aspirante à vida religiosa (noviço, juvenista etc) é considerado para fins 
previdenciários. (REsp 1103120/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 14/09/2009) 

d) revogada; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). 

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro 
efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência 
social; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). 
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f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de 
administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista 
que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito 
para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem 
como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam 
remuneração;  (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999). 

 Segundo o STJ, afigura-se legítima a cobrança de contribuição previdenciária de síndico ou gestor de condomínios 
edilícios, ainda que percebam tão somente remuneração indireta, como isenção de quota condominial. (REsp 
411.832/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/10/2005, DJ 19/12/2005, p. 211) 

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem 
relação de emprego; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999). 

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins 
lucrativos ou não;  (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999). 

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de 
natureza urbana ou rural definidos no regulamento; 

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 
próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual 
de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). 

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 
comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 
2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008). 

b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 
vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, 
do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo 
familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

 Entre 25.07.1991 e 23.06.2008, o rurícola menor com 14 anos de idade é segurado especial. (Incidente de Uniformização 
200772950008073, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, TNU - Turma Nacional de Uniformização, 16/03/2009) 

 O tempo de serviço em atividade rural realizada por trabalhador com idade inferior a 14 anos em regime de economia 
familiar, ainda que não vinculado ao Regime de Previdência Social, pode ser averbado e utilizado para o fim de obtenção 
de benefício previdenciário. (AR 2.872/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 
28/09/2016, DJe 04/10/2016) 
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 A extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa 
a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana. (REsp 1684569/SP,Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 03/10/2017,DJE 16/10/2017) 

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família 
é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido 
em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. 
(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). 

§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime 
Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. 

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que estiver exercendo ou que voltar a 
exercer atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando 
sujeito às contribuições de que trata esta Lei, para fins de custeio da Seguridade Social. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95). 

 É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
que permaneça em atividade ou a essa retorne. (ARE 1224327 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Julgado 
Em 26/09/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-238 Divulg 30-10-2019 Public 04-11-2019) 

§ 5º O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no 
Regime Geral de Previdência Social-RGPS de antes da investidura.  (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, 
de 10.12.97) 

§ 6o Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, de 
Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações.  (Incluído pela Lei nº 9.876, de 
1999). 

§ 7o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 
(dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 
familiar. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

§ 8o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador 
de que trata a alínea g do inciso V do caput deste artigo, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas 
por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de 
trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de 
auxílio-doença.  (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013) 

§ 9o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por 
cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante 
e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia 
familiar;  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 
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II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 
120 (cento e vinte) dias ao ano;  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja 
associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; 
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de 
programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou 
industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei nº 13.183, de 
2015) 

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades 
desenvolvidas nos termos do § 14 deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) (Produção de efeito) 

§ 10. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto 
se decorrente de:  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor 
benefício de prestação continuada da Previdência Social;  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos 
do inciso IV do § 9o deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou 
intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 
2013) 

 O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, 
condição que deve ser analisada no caso concreto. (Súmula 4, TNU) 

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; 
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

V – exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de 
cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no § 13 deste 
artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 9o deste 
artigo;  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, 
podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não 
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exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei nº 11.718, 
de 2008). 

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada 
da Previdência Social.  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

§ 11. O segurado especial fica excluído dessa categoria: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

I – a contar do primeiro dia do mês em que: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do 
disposto no art. 15 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos 
no inciso I do § 9º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência 
Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 10 e no § 14 deste artigo, sem prejuízo do 
disposto no art. 15 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013) 

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário; e  (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 
2013) 

d) participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular 
de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo § 14 
deste artigo; (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) (Produção de efeito) 

II – a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence 
exceder o limite de:  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

a) utilização de trabalhadores nos termos do § 8º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 10 deste artigo; e (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008). 

 A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 
descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. 
(Súmula 41, TNU) 

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 9º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

§ 12. Aplica-se o disposto na alínea a do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do 
produtor que participe da atividade rural por este explorada. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

§ 13. O disposto nos incisos III e V do § 10 e no § 14 deste artigo não dispensa o recolhimento da contribuição 
devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos.  (Redação dada pela 
Lei nº 12.873, de 2013) 
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§ 14. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como 
empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou 
âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, 
mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso VII do caput e do § 1º, a pessoa jurídica 
componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no mesmo Município ou em Município 
limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades.  (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) (Produção 
de efeito) 

Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de 
Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência 
social.  (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). 

 (MPE-PR - 2016) 

§ 1o Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas 
pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas 
atividades. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999). 

§ 2o Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados 
para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, 
permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de 
sua contribuição. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999). 

Art. 14. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos de idade que se filiar ao Regime Geral de 
Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 21, desde que não incluído nas disposições do 
art. 12. 

SEÇÃO II 
DA EMPRESA E DO EMPREGADOR DOMÉSTICO 

Art. 15. Considera-se: 

I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, 
com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e 
fundacional; 

II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, 
empregado doméstico. 

Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte individual e a pessoa 
física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta 
serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão 
diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015) 
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LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. 
* ATUALIZADO ATÉ 08/03/2021 

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para 
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 

 (MPE/PB – 2018) 

 Com exceção do Presidente da República, os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade também podem ser 
responsabilizados por ato de improbidade administrativa. “2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados 
pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não 
há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das 
sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal”. (REsp 1530234/SP, Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 15/10/2015). 

  “3. No que interessa aos membros do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal assentou a inaplicabilidade da Lei 
de Improbidade Administrativa unicamente aos Ministros do próprio STF, porquanto se tratam de agentes políticos 
submetidos ao regime especial de responsabilidade da Lei nº 1.079/1950 (...). Logo, todos os demais magistrados 
submetem-se aos ditames da Lei nº 8.429/1992”. (REsp 1168739/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 11/06/2014). 

 Possibilidade de demissão de membro do Ministério Público decorrente do trânsito em julgado de sentença 
condenatória proferida em ação civil pública de improbidade administrativa. “6. Assim, a demissão por ato de 
improbidade administrativa de membro do Ministério Público (art. 240, inciso V, alínea b, da LC n. 75/1993) não só pode 
ser determinada pelo trânsito em julgado de sentença condenatória em ação específica, cujo ajuizamento foi provocado 
por procedimento administrativo e é da competência do Procurador-Geral, como também pode ocorrer em decorrência do 
trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em ação civil pública prevista na Lei n. 8.429/1992”. (REsp 
1191613/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 19/03/2015).  

 "Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas 
perante órgão federal". (Súmula STJ 208). 

 "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio 
municipal". (Súmula STJ 209). 

 “3. Firma-se a competência da Justiça Federal na apuração do ilícito penal praticado em detrimento de verbas federais, 
para assegurar a sua adequada e lícita destinação. E a apuração dos atos de improbidade administrativa só se submete à 
Justiça Estadual para reaver as verbas destinadas ao Município e no caso de a União não ter interesse para processar e 
julgar os agentes públicos envolvidos”. (REsp 1597460/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 03/09/2018). 
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Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o 
patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público 
bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à 
repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

 (MPE/GO – 2019) 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 
anterior. 

 O prefeito municipal é considerado agente público para os efeitos da Lei 8.429/92, podendo responder por crime de 
responsabilidade e por atos de improbidade administrativa em razão da autonomia das instâncias. “O processo e 
julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização 
por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. (RE 976566, 
Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, DJe 26/09/2019). 

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, 
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou 
indireta. 

 (MPE/BA-2018) (MPE/MS – 2018) (MPE/PB – 2018) 

 “IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'é inviável o manejo da ação civil de improbidade 
exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda'.". (REsp 
1678206 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 05/06/2020). 

 “1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que, nas ações de improbidade, inexiste litisconsórcio 
necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não estar presente nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 47 do CPC”. (AgInt no AREsp 1047271/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 05/10/2018).  

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância 
dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são 
afetos. 

 (MPE/MG – 2018) 

 “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, 
causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena 
de improbidade administrativa”. (RE 842846, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, DJe 
13/08/2019). 

Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

 (MPE/PB – 2018) 
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Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou 
valores acrescidos ao seu patrimônio. 

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 
caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado. 

 (MPE/CE-2020) (MPE/MS – 2018) (MPE/PB – 2018) (MPE-SP - 2017) 

 “1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ainda que inexistente prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao 
patrimônio público, faz-se plenamente possível a decretação de indisponibilidade de bens, notadamente pela 
possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, 
cabendo sua imposição, inclusive, em casos de prática de atos de improbidade que impliquem tão somente violação a 

princípios da Administração Pública”. (AgInt no REsp 1748560/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 

13/03/2020). 

 “9. Ante sua natureza acautelatória, a medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa pode 
ser deferida nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere 

o art. 17, §7º, da Lei n. 8.429/92”. (REsp 1163499/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 08/10/2010). 

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem 
o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 

 (MPE/GO – 2016) (MPE/MS – 2018) (MPE-RO - 2017) 

 “2. Sobre o tema, dispõe o art. 7º, parág. único, da Lei 8.429/1992, que a indisponibilidade de bens recairá sobre bens 
que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 
3. Em interpretação ao referido dispositivo, esta Corte Superior firmou o entendimento de que a decretação de 
indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa 
de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do 
art. 7º da Lei 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus boni juris que consiste em indícios de atos ímprobos”. 

(AgInt no AREsp 1175545/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 28/05/2020).  

 Na ação de improbidade, a decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre aqueles adquiridos anteriormente 
ao suposto ato, além de levar em consideração o valor de possível multa civil como sanção autônoma. “III. No caso, o 
acórdão recorrido destoou da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que (a) 'a 
indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo 
suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de 

possível multa civil como sanção autônoma'.”. (AgInt no AgInt no REsp 1751201/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª 

Turma, DJe 25/09/2019).  

 “1. A jurisprudência do STJ pacificou orientação no sentido de que a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7º, 

parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet, podendo recair sobre aqueles adquiridos 
antes ou depois dos fatos descritos na inicial, bem como sobre bens de família”. (EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. 

Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 14/10/2015).  

 “3. A decretação da indisponibilidade, que não se confunde com o sequestro, prescinde de individualização dos bens pelo 

Parquet. A exegese do art. 7º da Lei 8.429/1992, conferida pela jurisprudência do STJ, é de que a indisponibilidade pode 

alcançar tantos bens quantos necessários a garantir as consequências financeiras da prática de improbidade, mesmo os 
adquiridos anteriormente à conduta ilícita, excluídos os bens impenhoráveis assim definidos por lei, salvo quando estes 
tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com produto da empreitada ímproba, hipótese em que se 

resguarda apenas os essenciais à subsistência do indiciado/acusado”. (REsp 1461892/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª 
Turma, DJe 17/03/2015). 

 “1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro 
de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da Ação Civil Pública”. (AgRg no REsp 

1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 13/03/2013). 
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Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está 
sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. 

 (MPE/GO – 2016) (MPE/PB – 2018) (MPE-PR - 2016) (MPE-SP - 2017) 

CAPÍTULO II 
DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 "PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO 7. O posicionamento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da 
conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do 

elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas 

hipóteses do artigo 10. É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 
exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (...). Assim, 
para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do 
fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade 
Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé”. (AREsp 

1527732/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 11/10/2019). 

SEÇÃO I 
DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTAM ENRIQUECIMENTO 

ILÍCITO 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo 
de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade 
nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

 (MPE/CE-2020) (MPE/GO – 2016) (MPE/MS – 2018) (MPE/PB – 2018) 

 “Ainda que não haja dano ao erário, é possível a condenação por ato de improbidade administrativa que importe 

enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei n. 8.429/1992), excluindo-se, contudo, a possibilidade de aplicação da pena de 

ressarcimento ao erário. Isso porque, comprovada a ilegalidade na conduta do agente, bem como a presença do dolo 
indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa, a ausência de dano ao patrimônio público exclui tão-
somente a possibilidade de condenação na pena de ressarcimento ao erário. As demais penalidades são, em tese, 

compatíveis com os atos de improbidade tipificados no art. 9º da LIA”. (REsp 1.412.214/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes 

Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 28/3/2016). 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, 
direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, 
direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do 
agente público; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem 
móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao 
valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de 
bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado; 

 (MPE/MG – 2018) 
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IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem 
como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 

 (MPE/CE-2020) 

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a 
prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra 
atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre 
medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, 
qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no 
art. 1º desta lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público; 

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física 
ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público, durante a atividade; 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer 
natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

SEÇÃO II 
DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

 (MPE/CE-2020) (MPE/MS – 2018) (MPE-PR - 2016) 

 "2. A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos 
no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário), 
com a exceção da conduta do art.10, VIII, exige-se a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos, 
culpa". (AgInt no REsp 1542025/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 
12/06/2018). 
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I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física 
ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 
1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior 
ao de mercado; 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado; 

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea; 

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com 
entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) 
(Vigência) 

 “VI - Alegação de ausência de comprovação de prejuízo ao erário. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que, nos 
casos de indevida dispensa de processo licitatório, o dano ao erário é presumido, caracterizado pela impossibilidade de 
contratação pela Administração da melhor proposta, o que ocorreu na espécie”. (REsp 1836329/CE, Rel. Min. Francisco 

Falcão, 2ª Turma, DJe 10/03/2020). 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação 
do patrimônio público; 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma 
para a sua aplicação irregular; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 

 (MPE/CE-2020) 
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XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material 
de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° 
desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas 
entidades. 

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por 
meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107, de 
2005) 

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou 
sem observar as formalidades previstas na lei. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa 
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a 
entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie;  (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência) 

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem 
a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;  (Incluído pela Lei nº 13.019, 
de 2014) (Vigência) 

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;  (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência) 

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias 
firmadas pela administração pública com entidades privadas; (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a 
redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)  

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. (Incluído 
pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)  

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.  (Incluído 
pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência) 

SEÇÃO II-A 
(INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 2016) (PRODUÇÃO DE EFEITO) 

DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTES DE CONCESSÃO OU 
APLICAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FINANCEIRO OU TRIBUTÁRIO 

Art. 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar 
ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) (Produção 
de efeito) 
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 (MPE/BA-2018) (MPE/MS – 2018) 

SEÇÃO III 
DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTAM CONTRA OS 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições, e notadamente: 

 (MPE/CE-2020) (MPE/MS – 2018) (MPE/PB – 2018) (MPE-PR - 2017) 

 “4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por 
negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do 
art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos 
atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina”. (REsp 1530234/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, 1ª Turma, DJe 15/10/2015). 

  “Para a configuração dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública 
(art. 11 da Lei 8.429/1992), é dispensável a comprovação de efetivo prejuízo aos cofres públicos. De fato, o art. 21, I, da 
Lei 8.429/1992 dispensa a ocorrência de efetivo dano ao patrimônio público como condição de aplicação das sanções por 
ato de improbidade, salvo quanto à pena de ressarcimento”. (REsp 1.192.758-MG, Rel. originário Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgado em 4/9/2014, DJe 15/10/2014). 

 A prática de tortura é considerada ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública. "IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAIS CIVIS. TORTURA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. (...) 4. 
Injustificável pretender que os atos mais gravosos à dignidade da pessoa humana e aos direitos humanos, entre os quais 
se incluem a tortura, praticados por servidor público, quanto mais policial armado, sejam punidos apenas no âmbito 
disciplinar, civil e penal, afastando-se a aplicação da Lei da Improbidade Administrativa. 5. Conforme orientação 
jurisprudencial do STJ, eventual punição administrativa do servidor faltoso não impede a aplicação das penas da Lei de 
Improbidade Administrativa, porque os escopos de ambas as esferas são diversos; e as penalidades dispostas na Lei 
8.429/1992, mais amplas. (...) 11. O legislador, ao prever, no art. 11 da Lei 8.429/1992, que constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
lealdade às instituições, findou por tornar de interesse público, e da própria Administração, a proteção da legitimidade 
social, da imagem e das atribuições dos entes/entidades estatais. Daí resulta que atividade que atente gravemente contra 
esses bens imateriais tem a potencialidade de ser considerada improbidade administrativa”. (REsp 1177910/SE, Rel. Min. 
Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 17/02/2016). 

  “3. O assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho - sarcasmo, crítica, zombaria e trote -, é campanha de 
terror psicológico pela rejeição. 4. A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no art. 11, caput, da Lei 
de Improbidade Administrativa, em razão do evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à 
impessoalidade, ao agir deliberadamente em prejuízo de alguém. 5. A Lei 8.429/1992 objetiva coibir, punir e/ou afastar 
da atividade pública os  agentes que demonstrem caráter incompatível com a natureza da atividade desenvolvida”. (REsp 
1286466/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 03/09/2013). 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

 (MPE/GO – 2016) 

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em 
segredo; 
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IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

 (MPE/GO – 2016) 

V - frustrar a licitude de concurso público; 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

 (MPE/PI– 2018) 

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, 
teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas. (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) (Redação 
dada pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência) 

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. (Incluído pela Lei 
nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia 
celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. (Incluído pela Lei nº 13.650, de 2018) 

CAPÍTULO III 
DAS PENAS 

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, 
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 
2009). 

 (MPE/GO – 2016) (MPE-SP - 2017) 

 “5. De acordo com o art. 12 da Lei 8.429/1992 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a apuração de falta 
disciplinar realizada no PAD não se confunde com a ação de improbidade administrativa, esta sabidamente processada 

perante o Poder Judiciário, a quem cabe a imposição das sanções previstas nos incisos do art. 12 da Lei n.º 8.429/92', de 

modo que 'há reconhecida independência das instâncias civil, penal e administrativa, que é afastada quando a esfera 
penal taxativamente afirmar que não houve o fato, e/ou, acaso existente, houver demonstrações inequívocas de que o 
agente não foi o seu causador. Este fundamento, inclusive, autoriza a conclusão no sentido de que as penalidades aplicadas 
em sede de processo administrativo disciplinar e no âmbito da improbidade administrativa, embora possam incidir na 
restrição de um mesmo direito, são distintas entre si, tendo em vista que se assentam em distintos planos'.". (AREsp 

1565518/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 22/11/2019). 

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento 
integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez 
anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar 
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com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; 

 (MPE/PB – 2018) 

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 
ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 
de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da 
remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

 (MPE/PB – 2018) 

IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) 
a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário 
concedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

 (MPE/BA-2018) 

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, 
assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

 (MPE-PR - 2019) 

 O magistrado não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, 
podendo, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las segundo a natureza, a gravidade e as consequências 
da infração. “3. Cada inciso do art. 12 da Lei 8.429/1992 traz uma pluralidade de sanções, que podem ser aplicadas 
cumulativamente ou não, ainda que o ato de improbidade tenha sido praticado em concurso de agentes”. (REsp 

1298417/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 22/11/2013). 

 Incabível a imposição da pena de cassação de aposentadoria pela prática de ato de improbidade administrativa. “1. 
Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível a imposição da pena de cassação de aposentadoria nas lides que tramitaram 
sob o rito da Lei 8.429/1992. 2. Esta Corte Superior tem a diretriz de que o art. 12 da Lei 8.429/92, quando cuida das 
sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa, não contempla a cassação de 
aposentadoria, mas tão só a perda da função pública. As normas que descrevem infrações administrativas e cominam 
penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva”. (AgInt no REsp 

1761937/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 19/12/2019). 

 Possibilidade de demissão de membro do Ministério Público decorrente do trânsito em julgado de sentença 
condenatória proferida em ação civil pública de improbidade administrativa. “5. Na legislação aplicável aos membros do 
Ministério Público, asseguram-se à instituição as providências cabíveis para sancionar o agente comprovadamente 
ímprobo. Na Lei n. 8.429/1992, o legislador amplia a legitimação ativa, ao prever que a ação será proposta 'pelo Ministério 
Público ou pela pessoa jurídica interessada' (art. 17). Não há competência exclusiva do Procurador-Geral. 6. Assim, a 
demissão por ato de improbidade administrativa de membro do Ministério Público (art. 240, inciso V, alínea b, da LC n. 
75/1993) não só pode ser determinada pelo trânsito em julgado de sentença condenatória em ação específica, cujo 
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ajuizamento foi provocado por procedimento administrativo e é da competência do Procurador-Geral, como também pode 
ocorrer em decorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em ação civil pública prevista na Lei 

n. 8.429/1992. Inteligência do art. 12 da Lei n. 8.429/1992”. (REsp 1191613/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, 

DJe 19/03/2015).  

CAPÍTULO IV 
DA DECLARAÇÃO DE BENS 

Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos 
bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente. (Regulamento) (Regulamento) 

§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra 
espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá 
os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob 
a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 

§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício 
do mandato, cargo, emprego ou função. 

§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a 
prestar falsa. 

§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia 
da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer 
natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2° deste artigo. 

CAPÍTULO V 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO PROCESSO JUDICIAL 

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. 

 A aplicação da pena de demissão por improbidade administrativa não é exclusividade do Judiciário, sendo passível a sua 
incidência no âmbito do processo administrativo disciplinar. “19. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 
admite o reconhecimento de improbidade administrativa na via do PAD, não havendo que se falar em bis in idem neste 
tocante tendo em vista a independência das instâncias”. (MS 23464/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 
13/12/2019). 

§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do 
representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha 
conhecimento. 

§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver 
as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério 
Público, nos termos do art. 22 desta lei. 
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§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos 
que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos 
regulamentos disciplinares. 

Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de 
Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. 

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar 
representante para acompanhar o procedimento administrativo. 

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou 
à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do 
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de 
Processo Civil. 

§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e 
aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 

 “V. Consoante a jurisprudência do STJ, 'a existência de indícios de improbidade administrativa constatados pelas 
instâncias ordinárias na espécie torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário'.”. (AgInt no AREsp 823848/MT, 

Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 11/04/2017). 

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 
jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 

 (MPDFT - 2015) (MPE/BA-2018) (MPE/MS – 2015) (MPE-SP - 2019) 

 “3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmou 
entendimento segundo o qual a Ação de Improbidade Administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias 
ordinárias, ainda que proposta contra agente político com foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de 
responsabilidade. 4. A Corte Especial do STJ firmou-se no sentido de que 'não existe foro privilegiado por prerrogativa de 
função para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade administrativa'.”. (AREsp 1565518/PR, 

Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 22/11/2019).  

 “III - Está consolidado o entendimento quanto à legitimidade do Parquet para a propositura de ação civil pública, 
objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de improbidade administrativa”. (AgInt no REsp 

1607976/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 23/10/2017). 

 "O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público". (Súmula STJ 
329). 

 “Na Lei n. 8.429/1992, o legislador amplia a legitimação ativa, ao prever que a ação será proposta 'pelo Ministério Público 
ou pela pessoa jurídica interessada' (art. 17). Não há competência exclusiva do Procurador-Geral”. (REsp 1191613/MG, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 19/03/2015). 

§ 1º As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos 
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE/BA-2018) (MPE/GO – 2016) (MPE/MG – 2018) 
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 "Os benefícios da colaboração premiada, previstos nas Leis ns. 8.884/1994 e 9.807/1999, não são aplicáveis no âmbito da 
ação de improbidade administrativa". (REsp 1.464.287-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 10/03/2020, 
DJe 26/06/2020) 

§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do 
ressarcimento do patrimônio público. 

 (MPE-SP - 2019) 

§ 3o No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o 
disposto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996) 

 (MPE/MG – 2017) 

 “XIV - A orientação consolidada desta Corte Superior é no sentido de que, 'em ação de improbidade administrativa ajuizada 
contra agente público pelo Ministério Público, o litisconsórcio do Município interessado é apenas facultativo, razão pela 

qual não há violação do art. 17,§3º, da Lei n. 8.429/92'.”. (PET no REsp 1574781/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, 

DJe 09/04/2018). 

§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da 
lei, sob pena de nulidade. 

 (MPE/MG – 2018) 

§ 5o A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas 
que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 1.984-16, de 
2000) (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

 (MPE-SP - 2017) 

§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência 
do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer 
dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código 
de Processo Civil. (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-
45, de 2001) 

 (MPE/MG – 2017) 

 “2. 'É firme o entendimento jurisprudencial deste Sodalício no sentido da possibilidade de utilização, na seara cível, para 
fins de apuração de improbidade administrativa, de prova produzida na esfera penal' (...). 3. O uso da prova emprestada 
estará sujeito à efetivação do contraditório no foro em que a prova vier a ser utilizada”. (AgInt no RMS 61408/RJ, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 13/05/2020). 

§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para 
oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do 
prazo de quinze dias. (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.225-45, de 2001) 

 (MPE/CE-2020) (MPE/MG – 2017) (MPE/MS – 2018) (MPE-RS - 2017) (MPE-SP - 2017) 
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 “9. Ante sua natureza acautelatória, a medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa pode 
ser deferida nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere 

o art. 17, §7º, da Lei n. 8.429/92”. (REsp 1163499/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 08/10/2010). 

 A ausência da notificação do réu para a defesa prévia só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo 
(pas de nullité sans grief). “IV - Não merece prosperar a alegação de nulidade do feito, em razão da ausência de notificação 

do réu para apresentar defesa prévia (art. 17, §7º, da Lei n. 8.429/92), na medida em que não foi identificada qualquer 

situação de prejuízo concreto”. (AgInt no AREsp 1251535/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 12/02/2019). 

§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se 
convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via 
eleita. (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

 (MPDFT - 2015) (MPE/MG – 2018) (MPE-SP - 2017) 

§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.  (Vide Medida Provisória nº 
2.088-35, de 2000) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

 “1. No tocante ao argumento de que a petição inicial da ação civil pública por improbidade administrativa não deveria ter 
sido recebida, em face da alegada ilegitimidade passiva do agravante, este Superior Tribunal possui entendimento 
consolidado segundo o qual basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja 
autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à 

Lei nº 8429/92. Deve, assim, prevalecer o princípio do in dubio pro societate”. (AgInt no REsp 1819085/SP, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 10/06/2020).  

 “1. Não se pode confundir a típica ação de improbidade administrativa, de que trata o artigo 17 da Lei 8.429/92, com a 
ação de responsabilidade civil para anular atos administrativos e obter o ressarcimento do dano correspondente. Aquela 
tem caráter repressivo, já que se destina, fundamentalmente, a aplicar sanções político-civis de natureza pessoal aos 
responsáveis por atos de improbidade administrativa (art. 12). Esta, por sua vez, tem por objeto conseqüências de natureza 
civil comum, suscetíveis de obtenção por outros meios processuais. 2. O especialíssimo procedimento estabelecido na Lei 

8.429/92, que prevê um juízo de delibação para recebimento da petição inicial (art. 17, §§ 8º e 9º), precedido de 

notificação do demandado (art. 17, § 7º), somente é aplicável para ações de improbidade administrativa típicas”. (REsp 

1163643/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, DJe 30/03/2010). 

§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento.  (Vide Medida Provisória nº 
2.088-35, de 2000) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

 (MPE-SP - 2017) 

 “Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com jurisprudência do STJ, à luz da qual, a 
ausência de fundamentação da decisão que recebe a ação de improbidade constitui nulidade relativa contra a qual deve 

ser interposto oportunamente recurso de agravo de instrumento”. (REsp 1836329/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª 

Turma, DJe 10/03/2020). 

§ 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do 
prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 (noventa) dias. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá 
o processo sem julgamento do mérito. (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 2001) 
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§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto 
no art. 221, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

 (MPE/MG – 2017) 

§ 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera pessoa jurídica interessada o ente tributante que 
figurar no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o § 4º do art. 3º e o art. 8º-A da Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens 
havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da 
pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. 

 (MPE/MG – 2018) (MPE-SP - 2017) 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES PENAIS 

Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro 
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 

Pena: detenção de seis a dez meses e multa. 

Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos 
materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em 
julgado da sentença condenatória. 

 (MPE-SP - 2017) (MPE-SP - 2019) 

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do 
agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida 
se fizer necessária à instrução processual. 

 (MPE/MG – 2017) (MPE-SP - 2017) 

 O afastamento cautelar do agente público de seu cargo, previsto no parágrafo único do art. 20 da Lei n. 8.429/92, é 
medida excepcional que pode perdurar por até 180 dias. “IV - Não se desconhece o parâmetro temporal de 180 (cento e 
oitenta) dias concebido como razoável por este eg. Superior Tribunal de Justiça para se manter o afastamento cautelar de 
prefeito com supedâneo na Lei de Improbidade Administrativa. Todavia, excepcionalmente, as peculiaridades fáticas, 
como a existência de inúmeras ações por ato de improbidade e fortes indícios de utilização da máquina administrativa para 
intimidar servidores e prejudicar o andamento das investigações, podem sinalizar a necessidade de alongar o período de 
afastamento, sendo certo que o juízo natural da causa é, em regra, o mais competente para tanto”. (AgRg na SLS 1854/ES, 
Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 21/03/2014). 

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 
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I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento; (Redação 
dada pela Lei nº 12.120, de 2009). 

 (MPE/GO – 2016) 

II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de 
Contas. 

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de 
autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14, 
poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. 

 (MPE/MG – 2018) 

CAPÍTULO VII 
DA PRESCRIÇÃO 

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: 

 (MPE-PR - 2017) 

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

 (MPE/CE-2020) (MPE/MG – 2017) (MPE/MG – 2018) (MPE/MS – 2015) 

 "A pena de suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade administrativa alcança qualquer mandato eletivo que 
esteja sendo ocupado à época do trânsito em julgado da condenação". (REsp 1.813.255-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª 
Turma, j. 03/03/2020, DJe 04/09/2020) 

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão 
a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

 (MPE/CE-2020) (MPE/MG – 2018) (MPE/MS – 2015) 

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

 (MPE/CE-2020) (MPE/GO – 2019) 

 “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de 
Improbidade Administrativa”. (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal 
Pleno, julgado em 08/08/2018, DJe 25/03/2019). 

 “Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente 
público”. (Súmula STJ 634). 

 “VI - A despeito de reprovável, o comportamento contraditório do Parquet, no presente caso, não tem o efeito de impedir, 
nem de inviabilizar a impugnação de uma decisão que afronta a jurisprudência tranquila no sentido de que aos particulares, 
réus na ação de improbidade administrativa, aplica-se a mesma sistemática atribuída aos agentes públicos para fins de 

fixação do termo inicial da prescrição”. (AREsp 1479475/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 08/10/2019).  
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 No caso de agentes políticos reeleitos, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa 
deve ser contado a partir do término do último mandato. “PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO. 
INÍCIO DO PRAZO. CONTAGEM DO TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. (...) V - Não se consumou a prescrição. A contagem 
do prazo prescricional se inicia apenas no fim do segundo mandato dos agentes políticos”. (REsp 1836329/CE, Rel. Min. 

Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/03/2020). 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 “LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA A FATOS POSTERIORES À EDIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei de Improbidade Administrativa não pode ser aplicada retroativamente para 
alcançar fatos anteriores a sua vigência, ainda que ocorridos após a edição da Constituição Federal de 1988. 2. A 
observância da garantia constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa, esteio da segurança jurídica e das garantias 
do cidadão, não impede a reparação do dano ao erário, tendo em vista que, de há muito, o princípio da responsabilidade 
subjetiva se acha incrustado em nosso sistema jurídico”. (REsp 1129121/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. 

Castro Meira, 2ª TURMA, DJe 15/03/2013). 

LEI Nº 8.437, DE 30 DE JUNHO DE 1992. 
* ATUALIZADO ATÉ 24/6/2020 

Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras 
providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 
quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder 
ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. 

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 
impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de 
tribunal.  

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.  

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou 
entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.(Incluído pela Medida 
Provisória nº 2,180-35, de 2001) 

§ 5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001) 
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Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, 
após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar 
no prazo de setenta e duas horas.  

 (MPDFT - 2015) 

 "Nem se diga que a Lei nº 12.016/09, ao se referir ao prazo de cinco dias para cabimento do agravo regimental contra 
decisão que conceder a suspensão, teria revogado disposição constante da Lei nº 8.437/92. É que esta versa sobre o regime 
geral de cautela e contracautela em face do Poder Público, enquanto a Lei nº 12.016/09 é específica para mandados de 
segurança. No caso, a decisão impugnada pelo agravante foi tomada em ação civil pública, regendo-se, portanto, pelas 
normas gerais de contracautela." (STA 456 AgR, Relator(a): Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 
24/02/2011, Processo Eletrônico DJe-054 DIVULG 22-03-2011 PUBLIC 23-03-2011) 

Art. 3° O recurso voluntário ou ex officio, interposto contra sentença em processo cautelar, proferida contra 
pessoa jurídica de direito público ou seus agentes, que importe em outorga ou adição de vencimentos ou 
de reclassificação funcional, terá efeito suspensivo.  

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, 
suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público 
ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, 
em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à 
saúde, à segurança e à economia públicas. 

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no 
processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. 

§ 2o  O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.(Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001) 

§ 3o  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será 
levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.(Redação dada pela Medida Provisória nº 2,180-
35, de 2001) 

 "1. Lei 4348/64 e superveniência da Lei 8437/92. Conciliação de sistemas legais pertinentes à possibilidade de suspensão 
de medida liminar e de tutela antecipada. Desfazimento de aparente assimetria processual então existente entre as ações 
de mandado de segurança e os demais procedimentos de contracautela. Precedente do Tribunal Pleno. 2. Agravo 
regimental. Cabimento do recurso contra a decisão que defere ou indefere o pedido de suspensão de liminar ou de tutela 
antecipada, no prazo de cinco dias. Contagem em dobro do prazo para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública ou o 
Ministério Público. Inaplicabilidade do artigo 188 do Código de Processo Civil à espécie, tendo em vista o disposto no artigo 
4º, § 3º, da Lei 8437/92. Agravo regimental não conhecido." (SS 2198 AgR-AgR, Relator(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, 
julgado em 03/03/2004, DJ 02-04-2004 PP-00026  EMENT VOL-02146-02 PP-00341) 

§ 4o  Se do julgamento do agravo de que trata o § 3o resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão 
que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para 
conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.(Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 
2001) 
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§ 5o  É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4o, quando negado provimento a agravo 
de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2,180-35, de 2001) 

§ 6o  A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder 
Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere 
este artigo.(Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001) 

 "(...) Ademais, o §6º do artigo 4º da Lei nº 8.437/92 é imperativo ao afirmar que "a interposição do agravo de instrumento 
contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o 
julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo", ou seja, o alcance do recurso de agravo de instrumento 
e da suspensão de segurança são distintos, uma vez que nessa última, o Presidente do Tribunal exercerá juízo não 
meramente jurídico, mas principalmente um juízo político, decidindo sobre a ocorrência de lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas, para suspender ou não os efeitos da decisão judicial." (EDcl no REsp 1379717/DF, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013) 

§ 7o  O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo 
prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.(Incluído pela Medida 
Provisória nº 2,180-35, de 2001) 

§ 8o  As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o 
Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples 
aditamento do pedido original. (Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001) 

§ 9o  A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de 
mérito na ação principal. (Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001) 

 "1. Proferimento de sentença de procedência parcial nos autos do processo principal, cujo dispositivo mantém os termos 
da tutela antecipada deferida. Nos termos dos arts. 4º, § 9º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, a suspensão deferida 
pelo Presidente do Tribunal vigora até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal. 2. O ajuizamento da 
suspensão de sentença perante o Supremo Tribunal Federal não é impeditivo de idêntica formulação, perante o Superior 
Tribunal de Justiça, se a causa tiver por fundamento matéria infraconstitucional, conforme dispõe o art. 25 da Lei 8.038/90. 
3. Demonstração dos requisitos objetivos para o deferimento da suspensão da execução de sentença diante da manutenção 
da permissão de comercialização do mogno apreendido, impedindo o Ibama de exercer seu mister constitucional. 4. Agravo 
regimental improvido." (STA 23 AgR, Relator(a): Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2006, DJ 20-10-2006 PP-
00049    EMENT VOL-02252-01 PP-00001 LEXSTF v. 28, n. 336, 2006, p. 295-302) 

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995. 
* ATUALIZADO ATÉ 28/7/2020 

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto 
no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-
se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas 
cláusulas dos indispensáveis contratos. 

Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão e as 
adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender as peculiaridades das 
diversas modalidades dos seus serviços. 

Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

 (MPE-SP - 2017) 

I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se encontre 
o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão; 

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;   

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, 
conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo 
poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o 
investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra 
por prazo determinado; 

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de 
serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para 
seu desempenho, por sua conta e risco. 

 (MPE-GO – 2019) (MPE-SP - 2017) 

Art. 3o As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela 
delegação, com a cooperação dos usuários. 

Art. 4o A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada 
mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. 

Art. 5o O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da 
outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. 
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CAPÍTULO II 
DO SERVIÇO ADEQUADO 

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento 
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 

 (MPE-PR - 2016) 

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

 (MPE-PR - 2016) 

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 
conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou 
após prévio aviso, quando:  

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, 

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 

§ 4º  A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na 
sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. (Incluído pela Lei nº 
1.4015, de 2020)   

CAPÍTULO III 
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos 
usuários: 

I - receber serviço adequado; 

II - receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais 
ou     coletivos; 

III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o 
caso, observadas as normas do poder concedente.  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham 
conhecimento, referentes ao serviço prestado; 
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V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do 
serviço; 

VI - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são 
prestados os serviços. 

Art. 7º-A. As concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado, nos Estados e no Distrito 
Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de 
seis datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos.     (Incluído pela Lei nº 9.791, 
de 1999)  

CAPÍTULO IV 
DA POLÍTICA TARIFÁRIA 

Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e 
preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 

 (MPE-SP - 2019) 

§ 1o A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente 
previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito 
para o usuário. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio 
econômico-financeiro. 

§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 
encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão 
da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.   

 (MPE-SP - 2019) 

 "Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Direito Administrativo. PIS/COFINS. Serviços de telecomunicações. Concessão 
de serviços públicos. Equilíbrio econômico-financeiro. Política tarifária. 2. Exigência de lei complementar para o repasse de 
contribuições aos usuários de serviço público. Desnecessidade. Inteligência do art. 146, III, a, da Constituição Federal. 3. 
Reserva de lei complementar apenas nos casos taxativamente indicados na Constituição Federal. 4. Não há reserva de lei 
complementar para a definição de fatos geradores, bases de cálculo e sujeitos passivos das contribuições previstas no art. 
149 da CF/1988. Conformidade com a jurisprudência da Corte. 5. O repasse do PIS/COFINS nas faturas de telefonia não 
altera a matriz de incidência tributária das contribuições. Distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. 6. 
O repasse do PIS/COFINS ao consumidor nas faturas do serviço de telefonia, nos termos do art. 9º, §3º, da Lei 8.987/1995, 
não ofende a Constituição Federal. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento." (RE 1053574, Relator(a): Gilmar 
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-255  DIVULG 21-11-
2019  PUBLIC 22-11-2019) 

§ 4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, 
o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração. 
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§ 5º  A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos 
usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos 
últimos cinco anos.(Incluído pela Lei nº 13.673, de 2018) 

Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em 
favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas 
alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas 
a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.   

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a 
aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos 
provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. 

 É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. (Súmula 
407 - STJ) 

CAPÍTULO V 
DA LICITAÇÃO 

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de 
prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, 
moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento 
convocatório. 

 (MPE-RJ - 2018) 

CAPÍTULO VI 
DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 

 (MPE-RJ - 2018) 

I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão; 

II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço; 

III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;   

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas; 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados 
às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e conseqüente modernização, 
aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações; 

VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço; 

VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do 
serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la; 

VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação; 

IX - aos casos de extinção da concessão; 

X - aos bens reversíveis; 

XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando 
for o caso; 

XII - às condições para prorrogação do contrato; 

XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder 
concedente; 

XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária; e 

XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. 

Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra 
pública deverão, adicionalmente: 

I - estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão; e 

II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à 
concessão. 

Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de 
disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em 
língua portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.   (Incluído pela Lei nº 11.196, de 
2005) 

 (MPDFT - 2015) 

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os 
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 
órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 
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 (MPE-SP - 2017) 

 "I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente 
a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca 
presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, 
é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso 
extraordinário desprovido." (RE 591874, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, 
Repercussão Geral - Mérito DJe-237  DIVULG 17-12-2009  PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820 RTJ VOL-
00222-01 PP-00500) 

§ 1o Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com 
terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, 
bem como a implementação de projetos associados.     (Vide ADC 57) 

 " 1. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida. Legitimidade da Confederação Nacional da Indústria, ainda que a 
norma questionada seja mais abrangente do que seu objeto social. 2. Declaração de constitucionalidade do art. 25, § 1º, 
da Lei nº 8.987/1995 quanto à terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. 3. 
Jurisprudência do STF consolidada, durante os julgamentos da ADPF 324, Rel. Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática 
da repercussão geral, do RE 958.252, Rel. Ministro Luiz Fux, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da 
terceirização em qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do enunciado sumular trabalhista. 4. 
Controvérsia acerca da aplicação da Súmula 331 do TST frente ao princípio da legalidade, visto que aquela retira eficácia 
do dispositivo questionado ao proibir a terceirização por parte de empresas privadas e da Administração Pública Direta 
e Indireta, incluídas aí as concessionárias de serviços públicos. 5. Pedido julgado integralmente procedente para declarar 
a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. (ADC 57, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 
03/10/2019, Processo Eletrônico DJe-265  DIVULG 04-12-2019  PUBLIC 05-12-2019) 

§ 2o Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-
se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder 
concedente. 

§ 3o A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas 
regulamentares da modalidade do serviço concedido. 

Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que 
expressamente autorizada pelo poder concedente.  

§ 1o A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. 

§ 2o O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites 
da subconcessão. 

Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do 
poder concedente implicará a caducidade da concessão. 
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CAPÍTULO IX 
DA INTERVENÇÃO 

Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na 
prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais 
pertinentes. 

 (MPE-CE-2020) 

Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do 
interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. 

 (MPE-CE-2020) 

Art. 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar 
procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar 
responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.  

§ 1o Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será 
declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de 
seu direito à indenização. 

§ 2o O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de 
até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção.  

Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à 
concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados 
durante a sua gestão. 

CAPÍTULO X 
DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

Art. 35. Extingue-se a concessão por:  

 (MPE-RJ - 2018) 

I - advento do termo contratual; 

II - encampação; 

III - caducidade; 

IV - rescisão; 

V - anulação; e 
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VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de 
empresa individual. 

§ 1o Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios 
transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. 

§ 2o Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se 
aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. 

§ 3o A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de 
todos os bens reversíveis. 

§ 4o Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o poder concedente, antecipando-se à extinção da 
concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da 
indenização que será devida à concessionária, na forma dos arts. 36 e 37 desta Lei. 

Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos 
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido 
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. 

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

 (MPE-SP - 2017) 

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

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

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

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

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

IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada 
prestação do serviço concedido; 

V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 
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VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação 
do serviço; e 

VII - a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e oitenta) dias, 
apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão, na forma do art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.   (Redação dada pela Lei nº 12.767, de 2012)  

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

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

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

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

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

Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de 
descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente 
intentada para esse fim. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não 
poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.  

CAPÍTULO XI 
DAS PERMISSÕES 

Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os 
termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e 
à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.  

Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei. 

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995. 
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* ATUALIZADO ATÉ 09/03/2021 

Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no 
Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas 
causas de sua competência. 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

 Deve o juiz aplicar, no âmbito dos juizados especiais, na análise do caso concreto, os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, além de não se distanciar dos critérios da celeridade, simplicidade e equidade que norteiam os juizados 
especiais, mas não há limite ou teto para a cobrança do débito acrescido da multa e outros consectários. (EmbExeMS 
7217, rel. min. Castro Moreira, j. 26-09-2012) 

CAPÍTULO II 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

SEÇÃO I 
DA COMPETÊNCIA 

 Admite-se a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para o exercício do controle de 
competência dos juizados especiais. (RMS 046955/GO, rel. min. Moura Ribeiro, j. 23-06-2015, DJE 17-08-2015)  

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 
de menor complexidade, assim consideradas: 

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;  

 Deve ser reputada ineficaz a condenação fixada, a título de reparação de danos, na parte em que exceda o limite de 
alçada estabelecido no artigo 3º da Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Estaduais), na forma preconizada pelo artigo 
39 do mesmo diploma legal. (Recurso Em Mandado De Segurança Nº 48.259/PA, rel. min. Raul Araújo, j. 13-09-2016) 

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;  

 CPC/2015, Art. 1.063. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

III - a ação de despejo para uso próprio; 

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.  
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§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: 

I - dos seus julgados;  

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o 
disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.   

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal 
e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e 
capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.  

 Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva 
que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei n. 12.153/2009 ao juízo comum da execução. 
(REsp 1.804.186-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12/08/2020, DJe 11/09/2020) 

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite 
estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. 

 O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua 
demanda perante a Justiça Comum. (RMS 053227/RS, rel. min. Herman Benjamin, j. 27-06-2017, DJE 30-06-2017) 

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: 

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 
econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; 

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; 

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 
natureza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

SEÇÃO VIII 
DA CONCILIAÇÃO E DO JUÍZO ARBITRAL 

Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da 
conciliação, mostrando-lhes os riscos e as conseqüências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 
3º do art. 3º desta Lei. 

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.  

 (MPDFT - 2015) 

§ 1º Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença 
com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020). 
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§ 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos 
tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa 
de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020). 

Art. 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não 
presencial, o Juiz togado proferirá sentença. (Redação dada pela Lei nº 13.994, de 2020) 

Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma 
prevista nesta Lei. 

 (MPDFT - 2015) 

§ 1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a 
escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, 
a data para a audiência de instrução. 

§ 2º O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. 

Art. 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na forma dos arts. 5º e 6º desta 
Lei, podendo decidir por equidade. 

Art. 26. Ao término da instrução, ou nos cinco dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao Juiz 
togado para homologação por sentença irrecorrível.  

SEÇÃO IX 
DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Art. 27. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, 
desde que não resulte prejuízo para a defesa.   

Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 
quinze dias subsequentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes.  

Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, 
proferida a sentença. 

 (MPDFT - 2015) 

Art. 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da 
audiência. As demais questões serão decididas na sentença. 

Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente 
a parte contrária, sem interrupção da audiência. 
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SEÇÃO XIV 
DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

 (MPE-GO – 2019) 

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; 

III - quando for reconhecida a incompetência territorial; 

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;  

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias; 

VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência 
do fato. 

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. 

§ 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte 
poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.  

SEÇÃO XV 
DA EXECUÇÃO 

 Compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independente da quantia a ser executada, desde que 
tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação. (REsp 1537731/MA, rel. min. Marco Aurélio 
Bellizze, j. 22-08-2017, DJE 29-08-2017) 

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto 
no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: 

CAPÍTULO III 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para 
a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as 
regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 

 (MPE-PR - 2019) 

 O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, é de menor potencial 
ofensivo, o que determina a competência do juizado especial estadual, já que ele não está previsto em tratado 
internacional e o art. 70 da Lei de Drogas não o inclui dentre os que devem ser julgados pela justiça federal. (CC 144910/MS, 
rel. min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13-04-2016, DJE 25-04-2016) 
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 Os Juizados Especiais Criminais são dotados de competência relativa para julgamento das infrações penais de menor 
potencial ofensivo, razão pela qual se permite que essas infrações sejam julgadas por outro juízo com vis atractiva para 
o crime de maior gravidade, pela conexão ou continência, observados, quanto àqueles, os institutos despenalizadores, 
quando cabíveis. (ADI 5264/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, j. 4.12.2020) 

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da 
aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da 
composição dos danos civis. (Incluído pela Lei nº 11.313, de 2006) 

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as 
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada 
ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)  

 (MPE-MG – 2017) (MPE-MS – 2018) (MPE-PR - 2017) 

 No concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal será o 
resultado da soma, no caso de concurso material, ou da exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, 
das penas máximas cominadas aos delitos. (HC 143500/PE, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 31-05-2011, DJE 27-06-
2011) 

 No concurso de infrações de menor potencial ofensivo, afasta-se a competência dos Juizados Especiais quando a soma 
das penas ultrapassar dois anos. (RHC 071928/MG, rel. min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 20-09-2016, DJE 30-09-2016) 

 Ultrapassado o limite de dois anos, estabelecido no artigo 61 da Lei nº 9.099/95, com nova redação dada pela Lei nº 
11.313/2006, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo Comum. (CCOM 103.216/PR, rel. min. Jorge Mussi, 
j. 03-08-2009)  

 

Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos 
danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 
13.603, de 2018) 

SEÇÃO I 
DA COMPETÊNCIA E DOS ATOS PROCESSUAIS 

Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. 

 (MPE-PB – 2018) 

Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da 
semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.  

Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram 
realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei.   

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.   

§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de 
comunicação.  
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§ 3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em 
audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente.   

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.   

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo 
comum para adoção do procedimento previsto em lei. 

Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de 
pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será 
obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de 
mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.  

Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os 
interessados e defensores.   

Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade 
de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á 
designado defensor público. 

SEÇÃO II 
DA FASE PRELIMINAR 

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o 
encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições 
dos exames periciais necessários. 

 (MPDFT - 2015) (MPE-SP - 2015) 

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao 
juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá 
fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu 
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. (Redação dada pela Lei nº 10.455, de 
13.5.2002)) 

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência 
preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes. 

Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação 
e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei. 

 No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, não se exige a intimação pessoal do defensor público, admitindo-se a 
intimação na sessão de julgamento ou pela imprensa oficial. (AgRg no RHC 085835/PR, rel. min. Reynaldo Soares Da 
Fonseca, j. 21-09-2017, DJE 27-09-2017) 

Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima 
e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a 
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possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não 
privativa de liberdade. 

 No concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal será o 
resultado da soma, no caso de concurso material, ou da exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime 
continuado, das penas máximas cominadas aos delitos. (HC 143500/PE, STJ, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 31-
05-2011). 

Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação. 

Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, 
preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da 
Justiça Criminal.  

Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença 
irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.  

 (MPE-RO - 2017) 

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à 
representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. 

Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade 
de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.  

Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do 
direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.  

 (MPE-SP - 2015) 

 

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo 
caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de 
direitos ou multas, a ser especificada na proposta.   

 (MPE-MG – 2017) (MPE-PI– 2018) (MPE-RO - 2017) (MPE-RR - 2017) 

 A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas 
suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal 

mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. (Súmula Vinculante 35) 

 A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei 
Maria da Penha. (Súmula 536, STJ) 

 A conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 admite tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do 
processo. (RHC 077554/SP, rel. min. Ribeiro Dantas, j. 13-12-2016, DJE 19-12-2016) 

 Opera-se a preclusão se o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ou de transação penal se der 
após a prolação da sentença penal condenatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1611709/SC, rel. min. Felix Fischer, j. 04-10-2016, 
DJE 26-10-2016) 
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 A transação penal não tem natureza jurídica de condenação criminal, não gera efeitos para fins de reincidência e maus 
antecedentes e, por se tratar de submissão voluntária à sanção penal, não significa reconhecimento da culpabilidade 
penal nem da responsabilidade civil. (REsp 1327897/MA, STJ, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06-12-2016, DJE 15-12-
2016) 

 Os efeitos jurídicos previstos no artigo 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória.  Tal não se 
verifica, portanto, quando há transação penal (artigo 76 da Lei 9.099/95), cuja sentença tem natureza homologatória, sem 
qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências da homologação da transação são aquelas 
estipuladas de modo consensual no termo de acordo. (RE 795567/PR, rel. min. Teori Zavascki, j. 28-05-2015) 

 É cabível a suspensão condicional do processo e a transação penal aos delitos que preveem a pena de multa 
alternativamente à privativa de liberdade, ainda que o preceito secundário da norma legal ultrapasse os parâmetros 
mínimo e máximo exigidos em lei para a incidência dos institutos em comento. (RHC 054429/SP, rel. min. Maria Thereza 
de Assis Moura, j. 24-03-2015, DJE 29-04-2015) 

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.  

 (MPE-MG – 2017) 

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 

 (MPE-MG – 2017) (MPE-MG – 2019) (MPE-RS - 2017) 

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença 
definitiva; 

 (MPE-MG – 2017) (MPE-MG – 2019) (MPE-RS - 2017) 

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva 
ou multa, nos termos deste artigo; 

 (MPE-MG – 2017) (MPE-MG – 2019) 

 O prazo de 5 (cinco) anos para a concessão de nova transação penal, previsto no art. 76, § 2º, inciso II, da Lei n. 9.099/95, 
aplica-se, por analogia, à suspensão condicional do processo. (RHC 080170/MG, STJ, rel. min. Jorge Mussi, j. 28-03-2017) 

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e 
as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. 

 (MPE-MG – 2017) (MPE-MG – 2019) 

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz. 

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena 
restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir 
novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.   

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei. 
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§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes 
criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos 
interessados propor ação cabível no juízo cível.  

 (MPE-SP - 2015) 

SEÇÃO III 
DO PROCEDIMENTO SUMARIÍSSIMO 

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor 
do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao 
Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. 

§ 1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no art. 
69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a 
materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. 

§ 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério 
Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do 
art. 66 desta Lei. 

§ 3º Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao Juiz verificar se 
a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo 
único do art. 66 desta Lei.  

Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com 
ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e 
julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus 
advogados. 

§ 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da 
data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar 
requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização. 

§ 2º Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta 
Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. 

§ 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei. 

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver 
havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, 
proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei. 

Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de 
quem deva comparecer. 
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Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz 
receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas 
de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos 
debates orais e à prolação da sentença. 

§ 1º Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou 
excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. 

§ 2º De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo breve 
resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. 

§ 3º A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz.  

Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser 
julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do 
Juizado. 

 (MPE-PR - 2016) 

 É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma 
recursal de juizado especial cível e criminal. (Súmula 640, STF) 

 Compete aos Tribunais de Justiça ou aos Tribunais Regionais Federais o julgamento dos pedidos de habeas 
corpus quando a autoridade coatora for Turma Recursal dos Juizados Especiais. (HC 369717/MS, rel. min. Reynaldo Soares 
Da Fonseca, j. 25-04-2017, DJE 03-05-2017) 

 Não há conflito de competência entre Tribunal de Justiça e Turma Recursal de Juizado Especial Criminal de um mesmo 
Estado, já que a Turma Recursal não possui qualidade de Tribunal e a este é subordinada administrativamente. (CC 
140322/PR, rel. min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24-02-2016, DJE 29-02-2016) 

 A Turma Recursal é o órgão competente para o julgamento de revisão criminal ajuizada em face de decisões proferidas 
pelos Juizados Especiais. (CC 047718/RS, rel. min. Jane Silva, j.  13-08-2008, DJE 26-08/2008)  

§ 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério 
Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 2º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.  

§ 3º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o § 3º do art. 65 
desta Lei. 

§ 4º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. 

§ 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 

Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição 
ou omissão. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados 
da ciência da decisão.   
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§ 2o Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. (Redação dada pela 
Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

§ 3º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.  

SEÇÃO IV 
DA EXECUÇÃO 

Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na 
Secretaria do Juizado.  

Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a 
condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial.  

Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da liberdade, ou 
restritiva de direitos, nos termos previstos em lei. 

Art. 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada com 
estas, será processada perante o órgão competente, nos termos da lei. 

SEÇÃO V 
DAS DESPESAS PROCESSUAIS 

Art. 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa (arts. 
74 e 76, § 4º), as despesas processuais serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual. 

SEÇÃO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação 
penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. 

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por 
esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a 
quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro 
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código 
Penal).  

 (MPDFT - 2015) (MPE-AM - 2015) (MPE-CE-2020) (MPE-MS – 2018) (MPE-RO - 2017) (MPE-SP - 2019) 

 Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de 
Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do 
Código de Processo Penal. (Súmula 696, STF) 

 Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais 
grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. (Súmula 723, STF) 

 O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, 
concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da 
majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano. (Súmula 243, STJ) 
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 É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. 
(Súmula 337, STJ) 

 A existência de inquérito policial em curso não é circunstância idônea a obstar o oferecimento de proposta de suspensão 
condicional do processo. (RHC 079751/SP, rel. min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 18-04-2017. DJE 26-04-2017) 

 A extinção da punibilidade do agente pelo cumprimento das condições do sursis processual, operada em processo 
anterior, não pode ser valorada em seu desfavor como maus antecedentes, personalidade do agente e conduta social . 
(HC 385535/RJ, rel. min. Ribeiro Dantas, j. 09-05-2017, DJE 11-05-2017) 

 Nos casos de aplicação da Súmula n. 337/STJ, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para que se 
manifeste sobre a possibilidade de suspensão condicional do processo ou de transação penal. (HC 393693/SP, rel. min. 
Ribeiro Dantas, j. 01-06-2017, DJE 09-06-2017) 

 A aceitação pelo paciente do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, 
não inviabiliza a impetração de habeas corpus nem prejudica seu exame, tendo em vista a possibilidade de se retomar o 
curso da ação penal caso as condições impostas sejam descumpridas. (HC 402718/SP, STJ, rel. min.  Reynaldo Soares Da 
Fonseca, j. 17-08-2017, DJE 25-08-2017) 

 A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, 
titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que 
o faça de forma fundamentada. (HC 417876/PE, rel. min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14-11-2017, DJE 27-11-2017) 

 Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício 
poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. 
(AgRg no REsp 1649472/RS, rel. min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27-04-2017. DJE 05-05-2017) 

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá 
suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: 

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

II - proibição de frequentar determinados lugares;  

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; 

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. 

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas 
ao fato e à situação pessoal do acusado. 

 (MPE-MG – 2019) 

 O STF possui entendimento de que admite a imposição, pelo magistrado competente, de outras condições diversas 
daquelas elencadas no § 1º do art. 89 da Lei de Regência, “desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado”, 
tal como dispõe o § 2º do art. 89 da Lei 9.099/1995. Não sendo tais condições abusivas ou ilegais, não existe razão lógica 
ou jurídica para o magistrado não as incorporarem ao rol de medidas a serem cumpridas pelo aceitante da proposta, mesmo 
que tenham sido sugeridas pelo Órgão de acusação, especialmente quando se verifica que elas atendem precisamente à 
finalidade da suspensão do processo e confere rápida solução ao litígio. (HC 179464 AgR/SP, rel. min. Ricardo Lewandowski, 

j. 03-03-2020, DJE 11-02-2020) 

 Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, 
obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou 
a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua 
incidência. (AgRg no RHC 085835/PR, rel. min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21-09-2017, DJE 27-09-2017) 

 A perda do valor da fiança constitui legítima condição do sursis processual, nos termos do art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/95. 
(AgRg no RHC 085835/PR, STJ, rel. min. Reynaldo Soares Fonseca, j. 21-09-2017, DJE 27-09-2017) 
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§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime 
ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.   

 (MPE-MG – 2019) 

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por 
contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta. 

 (MPE-MG – 2017) (MPE-MG – 2019) 

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. 

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores 
termos. 

Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. (Vide 
ADIN nº 1.719-9) 

Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Artigo incluído pela Lei nº 
9.839, de 27.9.1999)   

 É constitucional o art. 90-A da Lei n. 9.099/95, que veda a aplicação desta aos crimes militares. (AgRg no AREsp 
1104239/MG, rel. min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03-08-2017, DJE 16-08-2017) 

Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o 
ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de 
decadência.  

Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem 
incompatíveis com esta Lei. 

LEI Nº 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997. 
* ATUALIZADO ATÉ 17/7/2020 

Define os crimes de tortura e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 A Constituição da República não prevê lapso prescricional ao direito de agir quando se trata de defender o direito inalienável 
à dignidade humana, sobretudo quando violada durante o período do regime de exceção. O Superior Tribunal de Justiça 
orienta-se no sentido de ser imprescritível a reparação de danos, material e/ou moral, decorrentes de violação de 
direitos fundamentais perpetrada durante o regime militar, período de supressão das liberdades públicas. Entretanto, a 
imprescritibilidade da ação que visa reparar danos provocados pelos atos de exceção não implica no afastamento da 
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prescrição quinquenal sobre as parcelas eventualmente devidas ao Autor. Não se deve confundir imprescritibilidade da 
ação de reintegração com imprescritibilidade dos efeitos patrimoniais e funcionais dela decorrentes, sob pena de prestigiar 
a inércia do Autor, o qual poderia ter buscado seu direito desde a publicação da Constituição da República. (REsp 
1565166/PR, rel. min. Regina Helena Costa, j. 26-06-2018, DJE 02-08-2018) 

 Atentado à vida e à liberdade individual de particulares, praticado por agentes públicos armados - incluindo tortura, prisão 
ilegal e "justiciamento" -, afora repercussões nas esferas penal, civil e disciplinar, pode configurar improbidade 
administrativa, porque, além de atingir a pessoa-vítima, alcança simultaneamente interesses caros à Administração em 
geral, às instituições de segurança pública em especial, e ao próprio Estado Democrático de Direito. (REsp 1177910/SE, rel. 
min. Herman Benjamin, j. 26-08-2015, DJE 17-02-2016) 

 Na ausência de vedação legal, não há falar em impedimento de acesso da Defensoria Pública aos autos de Procedimento 
Verificatório instaurado para inspeção judicial e atividade correcional de unidade de execução de medidas socioeducativas, 
após relatos e denúncias de agressões sofridas pelos adolescentes internados e de outras irregularidades no processo 
ressocializador. (RMS 52.271/SP, rel. min. Nefi Cordeiro, j. 19-06-2018, DJE 29-06-2018) 

 Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de 
políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e 
orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. Estão 
obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o 
comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 
(ADPF 347 MC, rel. min. Marco Aurélio, j. 09-09-2015, DJE 18-02-2016) 

 Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de 
humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a 
obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou 
insuficiência das condições legais de encarceramento. (RE 580252, rel. min. Gilmar Mendes, j. 16-02-2017, DJE 08-09-2017) 

Art. 1º Constitui crime de tortura: 

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 
mental:  

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;  

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;  

c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 

 (MPE/MS – 2018) 

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a 
intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo.   

 O crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo), ao contrário da figura típica do inciso 
anterior, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que exige atributos específicos do agente ativo, 
somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio). 
(REsp 1738264/DF, rel. min. Sebastião Reis Júnior, j. 23-08-2018, DJE 14-09-2018) 

Pena - reclusão, de dois a oito anos. 
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§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento 
físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. 

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre 
na pena de detenção de um a quatro anos. 

 (MPE/MS – 2015) (MPE-RO - 2017) 

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; 
se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.  

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:  

I - se o crime é cometido por agente público; 

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 
(sessenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003) 

 Haja vista a existência de fundamentos díspares, não há falar em bis in idem na aplicação conjunta da causa de aumento 
de pena prevista no art. 1º, §4º, II, da Lei de Tortura, e da agravante genérica estatuída no art. 61, II, "f", do Código Penal. 
Com efeito, a majorante tem por finalidade punir de forma mais severa aquele que se favorece da menor capacidade de 
resistência da vítima, ao passo que a agravante tem por desiderato a punição mais rigorosa do agente que afronta o dever 
de apoio mútuo existente entre parentes e pessoas ligadas por liames domésticos, de coabitação ou hospitalidade, além 
dos casos de violência doméstica praticada contra a mulher. (HC 362.634/RJ, rel. min. Maria Thereza de Assim Moura, j. 16-
08-2016, DJE 29-08-2016) 

III - se o crime é cometido mediante sequestro. 

§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu 
exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.  

 (MPE-PR - 2016) 

 A perda do cargo, função ou emprego público – que configura efeito extrapenal secundário – constitui consequência 
necessária que resulta, automaticamente, de pleno direito, da condenação penal imposta ao agente público pela prática 
do crime de tortura. (AI 769637/MG, rel. min. Celso de Mello, j. 25-06-2013, DJE 15-10-2013) 

§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

 A jurisprudência do STF admite a concessão de liberdade provisória em crimes hediondos ou equiparados, em hipóteses 
nas quais estejam ausentes os fundamentos previstos no art. 312 do CPP. (HC 92.824, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 18-12-
2007, DJE de 9-5-2008) 

§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em 
regime fechado. 

 (MPE-PR - 2016) 

 A obrigatoriedade do regime inicial fechado prevista na Lei do Crime de Tortura foi superada pela Suprema Corte, de modo 
que a mera natureza do crime não configura fundamentação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso para os 
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condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados. Para estabelecer o regime prisional, deve o magistrado avaliar 
o caso concreto, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo artigo 33 e parágrafos do Código Penal. (RHC 76.642/RN, rel. 
min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11-10-2016, DJE 28-10-2016) 

Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, 
sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. 

 A lei penal brasileira pode ser aplicada ao crime de tortura cometido no exterior, por agentes estrangeiros, contra vítimas 
brasileiras, tanto por força do art. 7º, II, a, § 2º, do Código Penal, como por força do art. 2º, da Lei nº 9.455/97. (CC 
107.397/DF, rel. min. Nefi Cordeiro, j. 24-09-2014, DJE 01-10-2014) 

LEI Nº 9.494, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997. 
* ATUALIZADO ATÉ 11/03/2021 

Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei nº 7.347, 
de 24 de julho de 1985, e dá outras providências. 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.570-5, de 1997, que o 
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no 
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto 
nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 
nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. 

 A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. (Súmula 729, STF) 

 "AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI N 9.494, DE 10.09.1997, QUE DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA 
TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR: CABIMENTO E ESPÉCIE, NA A.D.C. REQUISITOS 
PARA SUA CONCESSÃO. 1. Dispõe o art. 1º da Lei nº 9.494, da 10.09.1997: "Art. 1º. Aplica-se à tutela antecipada prevista 
nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil, o disposto nos arts 5º e seu parágrafo único e art. 7º da Lei nº 4.348, de 26 
de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 09 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 
30 de junho de 1992." 2. Algumas instâncias ordinárias da Justiça Federal têm deferido tutela antecipada contra a Fazenda 
Pública, argumentando com a inconstitucionalidade de tal norma. Outras instâncias igualmente ordinárias e até uma 
Superior - o STJ - a têm indeferido, reputando constitucional o dispositivo em questão. 3. Diante desse quadro, é 
admissível Ação Direta de Constitucionalidade, de que trata a 2ª parte do inciso I do art. 102 da C.F., para que o Supremo 
Tribunal Federal dirima a controvérsia sobre a questão prejudicial constitucional. (...) Medida cautelar deferida, em parte, 
por maioria de votos, para se suspender, "ex nunc", e com efeito vinculante, até o julgamento final da ação, a concessão 
de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade 
do art. 1º da Lei nº 9.494, de 10.09.97, sustando-se, igualmente "ex nunc", os efeitos futuros das decisões já proferidas, 
nesse sentido." (ADC Nº 4/DF-MC ,Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 11.02.1998, DJ 21/05/1999) 

 "PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADC Nº 4/DF-MC. DECISÃO DE MÉRITO CONTRÁRIA À FAZENDA 
PÚBLICA. DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO A FÉRIAS. PROVIDÊNCIA CAUTELAR PARA ASSEGURAR O RESULTADO PRÁTICO 
EQUIVALENTE AO DO ADIMPLEMENTO (ART. 461, CAPUT, SEGUNDA PARTE, DO CPC). INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO 
GOZADAS COMO MERA CONSEQUÊNCIA SECUNDÁRIA DO REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE MÉRITO. 
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão 
paradigmática do STF para o conhecimento da reclamação constitucional. 2. A existência de decisão de mérito nos autos 
originários impede o conhecimento da reclamação constitucional proposta com fundamento na ADC nº 4/DF-MC. 3. Há 
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limitação objetiva do alcance da ADC nº 4/DF às hipóteses taxativas do art. 1º da Lei nº 9.494/97. 4. A indenização de 
férias não gozadas como mera consequência secundária do reiterado descumprimento de decisão de mérito não apresenta 
identidade com o tema em debate no paradigma. 5. Reclamação improcedente". (Rcl 4311, Rel. Min.  Dias Toffoli, Tribunal 
Pleno, j. 06/11/2014, DJe 03/02/2015) 

 "Esta Corte Superior de Justiça, adotando entendimento do STF, firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de 
concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária. Inteligência da Súmula 
729/STF". (AgRg REsp 1317522/RS, Rel. Min. Diva Malerbi, 2ª Turma, j. 13/11/2012). 

Art. 1o-A.  Estão dispensadas de depósito prévio, para interposição de recurso, as pessoas jurídicas de 
direito público federais, estaduais, distritais e municipais. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 
2001) 

Art. 1o-B.  O prazo a que se refere o caput dos arts. 730 do Código de Processo Civil, e 884 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a ser de trinta 
dias (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)  

 "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA A FAZENDA PÚBLICA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-B DA LEI 9.494/1997. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA AFASTAR A 
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. O estabelecimento de 
tratamento processual especial para a Fazenda Pública, fixando-se prazo de 30 dias para opor embargos à execução, não 
restringe de forma desproporcional os direitos fundamentais das partes adversas, mas, sim, busca dar máxima 
efetividade ao princípio de proteção ao interesse público. (Precedentes: ADI 2.418, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 
09.06.2016; ADC 11, Relator Min. Gilmar Mendes, Plenário, J. 23.08.2019) 2. É compatível com a Constituição da República 
de 1988 a ampliação para 30 (trinta) dias do prazo de oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública. 3. Recurso 
extraordinário provido para que a Justiça do Trabalho, reconhecida a tempestividade dos embargos à execução opostos 
pela Fazenda Pública no prazo que lhe foi facultado pelo art. 1º-B da Lei 9.494/1997, julgue como entender de direito". (RE 
590871, Rel. Min.  Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, DJe 28/11/2019) 

Art. 1o-C.  Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de 
pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços 
públicos. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)  

 "RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. PRAZO 
PRESCRICIONAL. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 1º-C DA LEI N. 9.494/97. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 97 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. O prazo de prescrição das ações 
indenizatórias movidas em desfavor de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos de transporte é 
quinquenal, consoante o disposto no art. 1º-C da Lei n. 9.494/97. 2. Entendimento consagrado a partir da aplicação da regra 
da especialidade do disposto no art. 97 da Constituição Federal, que prevê a cláusula de reserva de plenário, bem como da 
Súmula Vinculante n. 10 do STF, que vedam ao julgador negar a aplicação de norma que não foi declarada inconstitucional. 
3. Recurso especial provido". (REsp 1277724/PR, Rel. Min. João Otávio De Noronha, 3ª Turma, j. 26/05/2015, DJe 
10/06/2015) 

 "É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as 
ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de 
direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os 
Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32". (ADI 2418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, DJe 
17/11/2016) 

 "RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. 
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR 
CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E 
UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 
ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. 
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DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de compensação de dano moral ajuizada 
em 06/09/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 16/03/2018, 10/04/2018 e 
13/04/2018, e atribuídos ao gabinete em 25/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a prescrição da 
pretensão deduzida, relativa à responsabilidade civil dos médicos pela morte do paciente, em atendimento custeado pelo 
SUS; (ii) a valoração da prova quanto à culpa dos médicos e à caracterização do dano moral; (iii) o valor arbitrado a título 
de compensação do dano moral. (...) 10. Hipótese em que tem aplicação o art. 1º-C da Lei 9.494/97, segundo o qual 
prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito 
privado prestadoras de serviços públicos". (REsp 1771169/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26/05/2020, DJe 
29/05/2020) 

Art. 1o-D.  Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não 
embargadas. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

Art. 1o-E.  São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as 
contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. (Incluído pela 
Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

Art. 1o-F.  Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de 
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, 
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009) (Vide ADIN 5348 - Decisão do STF declaração parcial 
de inconstitucionalidade) 

 (MPE-PR - 2019) 

 "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA. DIREITO 
INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 1.º-F DA LEI N.º 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 
N.º 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. 1.- A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, revendo 
anterior orientação, decidiu pela aplicação das normas que dispõem sobre os juros moratórios, nas ações 
previdenciárias, aos processos em andamento, em face da sua natureza eminentemente processual, em atenção ao 
princípio tempus regit actum. 2.- Agravo Regimental desprovido". (AgRg nos EAg 1159781/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte 
Especial, j. 19/02/2014, DJe 13/03/2014) 

 "DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE 
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA 
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, 
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA 
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À 
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO 
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela 
que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros 
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu 
crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de 
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal 
supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à 
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a 
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária 
tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. 
É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em 
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, 
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a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; 
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. 
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos 
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam 
capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos 
índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido". (RE 870947, Rel. Min.  Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 
20/09/2017, DJe 20/11/2017) 

 "Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada 
pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica 
a reforma do acórdão recorrido". (REsp 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22/02/2018, DJe 
02/03/2018) 

 "Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na 
decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral". (REsp 
1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16/06/2020, DJe 04/08/2020) 

Art. 2o-A.  A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na 
defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data 
da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. (Incluído pela 
Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)    

Parágrafo único.  Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 
e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da 
assembléia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados 
e indicação dos respectivos endereços. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

Art. 2o-B.  A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 
executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)  

 "A vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não 
incide na hipótese de nomeação e de posse em razão de aprovação em concurso público". (REsp 1705490/AM, Rel. Min. 
Herman Benjamin, 2ª Turma, J. 05/12/2017, DJE 01/02/2018) 

 "ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 
POSSIBILIDADE. ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/97. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos casos de instituição de pensão por 
morte de servidor público, este Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de execução provisória contra 
a Fazenda Pública, porque a situação não está inserida nas vedações do art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, cuja interpretação 
deve ser restritiva. 2. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 230.482/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 
07/03/2013, DJe 12/03/2013) 

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998. 
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* ATUALIZADO ATÉ 11/03/2021 

Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção 
da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DOS CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES 

 "Ausentes os elementos que revelem ter havido evasão de divisas ou lavagem de dinheiro em detrimento de interesses da 
União, compete à Justiça Estadual processar e julgar crimes relacionados a pirâmide financeira em investimento de grupo 
em criptomoeda". (STJ, CC 170.392-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 10/06/2020, DJe 16/06/2020) 

Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade 
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela 
Lei nº 12.683, de 2012)  

 (MPE-BA-2018) (MPE-CE-2020) (MPE-GO – 2019) (MPE-RS - 2017) (MPE-SC - 2019) (MPE-SP - 2019) 

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores 
provenientes de infração penal: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

I - os converte em ativos lícitos; 

II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou 
transfere; 

III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. 

§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal; 
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

 (MPE-RS - 2017) 

II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou 
secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.  

§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal. 

 (MPE-MS – 2018) (MPE-PR - 2016) 
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§ 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma 
reiterada ou por intermédio de organização criminosa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)  

§ 5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, 
facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, 
se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando 
esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e 
partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. (Redação dada pela Lei nº 12.683, 
de 2012)  

 (MPE-SP - 2019) 

§ 6º Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da 
infiltração de agentes. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 "O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de “ocultar”, é permanente, 
protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos, razão pela qual o início 
da contagem do prazo prescricional tem por termo inicial o dia da cessação da permanência, nos termos do art. 111, III, 
do Código Penal". Ademais, a "transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confiança popular para 
o exercício do poder, enseja juízo de reprovação muito mais intenso do que seria cabível em se tratando de um cidadão 
comum". Igualmente, "merece maior reprovação o fato de que a lavagem ocorreu num contexto de múltiplas transações 
financeiras e de múltipla transnacionalidade". Sendo, "a origem pública dos valores lavados (...) circunstância que impõe 
um juízo de reprovabilidade mais acentuado". (AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. em 23/5/2017, DJe 
29/08/2017). 

 "O ato de mero recebimento de valores em dinheiro não tipifica o delito de lavagem, seja quando recebido por interposta 
pessoa ou pelo próprio agente público que acolhe a remuneração indevida. Por outro lado, a Turma entendeu que o 
depósito fracionado do dinheiro em conta corrente, em valores que não atingem os limites estabelecidos pelas 
autoridades monetárias à comunicação compulsória dessas operações, é meio idôneo para a consumação do crime de 
lavagem". (AP 996/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. em 29/5/2018). 

 Não configura o crime de lavagem de dinheiro o ato de movimentar-se com propina decorrente de corrupção passiva, 
ocultando "notas pelo corpo, sob as vestes, nos bolsos do paletó, junto à cintura e dentro das meias". (Inq 3515/SP, Rel. 
Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 08/10/2019, DJe 22/10/2019). 

 Não há consunção entre a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro quando "não se trata de mero pagamento a pessoa 
interposta, mas, com a utilização de contas secretas no exterior, por meio da qual a propina é colocada e ocultada em 
um local seguro"."4. Eventual coincidência temporal entre o recebimento indireto de vantagem indevida, no campo da 
corrupção passiva, e a implementação de atos autônomos de ocultação, dissimulação ou integração na lavagem, não 
autoriza o reconhecimento de crime único se atingida a tipicidade objetiva e subjetiva própria do delito de lavagem". (HC 
165036/PR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 09/04/2019, DJe 10/03/2020). 

 Não há infiltração policial quando agente lotado em agência de inteligência, sob identidade falsa, apenas representa o 
ofendido nas negociações da extorsão, sem se introduzir ou se infiltrar na organização criminosa com o propósito de 
identificar e angariar a confiança de seus membros ou obter provas sobre a estrutura e o funcionamento do bando. (HC 
512.290-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18/08/2020, DJe 25/08/2020) 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS ESPECIAIS 

Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: 
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 (MPE-PR - 2016) (MPE-RS - 2017) 

I – obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da 
competência do juiz singular; 

II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em 
outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de 
processo e julgamento; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)  

 (MPE-PR - 2016) 

III - são da competência da Justiça Federal: 

a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de 
bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; 

b) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. (Redação dada pela Lei nº 
12.683, de 2012) 

§ 1o A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo 
puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a 
punibilidade da infração penal antecedente. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)  

 (MPE-CE-2020) (MPE-RS - 2017) (MPE-SC - 2019) 

 A denúncia por lavagem de dinheiro deve conter a exposição da infração penal antecedente. Porém, "não exige uma 
descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando a presença de indícios suficientes de que o objeto 
material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente" de infração penal. (APn 923/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
Corte Especial, j. 23/09/2019, DJe 26/09/2019). 

§ 2o No processo por crime previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), devendo o acusado que não comparecer nem 
constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de 
defensor dativo. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

Art. 3º (Revogado pela Lei nº 12.683, de 2012) 

Art. 4o O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de 
polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração 
penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou 
existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes 
previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)   

 (MPE-PI– 2018) (MPE-RR - 2017) 
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§ 1o Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem 
sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua 
manutenção. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

§ 2o O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a 
licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à 
reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração 
penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)  

 (MPE-PI– 2018) (MPE-RR - 2017) 

§ 3o Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de 
interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos 
necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1o. (Redação dada pela 
Lei nº 12.683, de 2012)   

 (MPE-PI– 2018) (MPE-RR - 2017) 

§ 4o Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano 
decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação 
pecuniária, multa e custas. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)  

 "Apesar da possibilidade conferida ao acusado, ou à interposta pessoa, sobre quem recaia a medida assecuratória de bens 
prevista na Lei 9.613/98, de postularem diretamente ao juiz a liberação total ou parcial dos bens, direitos ou valores 
constritos, atendidos os demais pressupostos legais, isto não elide a possibilidade do manejo de apelação, na forma do 
art. 593, II, do Código de Processo Penal". (REsp 1.585.781/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 28/6/2016, DJe 
01/08/2016). 

Art. 4o-A. A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz, 
de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição 
autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao 
processo principal. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)  

§ 1o O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com a descrição e a 
especificação de cada um deles, e informações sobre quem os detém e local onde se encontram. (Incluído 
pela Lei nº 12.683, de 2012) 

§ 2o O juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos apartados, e intimará o Ministério Público. (Incluído 
pela Lei nº 12.683, de 2012) 

§ 3o Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, 
homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, 
preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da avaliação. 
(Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)  
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Art. 4o-B. A ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão 
ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer 
as investigações. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)  

 (MPE-PR - 2016) 

Art. 5o Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física 
ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias, 
mediante termo de compromisso. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

Art. 6o A pessoa responsável pela administração dos bens: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da 
administração; 

II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, 
bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. 

Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias serão 
levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível. (Redação dada pela 
Lei nº 12.683, de 2012) 

CAPÍTULO III 
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO 

Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: 

I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os 
bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, 
inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; 
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)  

II - a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de 
conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º, pelo dobro do tempo 
da pena privativa de liberdade aplicada.  

§ 1o A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, 
direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto aos processos de competência da 
Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal 
e do julgamento dos crimes previstos nesta Lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, 
a preferência dos órgãos locais com idêntica função. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 

§ 2o Os instrumentos do crime sem valor econômico cuja perda em favor da União ou do Estado for 
decretada serão inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública, se houver interesse na sua 
conservação. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 
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CAPÍTULO IV 
DOS BENS, DIREITOS OU VALORES ORIUNDOS DE CRIMES PRATICADOS NO 

ESTRANGEIRO 

Art. 8o O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por 
solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores 
oriundos de crimes descritos no art. 1º praticados no estrangeiro. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 
2012)  

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando 
o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil. 

§ 2o Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas 
assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua 
alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o 
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)  

CAPÍTULO IX 
DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS 

Art. 14. Fica criado, no âmbito do Ministério da Economia, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
- Coaf, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as 
ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo das competências de outros 
órgãos e entidades. (Redação dada pela Medida Provisória nº 886, de 2019) 

§ 1º As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas mencionadas no art. 9º, para as quais não exista 
órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a 
definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no art. 12. 

§ 2º O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que 
viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. 

§ 3o O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais bancárias e 
financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. (Incluído pela Lei nº 10.701, de 2003) 

Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, 
quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de 
qualquer outro ilícito. 

LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999. 
* ATUALIZADO ATÉ 21/7/2020 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração 
Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor 
cumprimento dos fins da Administração. 

 A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no 
âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente 
norma local e específica que regule a matéria. (Súmula 633, STJ). 

§ 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, 
quando no desempenho de função administrativa. 

§ 2o Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da 
Administração indireta; 

II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica; 

III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência. 

 (MPE-SP - 2017) 

 Consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular 
seus próprios atos, desde que ilegais. Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, 
mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, 
nos termos dos arts. 5o., LV, da Constituição Federal, 2o. da Lei 9.784/99 e 35, II, da Lei 8.935/94, o que não ocorreu no 
presente caso. (RMS 28.269/RJ, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.  26-05-2020).  

 Como o ato de aprovação dos ora impetrantes representava um ato administrativo benéfico, a sua anulação deveria contar 
com a prévia instauração do contraditório entre os particulares envolvidos e a administração. 

 Como, na espécie, a anulação não foi precedida de informação e possibilidade de manifestação, o ato do CNJ é nulo de 
pleno direito, a teor do art. 5º, LV, CRFB e do art. 2º da Lei 9.784/1999, dispositivos nos quais está previsto o princípio do 
contraditório como de observância cogente pela administração pública. (MS 28.594, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, voto 
do min. Luiz Fux, j. 6-10-2011). 

 "O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação" 
(RMS n. 406.769/PR, rel. min Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 7-2-2014). 

 É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso. (Súmula 20, 
STF). 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 

 (MPE-SP - 2017) 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2973328
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I - atuação conforme a lei e o Direito; 

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, 
salvo autorização em lei;  

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou 
autoridades;  

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição; 

 (MPE-SP - 2017) 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida 
superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;  

 A Lei Federal n. 9.784/1999 contém comandos dirigidos à atuação do Poder Público em relação aos administrados, dentre 
os quais avultam o da vedação da imposição de obrigações e restrições além daquelas estritamente necessárias ao 
atendimento do interesse público (art. 2.º, parágrafo único, inciso VI), o da obrigação da "adoção de formas simples, 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados" (art. 2º, 
parágrafo único, inciso IX) e, ainda, o da obrigatoriedade da adoção de modo menos oneroso para os atos que exijam a 
atuação dos interessados (art. 29, § 2º). 4. Portanto, na ausência de regramento local ou de específica regulamentação 
editalícia quanto ao modo de formalização do termo de desistência de candidato aprovado no certame, revela-se 
admissível sua materialização por intermédio de endereço eletrônico (e-mail) fornecido pela própria Administração 
Pública, não podendo a desistência assim comunicada ser ignorada pelo gestor público ou ter o seu processamento 
postergado até o escoamento do prazo de validade do concurso, em prejuízo do legítimo interesse de candidatos 
sequentemente classificados. (STJ AgInt nos EDcl no RMS 60.302/RS, rel. min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 04-02-
2020). 

 Direito Administrativo. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da interpretação conforme o interesse público. É ilegal o 
ato administrativo que determine a exclusão de candidato já emancipado e a menos de dez dias de completar a idade 
mínima de 18 anos exigida em edital de concurso público para oficial da Polícia Militar, por este não haver atingido a referida 
idade na data da matrícula do curso de formação, ainda que lei complementar estadual estabeleça essa mesma idade como 
sendo a mínima necessária para o ingresso na carreira. Nessa situação, ocorre ofensa aos princípios da razoabilidade e da 
interpretação conforme o interesse público. De fato, estabelece o art. 2º, parágrafo único, da Lei 9.784/1999 que nos 
processos administrativos devem ser observados, entre outros, os critérios da “adequação entre meios e fins, vedada a 
imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 
interesse público” (VI) e da “interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim 
público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação” (XIII). Nesse contexto, com a interpretação 
então conferida, o administrador, a pretexto de cumprir a lei, terminou por violá-la, pois, com o ato praticado, 
desconsiderou a adequação entre meios e fins, impôs restrição em medida superior àquela estritamente necessária ao 
atendimento do interesse e, além disso, deixou de interpretar a lei da maneira que garantisse mais efetivamente o 
atendimento do fim público a que se dirige. (RMS 36.422-MT, rel. min. Sérgio Kukina, j. em 28-5-2013 (Informativo nº 524). 

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 

 É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. (Súmula 
19, STF). 

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;   
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IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito 
aos direitos dos administrados; 

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à 
interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; 

  É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso 
administrativo. (Súmula Vinculante 21). 

 "Não caracteriza cerceamento de defesa a falta de interrogatório para  a qual deu causa o investigado ao deixar de 
comparecer em três distintas convocações feitas pela Comissão Processante, ante à impossibilidade de favorecimento  a 
quem deu causa à nulidade, nos termos  do  art. 565 do CPP, aplicado por analogia. Incidência, na espécie, do princípio pas 
de nullité sans grief" (MS 16.133/DF, rel. min Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 25-09-2013). 

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; 

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a 
que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.  

CAPÍTULO VI 
DA COMPETÊNCIA 

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como 
própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da 
sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente 
subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, 
jurídica ou territorial. 

 (MPE-SC - 2019) 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos 
colegiados aos respectivos presidentes.   

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:  

I - a edição de atos de caráter normativo;  

 (MPE-SP - 2017) 

 I - Recurso especial versando sobre validade de instrução normativa editada pela Gerência Regional do IBAMA  no 
Estado do Paraná que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos na área de abrangência da Floresta  Ombrófila 
Densa e zonas de transição. 
II - Sendo atos administrativos, as instruções normativas devem preencher seus requisitos de validade, dentre  eles a 
competência do agente para expedição da norma. 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula769/false


 

 

 198 
546 

III - Inexistindo norma expressa que confira às Gerências Regionais do IBAMA a competência para expedição de atos de 
caráter normativo, forçoso concluir que, ainda que se reconheça a competência do Poder Público Federal e, em especial, 
do Instituto para regulamentar a matéria, a expedição de atos normativos situa-se na esfera de competência de órgãos 
hierarquicamente superiores, e não de órgãos descentralizados. 
IV - O caráter federal da autarquia, a legislação de regência e, em particular, o seu regimento interno, denotam que as 
instruções normativas, instrumentos da política ambiental governamental, estão afetas à esfera de conveniência e 
oportunidade de órgãos superiores. 
V - Recurso especial improvido. 
(REsp 1103913/PR, rel. min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. em 17-03-2009). 

II - a decisão de recursos administrativos; 

 (MPE/GO – 2019) (MPE-SP - 2017) 

III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.  

 (MPE-SP - 2017) 

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.  

 (MPE-PR - 2017) 

§ 1o O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, 
a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da 
atribuição delegada.   

 Nessa linha, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, "diferentemente do sustentado pelo recorrente, a 
autoridade impetrada não possui poderes para levar a efeito as convocações dos aprovados no concurso para a Polícia 
Militar do Estado de Goiás, porque a delegação recebida do Governador de Estado pelo Secretário de Gestão e 
Planejamento se restringe ao cometimento de correções de erros materiais. Portanto, esta autoridade não detém 
poderes para nomear os candidatos aprovados no certame. Nem mesmo o art. 7º, I, 'h', da Lei 17.257/2011 concedeu-lhe 
tal prerrogativa" (RMS 54.873/GO, rel. min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19-12-2017). 

§ 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. 

§ 3o As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-
ão editadas pelo delegado.  

 Praticado   o   ato por  autoridade,  no  exercício  de competência  delegada,  contra  ela cabe o mandado de segurança ou 
a medida judicial. (Súmula 510, STF).  

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a 
avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, 
quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. 

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a 
autoridade de menor grau hierárquico para decidir. 
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CAPÍTULO VII 
DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO 

Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: 

 1. O simples fato de um membro designado para a Comissão Processante ter participado de um procedimento anterior não 
implica a sua suspeição ou impedimento, à luz do art. 18 da Lei n. 9.784/1999. 
Suposições não são suficientes para o acolhimento da alegação de suspeição. (MS 10.239/DF, rel. min. Antonio Saldanha 
Palheiro, Terceira Seção, j. em 14-11-2018). 

 O STJ já decidiu que as alegações de imparcialidade/suspeição de membro da Comissão processante e da autoridade 
julgadora devem estar fundadas em provas, não bastando meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer 
comprovação. (MS 15.321/DF, rel. min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. em 28-09-2016). 

 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, verificada a ausência de imparcialidade de membro da Comissão 
Processante, reveste-se de nulidade o processo administrativo disciplinar, à luz dos arts. 18 da Lei 9.784/1999 e 150 da 
Lei 8.112/1990. (MS 18.804/DF, Primeira Seção, rel. min. Ari Pargendler, j. 18-02-2014.) 

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;  

II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações 
ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;  

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

Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade 
competente, abstendo-se de atuar. 

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos 
disciplinares. 

Art. 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade 
notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 
terceiro grau.  

Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo.  

CAPÍTULO VIII 
DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO 

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei 
expressamente a exigir.  

§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua 
realização e a assinatura da autoridade responsável. 
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§ 2o Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de 
autenticidade.  

§ 3o A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. 

§ 4o O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas.   

Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da 
repartição na qual tramitar o processo. 

Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique 
o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à Administração. 

Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos 
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força 
maior.   

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada 
justificação. 

Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o 
interessado se outro for o local de realização. 

CAPÍTULO IX 
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do 
interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. 

§ 1o A intimação deverá conter: 

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; 

II - finalidade da intimação; 

III - data, hora e local em que deve comparecer; 

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; 

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; 

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 

§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento. 
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 Segundo  o  princípio  pas  de nullité sans grief, a nulidade do processo  administrativo  disciplinar  somente  pode  ser  
declarada quando  houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor acusado , o que, contudo, não se 
configura na hipótese dos autos. Neste julgado, mesmo tendo a intimação sido efetivada no prazo de dois dias úteis, não 
houve nulidade, eis que os impetrantes não demonstraram ocorrência de efetivo prejuízo à defesa. (MS 10.239/DF, rel. 
min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 14-11-2018). 

§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por 
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.   

§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação 
deve ser efetuada por meio de publicação oficial. 

§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o 
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.   

Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a 
renúncia a direito pelo administrado. 

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado. 

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição 
de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de 
seu interesse.   

CAPÍTULO X 
DA INSTRUÇÃO 

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de 
decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do 
direito dos interessados de propor atuações probatórias.  

 Com efeito, desde que respeitada a licitude da prova (art. 30 da Lei n. 9.784/1999), não se pode impor à comissão 
investigante que se atenha exclusivamente aos fatos noticiados na representação que gerou o processo disciplinar,  
excluindo qualquer outro ilícito que porventura desponte ao longo da instrução processual, sob pena de violação do dever 
legal de averiguar e apurar os dados necessários à justa e correta tomada de decisão. Exegese dos art. 148 e 150 da Lei n. 
8.112/1990 e 29 da Lei n. 9.784/1999. (MS 19.881/DF, rel. min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 11/03/2015). 

§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. 

§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso 
para estes. 

 Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.  

 Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, 
mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da 
decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.  
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 (MPE-SP - 2019) 

§ 1o A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas 
físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas.  

 (MPE-SP - 2019) 

§ 2o O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do processo, mas 
confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as 
alegações substancialmente iguais.    

 (MPE-SP - 2019) 

 Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser 
realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo.  

 Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de 
participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente 
reconhecidas.  

 Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados 
deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. 

Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades 
administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes 
dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos. 

 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão 
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. 

 A  juntada  de  documentos adicionais pela Comissão Processante, mesmo  depois  da  apresentação  da  defesa  escrita  
mas em prol da verdade  real,  não  viola  os  princípios  da  ampla  defesa  e  do contraditório,  mormente quando se 
assegurou à servidora investigada vista  das  novas provas e novo prazo para contestação. Inteligência dos  artigos  36 a 38 
da Lei n. 9.784/1999. Ademais, não há nulidade sem  prejuízo  e,  neste  caso,  tal  como  sinalizou  a  Autoridade impetrada,  
não cuidou a recorrente de indicar eventual prejuízo que tenha  sofrido  com  a  produção  das  provas  que,  em  sua defesa, 
requisitou. (MS 17.868/DF, rel. min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j.  08-03-2017). 

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na 
própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente 
para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. 

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e 
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do 
processo.  

§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. 
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§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos 
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.   

 Nos termos do § 2º do art. 38 da  Lei  9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração  Pública  
Federal, devem ser indeferidas as provas propostas pelos  interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, 
desnecessárias  ou  protelatórias. No mesmo sentido, a previsão do art.  130 do CPC/1973 e a do art. 370, parágrafo único, 
do CPC/2015, que determinam ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Os dados pretendidos 
quanto à interceptação telefônica compartilhada  pelo  juízo  penal, como a forma pela qual foirealizada,se os equipamentos 
utilizados eram licenciados pela ANATEL e  homologados  pelo  Ministério  das  Comunicações, não tem teriam  qualquer  
utilidade  para o processo, sendo que o impetrante nem  sequer  apresentou razão para justificar sua pertinência para o 
caso. (MS 17.125/DF, rel. min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. em 23-11-2016). 

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados 
ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de 
atendimento.   

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a 
matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. 

Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação 
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva 
apresentação implicará arquivamento do processo.   

Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de 
três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. 

 Esta  Corte orienta-se no sentido de que, em processo disciplinar,  deve-se  respeitar o prazo de 3 dias úteis entre a 
notificação do indiciado e a realização da prova ou diligência ordenada, nos termos do art. 41 da Lei 9.784/99, sendo 
evidenciado o prejuízo à defesa. recedentes. IV - Com  efeito, devem ser anuladas as ouvidas de testemunha nas quais  
não tenha sido observado o prazo de 3 (três) dias úteis entre a intimação de cada um dos Impetrantes e a realização do 
ato, e, por consequência, considerados nulos os atos delas decorrentes. (MS 17.543/DF, rel. min. Regina Helena Costa, 
Primeira Seção, j. em 10-05-2017). 

Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no 
prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. 

§ 1o Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá 
seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. 

§ 2o Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá 
ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu 
no atendimento. 

Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos 
administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução 
deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.  



 

 

 204 
546 

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, 
salvo se outro prazo for legalmente fixado.  

 No caso dos autos, a parte  autora foi revel no processo administrativo.  Logo, não tendo sido apontada qualquer 
irregularidade no tocante à intimação para apresentação de defesa, é inteiramente descabida a anulação do processo 
administrativo sob o argumento de que não houve prévia intimação para alegações finais. Não se declara nulidade de 
processo administrativo por ausência das alegações finais, uma vez que não foi demonstrado eventual prejuízo. Princípio 
pas de nullité sans grief. (REsp 1723086/RS, rel. min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06-09-2018). 

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências 
acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. 

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos 
dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo 
ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.  

Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório 
indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, 
objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.  

CAPÍTULO XI 
DO DEVER DE DECIDIR 

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e 
sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.  

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias 
para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.  

 (MPDFT - 2015) 

 A Terceira Seção desta Corte já se manifestou no sentido de que: "o excesso de prazo para conclusão do processo 
administrativo disciplinar não é causa de sua nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa do servidor. 
Precedentes." (MS 8928/DF, rel. min. Maria Thereza De Assis Moura, Terceira Seção, j. 24-09-2008) 

 O prazo previsto no art. 49 da Lei n. 9.784/1999 é impróprio, visto que ausente qualquer penalidade ante o seu 
descumprimento.( REsp 1398474/ES (decisão monocrática), rel. min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 09-
03-2018) 

CAPÍTULO XII 
DA MOTIVAÇÃO 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos, quando: 

 (MPE-PR - 2016) 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 
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 (MPE-PR - 2016) 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

 (MPE-PR - 2016) 

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 

 (MPE-PR - 2016) 

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 

 (MPE-PR - 2016) 

V - decidam recursos administrativos; 

 (MPE-PR - 2016) 

VI - decorram de reexame de ofício; 

 (MPE-PR - 2016) 

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, 
propostas e relatórios oficiais; 

 (MPE-PR - 2016) 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. 

 (MPE-PR - 2016) 

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância 
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 
integrante do ato.   

 A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente,  vinculando o agir do administrador  público  e 
conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos 
determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999"  (RMS  56.858/GO,  rel. min. Sérgio Kukina, Primeira 
Turma, j. 11-09-2018). 

§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os 
fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. 

§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva 
ata ou de termo escrito. 
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CAPÍTULO XIII 
DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO 

Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido 
formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis. 

§ 1o Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado.  

§ 2o A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do 
processo, se a Administração considerar que o interesse público assim o exige.  

Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o 
objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. 

CAPÍTULO XIV 
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO 

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode 
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

 (MPE/MS – 2015) (MPE-PR - 2016) (MPE-SC - 2019) (MPE-SP - 2019) 

 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (Súmula 473, STF).  

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis 
para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada 
má-fé. 

 (MPDFT - 2015) (MPE/BA-2018) (MPE-SP - 2019) 

 No âmbito de recurso ordinário, a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 pode ser reconhecida 
a qualquer tempo e ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo indispensável seu prequestionamento 
nas instâncias especiais. (AgRg no REsp 1212942/RS, rel. min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 21-08-2014) 

 Diante da ausência de previsão legal, o prazo decadencial de cinco anos do art. 54, caput, da Lei n. 9.784/1999 é insuscetível 
de suspensão ou de interrupção, devendo ser observada a regra do art. 207 do Código Civil. ( AgRg nos EDcl no REsp 
1409018/SP, rel. min Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05-03-2015) 

 O prazo decadencial para que a administração promova a autotutela, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, aplica-se 
tanto aos atos nulos, quanto aos anuláveis. (AgInt nos EDcl no REsp 1624449/RS, rel. min. Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, j. 21-03-2018) 

 As situações flagrantemente inconstitucionais não se submetem ao prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da 
Lei n. 9.784/1999, não havendo que se falar em convalidação pelo mero decurso do tempo. (REsp 1647347/RO, rel. min. 
Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11-12-2018). 

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do 
primeiro pagamento. 
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 Em se tratando de atos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos, como aqueles decorrentes de pagamentos de 
vencimentos e de pensões, ocorridos após a entrada em vigor da Lei n. 9.784/1999, nos quais haja pagamento de vantagem 
considerada irregular pela administração, o prazo decadencial de cinco anos é contado a partir da percepção do primeiro 
pagamento indevido, consoante o § 1º do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. (REsp 1533515/RS (decisão monocrática), rel. min. 
Assusete Magalhães, j. 07-06-2019). 

§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe 
impugnação à validade do ato. 

 É possível interromper o prazo decadencial com base no art. 54, § 2º, da Lei n. 9.784/1999 desde que haja ato concreto, 
produzido por autoridade competente, em prol da revisão do ato administrativo identificado como ilegal, cujo prazo será 
fixado a partir da cientificação do interessado. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1413003/MG, rel. min. 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09-12-2014) 

 Os atos administrativos abstratos, como as notas e os pareceres da Advocacia-Geral da União - AGU, não configuram 
atos de autoridade tendentes à revisão das anistias e são, portanto, ineficazes para, por si sós, interromper o fluxo 
decadencial, nos moldes do art. 54, § 2º, da Lei n. 9.784/1999. (AgInt no MS 14568/DF, rel. min. Jorge Mussi, Terceira 
Seção, j. 24-10-2018.) 

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a 
terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria 
Administração.  

 (MPDFT - 2015) 

CAPÍTULO XV 
DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO 

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. 

 (MPE-RR - 2017) 

§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 
cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. 

 (MPE-RR - 2017) 

§ 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução.  

§ 3o Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá 
à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o 
recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. 
(Incluído pela Lei nº 11.417, de 2006). Vigência 

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição 
legal diversa. 

 Em se tratando de recurso administrativo interposto em sede de procedimento licitatório, a sistemática a ser observada é 
a da Lei n. 8.666/93, presente a ressalva inserida na parte final do art. 57 da Lei n. 9.784/99. 2. Hipótese em que não há se 
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cogitar de uma terceira instância administrativa para fins de reexame da decisão impugnada. 3. Segurança denegada. 
(MS 10.502/DF, rel. min. João Otávio De Noronha, Primeira Seção, j. 09-05-2007). 

Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 

I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; 

II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida; 

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; 

IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos.  

Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, 
contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. 

§ 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo 
de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. 

 "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração  de  seus processos, pois é direito do 
administrado ter seus requerimentos  apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII,  da  Constituição  Federal  e  
2º  da  Lei  n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, rel.  min.  Jorge   Mussi,  Terceira  Seção, j. 26-6-2009). 

§ 2o O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa 
explícita. 

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos 
do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. 

Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.  

 O art. 61 da Lei 9.784/99 prevê que a atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo situa-se na esfera 
discricionária da autoridade administrativa competente, não competindo ao Poder Judiciário substituir referido juízo de 
valor realizado nos limites da lei. (MS 13.901/DF, rel. min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 10-12-2008). 

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, 
a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo 
ao recurso.  

Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados 
para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações. 

Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: 

 (MPE-SP - 2017) 

I - fora do prazo; 
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 (MPE-SP - 2017) 

II - perante órgão incompetente; 

III - por quem não seja legitimado; 

IV - após exaurida a esfera administrativa. 

§ 1o Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o 
prazo para recurso.  

§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que 
não ocorrida preclusão administrativa. 

 (MPE-SP - 2017) 

Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total 
ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. 

 "O indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior 
alteração da capitulação legal da conduta, não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo 
Disciplinar; a descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de 
ofensa ao princípio da ampla defesa" (MS 14.045/DF, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 29-4-10). 

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, 
este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.   

Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para 
decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o 
caso.     (Incluído pela Lei nº 11.417, de 2006).     Vigência 

Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da 
súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do 
recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de 
responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal. (Incluído pela Lei nº 11.417, de 
2006). Vigência    

Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a 
pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a 
inadequação da sanção aplicada. 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. 

 1. A Terceira Seção do STJ  inspirada na Súmula n. 19 do STF: "É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada 
no mesmo processo em que se fundou a primeira"  firmou compreensão de que, nos termos do disposto na Lei n. 
8.112/1990, o Processo Administrativo Disciplinar somente poderá ser anulado quando constatada a ocorrência de vício 
insanável (art. 169, caput), ou revisto, quando apresentados fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a 
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inocência do servidor punido ou a inadequação da penalidade aplicada (art. 174, caput), sendo certo que a nova 
reprimenda não poderá ser mais gravosa (arts. 182, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, c/c o art. 65, parágrafo único, 
da Lei n. 9.784/1999). 
2. Na presente espécie, as informações apresentadas pela autoridade não indicaram vício insanável que fosse apto a anular 
o PAD, na forma do art. 169 da Lei n. 8.112/1990, detendo-se, apenas, no mérito das imputações feitas à servidora e na 
suposta inadequação da penalidade aplicada (suspensão). Mesmo assim, o processo foi anulado, o que ensejou nova 
punição (demissão), incorrendo-se no bis in idem, vedado, na seara administrativa, pela citada Súmula 19/STF. 
3. Ademais, não foi trazido fato novo ou circunstância relevante para o abrandamento da pena (art. 174, caput, da Lei n. 
8.112/1990), mas, em vez disso, a situação do servidor foi agravada, apesar da proibição da reformatio in pejus,contida 
nos arts. 182, parágrafo único, da Lei do RJU, e 65, parágrafo único, da Lei n. 9.784/1999, antes referenciados. 
4. Tem-se, pois, patente ofensa ao devido processo legal, que gera a nulidade do rejulgamento do PAD, bem assim da 
segunda apenação imposta à impetrante. 
5. Segurança concedida para anular o ato de demissão da impetrante. 
(MS 11.554/DF, rel. min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. em 11-09-2013) 

CAPÍTULO XVI 
DOS PRAZOS 

Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o 
dia do começo e incluindo-se o do vencimento.  

§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que 
não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. 

§ 2o Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 

§ 3o Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver 
o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 

Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. 

CAPÍTULO XVII 
DAS SANÇÕES 

Art. 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza pecuniária ou consistirão 
em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. 

CAPÍTULO XVIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes 
apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei. 

 1. A Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo da Administração Pública Federal prevê em seu art. 69, que suas 
normas somente se aplicam subsidiariamente, nos procedimentos regulados por lei específica, obedecida a lex specialis 
derrogat lex generalis. 
2. A legislação do Programa de Recuperação Fiscal - Refis, "regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos 
fiscais" (Lei 9.964/00, art. 2º), ao qual o contribuinte adere mediante "aceitação plena e irretratável de todas as condições" 
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(art. 3º, IV), prevê a notificação da exclusão do devedor por meio do Diário Oficial e da Internet (Lei 9.964/00, art. 9º, III, 
c/c art. 5º da Resolução 20/2001 do Comitê Gestor). 
3. Ademais, no caso concreto, não há que se falar em prejuízo à eventual defesa administrativa do contribuinte excluído do 
Refis, uma vez que a sua insurgência é endereçada apenas contra o procedimento de cientificação da exclusão do Programa, 
não sendo infirmadas as razões da exclusão. 
(REsp 1046376/DF, rel. min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. em 11-02-2009) 

Art. 69-A. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos 
administrativos em que figure como parte ou interessado: (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).  

I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).  

II - pessoa portadora de deficiência, física ou mental; (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009). 

IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia 
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), 
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em 
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. 
(Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009). 

§ 1o A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à 
autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. (Incluído pela 
Lei nº 12.008, de 2009).   

§ 2o Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação 
prioritária. (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009). 

LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999. 
* ATUALIZADO ATÉ 12/03/2021 

Estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção 
a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas 
e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que 
tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo 
criminal. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA PROTEÇÃO ESPECIAL A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS 

Art. 1o As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas 
ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal serão 
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prestadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas competências, na 
forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta Lei. 

 Os benefícios da colaboração premiada, previstos nas Leis ns. 8.884/1994 e 9.807/1999, não são aplicáveis no âmbito da 
ação de improbidade administrativa. (REsp 1.464.287-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, por unanimidade, 
j. 10/03/2020, DJe 26/06/2020) 

§ 1o A União, os Estados e o Distrito Federal poderão celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos de 
parceria entre si ou com entidades não-governamentais objetivando a realização dos programas. 

§ 2o A supervisão e a fiscalização dos convênios, acordos, ajustes e termos de parceria de interesse da 
União ficarão a cargo do órgão do Ministério da Justiça com atribuições para a execução da política de 
direitos humanos. 

Art. 2o A proteção concedida pelos programas e as medidas dela decorrentes levarão em conta a gravidade 
da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos 
meios convencionais e a sua importância para a produção da prova. 

§ 1o A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes 
e dependentes que tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha, conforme o especificamente 
necessário em cada caso. 

§ 2o Estão excluídos da proteção os indivíduos cuja personalidade ou conduta seja incompatível com as 
restrições de comportamento exigidas pelo programa, os condenados que estejam cumprindo pena e os 
indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades. Tal exclusão não trará 
prejuízo a eventual prestação de medidas de preservação da integridade física desses indivíduos por parte 
dos órgãos de segurança pública. 

§ 3o O ingresso no programa, as restrições de segurança e demais medidas por ele adotadas terão sempre 
a anuência da pessoa protegida, ou de seu representante legal. 

§ 4o Após ingressar no programa, o protegido ficará obrigado ao cumprimento das normas por ele 
prescritas. 

§ 5o As medidas e providências relacionadas com os programas serão adotadas, executadas e mantidas em 
sigilo pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em sua execução. 

Art. 10. A exclusão da pessoa protegida de programa de proteção a vítimas e a testemunhas poderá ocorrer 
a qualquer tempo: 

I - por solicitação do próprio interessado; 

II - por decisão do conselho deliberativo, em conseqüência de: 

a) cessação dos motivos que ensejaram a proteção; 

b) conduta incompatível do protegido. 
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Art. 11. A proteção oferecida pelo programa terá a duração máxima de dois anos. 

 (MPE/BA – 2018) 

Parágrafo único. Em circunstâncias excepcionais, perdurando os motivos que autorizam a admissão, a 
permanência poderá ser prorrogada. 

 (MPE/BA – 2018) 

CAPÍTULO II 
DA PROTEÇÃO AOS RÉUS COLABORADORES 

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a conseqüente 
extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com 
a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado: 

I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa; 

II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada; 

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime. 

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a 
natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso. 

 "A concessão das benesses previstas na Lei n. 9.807/1999 pressupõem que o réu, além de admitir a participação no 
crime, forneça às autoridades importantes informações, suficientes a contribuir para a elucidação da verdade acerca dos 
acontecimentos". (AgRg no HC 563094 / SP, rel. min. Jorge Mussi, j. 07/11/2019) 

LEI Nº 9.868, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999. 
* ATUALIZADO ATÉ 22/6/2020 

Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação 
declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação 
declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 
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 "A cumulação simples de pedidos típicos de ADI e de ADC é processualmente cabível em uma única demanda de controle 
concentrado de constitucionalidade, desde que satisfeitos os requisitos previstos na legislação processual civil (CPC, art. 
292)" (ADI 5316 MC, Rel. Min.  Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/05/2015, DJe 06/08/2015) 

CAPÍTULO II 
DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

SEÇÃO I 
DA ADMISSIBILIDADE E DO PROCEDIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 

 "PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 
1. As prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam 
aos processos em sede de controle abstrato. 2. Agravo regimental não provido" (ADI 5814 MC-AgR-AgR, Rel. Min. Roberto 
Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2019, DJe 07/08/2019) 

Art. 2o Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: (Vide artigo 103 da Constituição Federal) 

I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 

V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal; 

VI - o Procurador-Geral da República;  

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

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

 "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE 
E ILEGITIMIDADE RECURSAL. 1. Intempestividade dos embargos de declaração, interpostos posteriormente ao trânsito em 
julgado do acórdão embargado. 2. Os Estados-Membros não se incluem no rol dos legitimados a agir como sujeitos 
processuais em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Não se admite, no modelo de processo objetivo, 
a intervenção de terceiros subjetivamente interessados no feito. 3. Agravo a que se nega provimento." (ADI 4420 ED-AgR, 
Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/04/2018, DJe 28/05/2018) 

Art. 3o A petição indicará: 

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

II - o pedido, com suas especificações. 
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Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por 
advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e 
dos documentos necessários para comprovar a impugnação. 

Art. 4o A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente 
indeferidas pelo relator. 

Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial.  

 "Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade recursal do Estado-membro nas ações de controle 
concentrado de constitucionalidade. Agravo não provido. 1. A teor da jurisprudência da Corte, a legitimidade recursal no 
controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de 
recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de ação direta, seja de modo singular (art. 4º, parágrafo único, da Lei 
nº 9.868/99) seja colegiadamente (art. 26 da mesma legislação). A jurisprudência da Corte não merece qualquer tipo de 
revisão, uma vez que espelha a decorrência lógica da previsão, em rol taxativo, dos legitimados a provocar o processo 
objetivo de controle de constitucionalidade e a nele atuar como partes (CF, art. 103). 2. Agravo ao qual se nega provimento". 
(ADI 1663 AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/04/2013, DJe 05/08/2013) 

Art. 5o Proposta a ação direta, não se admitirá desistência.  

 (MPE/SP - 2019) 

Art. 6o O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo 
impugnado. 

Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de trinta dias contado do recebimento do pedido.  

Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. 

§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por 
despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros 
órgãos ou entidades.  

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

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

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

 (MPE/GO – 2016) 
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§ 2o O relator poderá, ainda, solicitar informações aos Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos 
Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. 

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

SEÇÃO II 
DA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da 
maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos 
ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo 
de cinco dias.  

 "NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). 
NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE 
TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE 
A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 
1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da 
totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta 
nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da 
Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração 
jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para 
o Supremo Tribunal Federal, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário 
que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a 
terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da 
contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do 
referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário” (ARE 791932, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal 
Pleno, j. 11/10/2018, DJe 06/03/2019) 

§ 1o O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da 
República, no prazo de três dias.  

§ 2o No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes 
judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma 
estabelecida no Regimento do Tribunal. 

§ 3o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos 
órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. 

Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário 
Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo 
solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o 
procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.   

§ 1o A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o 
Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. 
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 (MPE/MG – 2018) 

§ 2o A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa 
manifestação em sentido contrário.  

 (MPE/MG – 2018) 

Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial 
significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo 
de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, 
sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade 
de julgar definitivamente a ação.  (Vide ADO Nº 26) 

 (MPE/MG – 2018) 

CAPÍTULO II-A 
DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO  

SEÇÃO I 
DA ADMISSIBILIDADE E DO PROCEDIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO  

Art. 12-A. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura 
da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. (Incluído pela Lei nº 
12.063, de 2009).  

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

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

II - o pedido, com suas especificações. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009). 

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será 
apresentada em 2 (duas) vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a 
alegação de omissão. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009). 

Art. 12-C. A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente improcedente serão 
liminarmente indeferidas pelo relator. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009). 

Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 
2009).  

Art. 12-D. Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá desistência. 
(Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).  



 

 

 218 
546 

Art. 12-E. Aplicam-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, 
as disposições constantes da Seção I do Capítulo II desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009). 

§ 1o Os demais titulares referidos no art. 2° desta Lei poderão manifestar-se, por escrito, sobre o objeto da 
ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, 
bem como apresentar memoriais. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009). 

§ 2o O relator poderá solicitar a manifestação do Advogado-Geral da União, que deverá ser encaminhada 
no prazo de 15 (quinze) dias. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009). 

§ 3o O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo, por 15 
(quinze) dias, após o decurso do prazo para informações. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).  

SEÇÃO II 
DA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR 

OMISSÃO  

Art. 12-F. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria 
absoluta de seus membros, observado o disposto no art. 22, poderá conceder medida cautelar, após a 
audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-
se no prazo de 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).  

§ 1o A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, 
no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos 
administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 
2009). 

§ 2o O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República, no prazo de 3 (três) dias. 
(Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009). 

§ 3o No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes 
judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma 
estabelecida no Regimento do Tribunal. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009). 

Art.12-G. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em seção especial do 
Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União, a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 (dez) 
dias, devendo solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional, 
observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I do Capítulo II desta Lei. (Incluído 
pela Lei nº 12.063, de 2009).    

SEÇÃO III 
DA DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO  

(Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009). 
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Art. 12-H. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no art. 22, será dada 
ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 
2009).  

§ 1o Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo 
de 30 (trinta) dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista 
as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009). 

§ 2o Aplica-se à decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, o disposto no 
Capítulo IV desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009). 

CAPÍTULO III 
DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 

SEÇÃO I 
DA ADMISSIBILIDADE E DO PROCEDIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

Art. 13. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal: (Vide 
artigo 103 da Constituição Federal) 

I - o Presidente da República;  

II - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

III - a Mesa do Senado Federal; 

IV - o Procurador-Geral da República. 

Art. 14. A petição inicial indicará: 

I - o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido; 

II - o pedido, com suas especificações; 

III - a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação 
declaratória.  

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por 
advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos 
documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de constitucionalidade. 

Art. 15. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente 
indeferidas pelo relator. 

Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial.  
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Art. 16. Proposta a ação declaratória, não se admitirá desistência.  

Art. 18. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade. 

Art. 19. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta vista ao Procurador-Geral da República, que deverá 
pronunciar-se no prazo de quinze dias. 

Art. 20. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e 
pedirá dia para julgamento. 

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

§ 2o O relator poderá solicitar, ainda, informações aos Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos 
Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição. 

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

SEÇÃO II 
DA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 

Art. 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir 
pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de 
que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do 
ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.  

Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial 
do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder 
ao julgamento da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia. 

CAPÍTULO IV 
DA DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E NA AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 

Art. 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo 
somente será tomada se presentes na sessão pelo menos oito Ministros.  

Art. 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da 
disposição ou da norma impugnada se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos seis 
Ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de 
constitucionalidade.  
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 "(...) Quórum de julgamento constituído por nove Ministros, considerados os impedimentos. Cinco votos pela procedência 
da ação direta, a fim de declarar a inconstitucionalidade, por proteção deficiente, da tolerância ao uso do amianto crisotila, 
da forma como encartada no art. 2º da Lei nº 9.055/1995, em face dos arts. 7º, XXII, 196 e 225 da Constituição da República. 
Quatro votos pela improcedência. Não atingido o quórum de seis votos (art. 23 da Lei nº 9.868/1999), maioria absoluta 
(art. 97 da Constituição da República), para proclamação da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo 
impugnado, a destituir de eficácia vinculante o julgado. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, não 
atingido o quórum exigido pelo art. 97 da Constituição da República para a pronúncia da inconstitucionalidade do art. 2º 
da Lei nº 9.055/1995". (ADI 4066, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 24/08/2017, DJe 07/03/2018) 

Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de 
inconstitucionalidade, estando ausentes Ministros em número que possa influir no julgamento, este será 
suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o número 
necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido. 

Art. 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual 
ação declaratória; e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou 
improcedente eventual ação declaratória. 

 "JULGAMENTO – PROCLAMAÇÃO – REABERTURA – SESSÃO SUBSEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE. Uma vez ocorrida a 
proclamação do resultado do julgamento, descabe a reabertura em sessão subsequente." (ADI 2949 QO, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08/04/2015, DJe 28/05/2015) 

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

Art. 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo 
em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, 
não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória.  

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços 
de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de 
seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.  

 (MPE/MG – 2018) (MPE/PR - 2017) (MPE/SC - 2019) 

 "Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não 
pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre 
prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado 
pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 
9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento". 
(ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, DJe 19/02/2015) 

 "É possível a modulação dos efeitos da decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 
Para que seja realizada esta modulação, exige-se o voto de 2/3 (dois terços) dos membros do STF (maioria qualificada)". 
(RE 586453/SE, STF. Plenário. Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/02/2013, DJE 05/06/2013) 

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará 
publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. 

 "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE 
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EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. 
INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU 
DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade 
de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir 
a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao 
julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= 
eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da 
reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da 
vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 
28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a 
essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a 
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das 
sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição 
do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado 
o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação 
rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações 
jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso 
concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que 
acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a 
inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. 
Recurso extraordinário a que se nega provimento". (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/05/2015, DJe 
09/09/2015) 

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação 
conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia 
contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública 
federal, estadual e municipal.  

LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004. 
* ATUALIZADO ATÉ 20/7/2020 

Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito 
da administração pública. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único. Esta Lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta dos Poderes Executivo e 
Legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades 
de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. (Redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015)   
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Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 
administrativa.  

 (MPE/CE-2020) (MPE/MG – 2019) (MPE/MS – 2018) (MPE-PR - 2016) 

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.  

 (MPE/MG – 2019) (MPE-PR - 2016) 

§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a 
usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

 (MPE/MG – 2019) (MPE-PR - 2016) 

§ 3º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

§ 4º É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada:  

 (MPE/CE-2020) (MPE/MS – 2018) (MPE-RS - 2017) 

I - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (Redação dada pela Lei nº 
13.529, de 2017) 

 (MPE/CE-2020) (MPE-RS - 2017) 

II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou 

 (MPE/CE-2020) (MPE/MS – 2018) (MPE-RS - 2017) 

III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de 
equipamentos ou a execução de obra pública.  

Art. 3º As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto 
nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei nº 9.074, de 7 
de julho de 1995. (Regulamento) 

§ 1º As concessões patrocinadas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe são correlatas. (Regulamento) 

§ 2º As concessões comuns continuam regidas pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e pelas leis que 
lhe são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta Lei. 



 

 

 224 
546 

§ 3º Continuam regidos exclusivamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas leis que lhe são 
correlatas os contratos administrativos que não caracterizem concessão comum, patrocinada ou 
administrativa. 

Art. 4º Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes:  

 (MPE/MG – 2019) (MPE-RS - 2017) 

I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade; 

II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua 
execução; 

III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras 
atividades exclusivas do Estado;  

IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 

V – transparência dos procedimentos e das decisões; 

VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 

 (MPE/MG – 2019) (MPE-RS - 2017) 

VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 

CAPÍTULO II 
DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: 

 (MPE-RS - 2017) 

I – o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior 
a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação;  

II – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento 
contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas; 

III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do 
príncipe e álea econômica extraordinária; 

 (MPE/CE-2020) 

IV – as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais; 
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V – os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços; 

VI – os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de 
regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia; 

VII – os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado; 

VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e 
riscos envolvidos, observados os limites dos §§ 3º e 5º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, 
no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995 ; 

IX – o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado 
decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado; 

 (MPE-RS - 2017) 

X – a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao 
parceiro privado, no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. 

XI - o cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos, na 
fase de investimentos do projeto e/ou após a disponibilização dos serviços, sempre que verificada a hipótese 
do § 2º do art. 6º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012) 

§ 1º As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas em índices e fórmulas 
matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação pela Administração 
Pública, exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 (quinze) dias após 
apresentação da fatura, razões fundamentadas nesta Lei ou no contrato para a rejeição da atualização.    

§ 2º Os contratos poderão prever adicionalmente: 

I - os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou a 
administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores com 
quem não mantenha vínculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira 
e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso 
I do parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; (Redação dada pela Lei nº 13.097, 
de 2015) 

II – a possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações 
pecuniárias da Administração Pública; 

 (MPE-RS - 2017) 

III – a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do 
contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias 
público-privadas. 
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Art. 6º A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser 
feita por: 

I – ordem bancária; 

 (MPE/MG – 2019) 

II – cessão de créditos não tributários; 

 (MPE/MG – 2019) 

III – outorga de direitos em face da Administração Pública; 

 (MPE/MG – 2019) 

IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 

 (MPE/MG – 2019) 

V – outros meios admitidos em lei. 

 (MPE/MG – 2019) 

§ 1º O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu 
desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. (Incluído 
pela Lei nº 12.766, de 2012) 

§ 2º O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras 
e aquisição de bens reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do caput do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995 , desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se 
contratos celebrados até 8 de agosto de 2012. (Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012) 

Art. 7º A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização 
do serviço objeto do contrato de parceria público-privada.  

§ 1º É facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação 
relativa a parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. (Incluído pela Lei nº 
12.766, de 2012) 

§ 2º O aporte de recursos de que trata o § 2º do art. 6º , quando realizado durante a fase dos investimentos 
a cargo do parceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas. 
(Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012) 
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CAPÍTULO III 
DAS GARANTIAS 

Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-
privada poderão ser garantidas mediante: (Vide Lei nº 13.043, de 2014) Vigência  

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

 (MPE/MG – 2019) 

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

III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder 
Público; 

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

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

VI – outros mecanismos admitidos em lei. 

CAPÍTULO IV 
DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 

Art. 9º Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, 
incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. 

§ 1º A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização 
expressa da Administração Pública, nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

§ 2º A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores 
mobiliários admitidos a negociação no mercado. 

§ 3º A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar 
contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento. 

§ 4º Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante das sociedades de que 
trata este Capítulo.  

§ 5º A vedação prevista no § 4º deste artigo não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante 
da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo Poder Público em caso de 
inadimplemento de contratos de financiamento.  
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CAPÍTULO V 
DA LICITAÇÃO 

Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de 
concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: 

 (MPE/CE-2020) 

I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre: 

a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que justifiquem a 
opção pela forma de parceria público-privada; 

b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no Anexo 
referido no § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos 
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa; e 

c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta Lei, a observância dos limites 
e condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, pelas obrigações contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do contrato; 

II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o 
contrato de parceria público-privada; 

III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Administração Pública no 
decorrer do contrato são compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei 
orçamentária anual; 

IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a vigência do 
contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração Pública; 

V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado; 

VI – submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na imprensa 
oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a 
contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias 
antes da data prevista para a publicação do edital; e VII – licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes 
para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do 
contrato exigir. 

VII – licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do 
empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir. 
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§ 1º A comprovação referida nas alíneas b e c do inciso I do caput deste artigo conterá as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas, observadas as normas gerais para consolidação das contas públicas, sem 
prejuízo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do plano plurianual e da lei de 
diretrizes orçamentárias. 

§ 2º Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que for publicado o edital, 
deverá ser precedida da atualização dos estudos e demonstrações a que se referem os incisos I a IV do caput 
deste artigo. 

§ 3º As concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro 
privado for paga pela Administração Pública dependerão de autorização legislativa específica.  

§ 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível de 
detalhamento de anteprojeto, e o valor dos investimentos para definição do preço de referência para a 
licitação será calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras semelhantes 
no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado 
do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por 
meio de metodologia expedita ou paramétrica. (Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012) 

Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a submissão da 
licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3º e 4º do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever: 

I – exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do inciso III do art. 31 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 ; 

III – o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada 
no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir 
conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. 

Parágrafo único. O edital deverá especificar, quando houver, as garantias da contraprestação do parceiro 
público a serem concedidas ao parceiro privado. 

Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao procedimento previsto 
na legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos e também ao seguinte: 

 (MPE/MS – 2015) 

I – o julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se 
os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, os quais não participarão das etapas seguintes; 

 (MPE/MS – 2015) 

II – o julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos I e V do art. 15 da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes: 



 

 

 230 
546 

a) menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública; 

b) melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea a com o de melhor técnica, de acordo 
com os pesos estabelecidos no edital; 

III – o edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo-se: 

 (MPE/MS – 2015) 

a) propostas escritas em envelopes lacrados; ou 

 (MPE/MS – 2015) 

b) propostas escritas, seguidas de lances em viva voz; 

 (MPE/MS – 2015) 

IV – o edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de insuficiências 
ou ainda de correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as 
exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório. 

§ 1º Na hipótese da alínea b do inciso III do caput deste artigo: 

I - os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das propostas escritas, 
sendo vedado ao edital limitar a quantidade de lances;  

II – o edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita for no 
máximo 20% (vinte por cento) maior que o valor da melhor proposta.   

§ 2º O exame de propostas técnicas, para fins de qualificação ou julgamento, será feito por ato motivado, 
com base em exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza 
e objetividade no edital.  

Art. 13. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em 
que:  

I – encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com 
os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital; 

II – verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor; 

III – inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com 
a proposta classificada em 2º (segundo) lugar, e assim, sucessivamente, até que um licitante classificado 
atenda às condições fixadas no edital; 
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IV – proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas 
e econômicas por ele ofertadas. 

LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007. 
* ATUALIZADO ATÉ 13/8/2020 

Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial 
de Saneamento Básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio 
de 1978. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1o Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 
saneamento básico. 

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios 
fundamentais: 

I - universalização do acesso e efetiva prestação do serviço; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos 
serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades 
e maximize a eficácia das ações e dos resultados; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 
realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio 
ambiente; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, 
limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à 
segurança da vida e do patrimônio público e privado; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à 
pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras 
de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico 
seja fator determinante; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 
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VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a 
capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da 
qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários; (Redação pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade, regularidade e continuidade; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XII - integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos; (Redação 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XIII - redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição de água tratada, estímulo à 
racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reúso de efluentes 
sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XIV - prestação regionalizada dos serviços, com vistas à geração de ganhos de escala e à garantia da 
universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

XV - seleção competitiva do prestador dos serviços; e (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XVI - prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. (Incluído 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de: 
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de 
infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 
captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de 
infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição 
final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de 
água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente; (Redação pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e 
manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio 



 

 

 233 
546 

e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas 
instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, 
contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - gestão associada: associação voluntária entre entes federativos, por meio de consórcio público ou 
convênio de cooperação, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal; (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

 "O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos 
ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções 
públicas, bem como serviços supramunicipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da 
Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das 
condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de 
saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, 
tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que 
comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de 
saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter 
natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração 
municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, 
empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 
e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual 
que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões 
pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do 
saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade 
econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração 
metropolitana não esvazia a autonomia municipal." (ADI 1842, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, 
Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2013, DJe-181  DIVULG 13-09-2013  PUBLIC 16-09-2013 EMENT VOL-02701-01  PP-00001) 

III - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, 
em todos os serviços previstos no inciso XIV do caput deste artigo, incluídos o tratamento e a disposição final 
adequados dos esgotos sanitários; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 
representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de 
avaliação relacionados com os serviços públicos de saneamento básico; (Redação pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

VI - prestação regionalizada: modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços 
públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um Município, 
podendo ser estruturada em: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

a) região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião: unidade instituída pelos Estados mediante lei 
complementar, de acordo com o § 3º do art. 25 da Constituição Federal, composta de agrupamento de 
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Municípios limítrofes e instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da 
Metrópole); (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

b) unidade regional de saneamento básico: unidade instituída pelos Estados mediante lei ordinária, 
constituída pelo agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente 
às exigências de higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos Municípios menos 
favorecidos; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

c) bloco de referência: agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, estabelecido pela União 
nos termos do § 3º do art. 52 desta Lei e formalmente criado por meio de gestão associada voluntária dos 
titulares; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

VII - subsídios: instrumentos econômicos de política social que contribuem para a universalização do acesso 
aos serviços públicos de saneamento básico por parte de populações de baixa renda; (Redação pela Lei nº 
14.026, de 2020) 

VIII - localidades de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim 
definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

IX - contratos regulares: aqueles que atendem aos dispositivos legais pertinentes à prestação de serviços 
públicos de saneamento básico; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

X - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por unidades 
imobiliárias com área inferior à fração mínima de parcelamento prevista no art. 8º da Lei nº 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou 
inscrita como rural; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XI - núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular ou no qual não tenha sido possível realizar a 
titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou 
regularização; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XII - núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a 
natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre 
outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município ou pelo Distrito Federal; (Incluído pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

XIII - operação regular: aquela que observa integralmente as disposições constitucionais, legais e contratuais 
relativas ao exercício da titularidade e à contratação, prestação e regulação dos serviços; (Incluído pela Lei 
nº 14.026, de 2020) 

XIV - serviços públicos de saneamento básico de interesse comum: serviços de saneamento básico 
prestados em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões instituídas por lei 
complementar estadual, em que se verifique o compartilhamento de instalações operacionais de 
infraestrutura de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário entre 2 (dois) ou mais Municípios, 
denotando a necessidade de organizá-los, planejá-los, executá-los e operá-los de forma conjunta e integrada 
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pelo Estado e pelos Munícipios que compartilham, no todo ou em parte, as referidas instalações 
operacionais; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XV - serviços públicos de saneamento básico de interesse local: funções públicas e serviços cujas 
infraestruturas e instalações operacionais atendam a um único Município; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

XVI - sistema condominial: rede coletora de esgoto sanitário, assentada em posição viável no interior dos 
lotes ou conjunto de habitações, interligada à rede pública convencional em um único ponto ou à unidade 
de tratamento, utilizada onde há dificuldades de execução de redes ou ligações prediais no sistema 
convencional de esgotamento; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XVII - sistema individual alternativo de saneamento: ação de saneamento básico ou de afastamento e 
destinação final dos esgotos, quando o local não for atendido diretamente pela rede pública; (Incluído pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 

XVIII - sistema separador absoluto: conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, 
transportar, condicionar e encaminhar exclusivamente esgoto sanitário; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

XIX - sistema unitário: conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, 
condicionar e encaminhar conjuntamente esgoto sanitário e águas pluviais. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

§ 5º No caso de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride), a prestação regionalizada do serviço de 
saneamento básico estará condicionada à anuência dos Municípios que a integram. (Incluído pela Lei nº 
14.026, de 2020) 

Art. 3º-A. Consideram-se serviços públicos de abastecimento de água a sua distribuição mediante ligação 
predial, incluídos eventuais instrumentos de medição, bem como, quando vinculadas a essa finalidade, as 
seguintes atividades: (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - preservação de água bruta; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - captação de água bruta; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - adução de água bruta; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - tratamento de água bruta; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

V - adução de água tratada; e (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

VI - preservação de água tratada. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 3º-B. Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário aqueles constituídos por 1 (uma) ou 
mais das seguintes atividades: (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 
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I - coleta, incluída ligação predial, dos esgotos sanitários; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - transporte dos esgotos sanitários; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - tratamento dos esgotos sanitários; e (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tratamento 
coletivas ou individuais de forma ambientalmente adequada, incluídas fossas sépticas. (Incluído pela Lei nº 
14.026, de 2020) 

Parágrafo único. Nas Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) ou outras áreas do perímetro urbano ocupadas 
predominantemente por população de baixa renda, o serviço público de esgotamento sanitário, realizado 
diretamente pelo titular ou por concessionário, inclui conjuntos sanitários para as residências e solução para 
a destinação de efluentes, quando inexistentes, assegurada compatibilidade com as diretrizes da política 
municipal de regularização fundiária. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 3º-C. Consideram-se serviços públicos especializados de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou 
reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e destinação final dos: (Incluído pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

I - resíduos domésticos; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, em quantidade e qualidade 
similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão do titular, sejam considerados resíduos sólidos 
urbanos, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal 
ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e (Incluído pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana, tais como: (Incluído pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos; (Incluído 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 

b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros 
públicos; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao 
público; e (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 
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f) outros eventuais serviços de limpeza urbana. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 3º-D. Consideram-se serviços públicos de manejo das águas pluviais urbanas aqueles constituídos por 
1 (uma) ou mais das seguintes atividades: (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - drenagem urbana; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - transporte de águas pluviais urbanas; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões de cheias; e (Incluído 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 4o Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. 

Parágrafo único.  A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico, 
inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de 
uso, nos termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais. 

Art. 5o Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, 
desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de 
saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do 
gerador. 

Art. 6o O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo 
não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. 

Art. 7o Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos 
é composto pelas seguintes atividades: 

I - de coleta, de transbordo e de transporte dos resíduos relacionados na alínea “c” do inciso I do caput do 
art. 3º desta Lei; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - de triagem, para fins de reutilização ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de 
destinação final dos resíduos relacionados na alínea “c” do inciso I do caput do art. 3º desta Lei; e (Redação 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - de varrição de logradouros públicos, de limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais, de 
limpeza de córregos e outros serviços, tais como poda, capina, raspagem e roçada, e de outros eventuais 
serviços de limpeza urbana, bem como de coleta, de acondicionamento e de destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos provenientes dessas atividades. (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 
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CAPÍTULO II 
DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico: (Redação pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

I - os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais 
integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei 
complementar estadual, no caso de interesse comum. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 1º O exercício da titularidade dos serviços de saneamento poderá ser realizado também por gestão 
associada, mediante consórcio público ou convênio de cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição 
Federal, observadas as seguintes disposições: (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - fica admitida a formalização de consórcios intermunicipais de saneamento básico, exclusivamente 
composto de Municípios, que poderão prestar o serviço aos seus consorciados diretamente, pela instituição 
de autarquia intermunicipal; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - os consórcios intermunicipais de saneamento básico terão como objetivo, exclusivamente, o 
financiamento das iniciativas de implantação de medidas estruturais de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais, 
vedada a formalização de contrato de programa com sociedade de economia mista ou empresa pública, ou 
a subdelegação do serviço prestado pela autarquia intermunicipal sem prévio procedimento licitatório. 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2º Para os fins desta Lei, as unidades regionais de saneamento básico devem apresentar sustentabilidade 
econômico-financeira e contemplar, preferencialmente, pelo menos 1 (uma) região metropolitana, facultada 
a sua integração por titulares dos serviços de saneamento. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 3º A estrutura de governança para as unidades regionais de saneamento básico seguirá o disposto na Lei 
nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole). (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 4º Os Chefes dos Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão 
formalizar a gestão associada para o exercício de funções relativas aos serviços públicos de saneamento 
básico, ficando dispensada, em caso de convênio de cooperação, a necessidade de autorização legal. 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 5º O titular dos serviços públicos de saneamento básico deverá definir a entidade responsável pela 
regulação e fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade de sua prestação. (Incluído pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 8º-A. É facultativa a adesão dos titulares dos serviços públicos de saneamento de interesse local às 
estruturas das formas de prestação regionalizada. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 
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Art. 8º-B. No caso de prestação regionalizada dos serviços de saneamento, as responsabilidades 
administrativa, civil e penal são exclusivamente aplicadas aos titulares dos serviços públicos de 
saneamento, nos termos do art. 8º desta Lei. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para 
tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como estabelecer metas e 
indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente observados 
na execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - prestar diretamente os serviços, ou conceder a prestação deles, e definir, em ambos os casos, a entidade 
responsável pela regulação e fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico; 
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - definir os parâmetros a serem adotados para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, 
inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas as normas 
nacionais relativas à potabilidade da água; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - estabelecer os direitos e os deveres dos usuários; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

V - estabelecer os mecanismos e os procedimentos de controle social, observado o disposto no inciso IV 
do caput do art. 3º desta Lei; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

VI - implementar sistema de informações sobre os serviços públicos de saneamento básico, articulado com 
o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa), o Sistema Nacional de Informações sobre 
a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh), 
observadas a metodologia e a periodicidade estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional; e 
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade reguladora, nas 
hipóteses e nas condições previstas na legislação e nos contratos. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Parágrafo único. No exercício das atividades a que se refere o caput deste artigo, o titular poderá receber 
cooperação técnica do respectivo Estado e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores dos serviços. 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 10. A prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a 
administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação, nos 
termos do art. 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, 
convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. (Redação pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

§ 3º Os contratos de programa regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo 
contratual. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 
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Art. 10-A. Os contratos relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão conter, 
expressamente, sob pena de nulidade, as cláusulas essenciais previstas no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, além das seguintes disposições: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na 
prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do 
reúso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a 
serem prestados; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de 
projetos associados, incluindo, entre outras, a alienação e o uso de efluentes sanitários para a produção de 
água de reúso, com possibilidade de as receitas serem compartilhadas entre o contratante e o contratado, 
caso aplicável; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - metodologia de cálculo de eventual indenização relativa aos bens reversíveis não amortizados por 
ocasião da extinção do contrato; e (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - repartição de riscos entre as partes, incluindo os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe 
e álea econômica extraordinária. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 1º Os contratos que envolvem a prestação dos serviços públicos de saneamento básico poderão prever 
mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes do contrato ou a ele relacionadas, inclusive 
a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro 
de 1996. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2º As outorgas de recursos hídricos atualmente detidas pelas empresas estaduais poderão ser segregadas 
ou transferidas da operação a ser concedida, permitidas a continuidade da prestação do serviço público de 
produção de água pela empresa detentora da outorga de recursos hídricos e a assinatura de contrato de 
longo prazo entre esta empresa produtora de água e a empresa operadora da distribuição de água para o 
usuário final, com objeto de compra e venda de água. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 10-B. Os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações, autorizados nos termos desta Lei, bem 
como aqueles provenientes de licitação para prestação ou concessão dos serviços públicos de saneamento 
básico, estarão condicionados à comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada, por 
recursos próprios ou por contratação de dívida, com vistas a viabilizar a universalização dos serviços na área 
licitada até 31 de dezembro de 2033, nos termos do § 2º do art. 11-B desta Lei. (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

Parágrafo único. A metodologia para comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada será 
regulamentada por decreto do Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias. (Incluído pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos 
de saneamento básico: 

I - a existência de plano de saneamento básico; 
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 (MPE/MG – 2019) (MPE/MS – 2018) 

II - a existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação dos 
serviços, nos termos estabelecidos no respectivo plano de saneamento básico; (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

 (MPE/MG – 2019) 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, 
incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização; 

 (MPE/MG – 2019) 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, 
e sobre a minuta do contrato. 

 (MPE/MG – 2019) 

V - a existência de metas e cronograma de universalização dos serviços de saneamento básico. (Incluído 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 (MPE/MG – 2019) 

§ 1o Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo 
plano de saneamento básico. 

§ 2o Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as normas previstas 
no inciso III do caput deste artigo deverão prever: 

I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida; 

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de redução 
progressiva e controle de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade, de eficiência e de uso racional 
da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados e 
com o respectivo plano de saneamento básico; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime 
de eficiência, incluindo: 

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 

c) a política de subsídios; 
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V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços; 

VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 

§ 3o Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de 
fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços contratados. 

§ 4o Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá se 
referir ao conjunto de municípios por ela abrangidos. 

§ 5º Fica vedada a distribuição de lucros e dividendos, do contrato em execução, pelo prestador de serviços 
que estiver descumprindo as metas e cronogramas estabelecidos no contrato específico da prestação de 
serviço público de saneamento básico. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 11-A. Na hipótese de prestação dos serviços públicos de saneamento básico por meio de contrato, o 
prestador de serviços poderá, além de realizar licitação e contratação de parceria público-privada, nos 
termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e desde que haja previsão contratual ou autorização 
expressa do titular dos serviços, subdelegar o objeto contratado, observado, para a referida subdelegação, 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 1º A subdelegação fica condicionada à comprovação técnica, por parte do prestador de serviços, do 
benefício em termos de eficiência e qualidade dos serviços públicos de saneamento básico. (Redação pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2º Os contratos de subdelegação disporão sobre os limites da sub-rogação de direitos e obrigações do 
prestador de serviços pelo subdelegatário e observarão, no que couber, o disposto no § 2º do art. 11 desta 
Lei, bem como serão precedidos de procedimento licitatório. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 3º Para a observância do princípio da modicidade tarifária aos usuários e aos consumidores, na forma 
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ficam vedadas subconcessões ou subdelegações que impliquem 
sobreposição de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário final. (Incluído pela Lei 
nº 14.026, de 2020) 

§ 4º Os Municípios com estudos para concessões ou parcerias público-privadas em curso, pertencentes a 
uma região metropolitana, podem dar seguimento ao processo e efetivar a contratação respectiva, mesmo 
se ultrapassado o limite previsto no caput deste artigo, desde que tenham o contrato assinado em até 1 (um) 
ano. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 6º Para fins de aferição do limite previsto no caput deste artigo, o critério para definição do valor do 
contrato do subdelegatário deverá ser o mesmo utilizado para definição do valor do contrato do prestador 
do serviço. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 7º Caso o contrato do prestador do serviço não tenha valor de contrato, o faturamento anual projetado 
para o subdelegatário não poderá ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do faturamento anual 
projetado para o prestador do serviço. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 
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Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de 
universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água 
potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de 
dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de 
perdas e de melhoria dos processos de tratamento. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste artigo terão até 31 de 
março de 2022 para viabilizar essa inclusão. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2º Contratos firmados por meio de procedimentos licitatórios que possuam metas diversas daquelas 
previstas no caput deste artigo, inclusive contratos que tratem, individualmente, de água ou de esgoto, 
permanecerão inalterados nos moldes licitados, e o titular do serviço deverá buscar alternativas para atingir 
as metas definidas no caput deste artigo, incluídas as seguintes: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - prestação direta da parcela remanescente; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - licitação complementar para atingimento da totalidade da meta; e (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - aditamento de contratos já licitados, incluindo eventual reequilíbrio econômico-financeiro, desde que 
em comum acordo com a contratada. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 3º As metas de universalização deverão ser calculadas de maneira proporcional no período compreendido 
entre a assinatura do contrato ou do termo aditivo e o prazo previsto no caput deste artigo, de forma 
progressiva, devendo ser antecipadas caso as receitas advindas da prestação eficiente do serviço assim o 
permitirem, nos termos da regulamentação. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 4º É facultado à entidade reguladora prever hipóteses em que o prestador poderá utilizar métodos 
alternativos e descentralizados para os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de 
esgoto em áreas rurais, remotas ou em núcleos urbanos informais consolidados, sem prejuízo da sua 
cobrança, com vistas a garantir a economicidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 5º O cumprimento das metas de universalização e não intermitência do abastecimento, de redução de 
perdas e de melhoria dos processos de tratamento deverá ser verificado anualmente pela agência 
reguladora, observando-se um intervalo dos últimos 5 (cinco) anos, nos quais as metas deverão ter sido 
cumpridas em, pelo menos, 3 (três), e a primeira fiscalização deverá ser realizada apenas ao término do 
quinto ano de vigência do contrato. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 6º As metas previstas neste artigo deverão ser observadas no âmbito municipal, quando exercida a 
titularidade de maneira independente, ou no âmbito da prestação regionalizada, quando aplicável. (Incluído 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 7º No caso do não atingimento das metas, nos termos deste artigo, deverá ser iniciado procedimento 
administrativo pela agência reguladora com o objetivo de avaliar as ações a serem adotadas, incluídas 
medidas sancionatórias, com eventual declaração de caducidade da concessão, assegurado o direito à ampla 
defesa. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 



 

 

 244 
546 

§ 8º Os contratos provisórios não formalizados e os vigentes prorrogados em desconformidade com os 
regramentos estabelecidos nesta Lei serão considerados irregulares e precários. (Incluído pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

§ 9º Quando os estudos para a licitação da prestação regionalizada apontarem para a inviabilidade 
econômico-financeira da universalização na data referida no caput deste artigo, mesmo após o agrupamento 
de Municípios de diferentes portes, fica permitida a dilação do prazo, desde que não ultrapasse 1º de janeiro 
de 2040 e haja anuência prévia da agência reguladora, que, em sua análise, deverá observar o princípio da 
modicidade tarifária. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 12.  Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividade 
interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única 
encarregada das funções de regulação e de fiscalização. 

§ 1o A entidade de regulação definirá, pelo menos: 

I - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos usuários e 
entre os diferentes prestadores envolvidos; 

II - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços 
prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 

III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços; 

IV - os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais 
e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso; 

V - o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um Município. 

§ 2o O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere o caput deste artigo deverá 
conter cláusulas que estabeleçam pelo menos: 

I - as atividades ou insumos contratados; 

II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou insumos; 

III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de investimentos, e as hipóteses 
de sua prorrogação; 

IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades; 

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao 
contrato; 

VI - as condições e garantias de pagamento; 

VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação; 
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VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas unilaterais; 

IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento; 

X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos 
contratados. 

§ 3o Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 2o deste artigo a obrigação do contratante de 
destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, o valor da remuneração dos serviços prestados pelo 
contratado e de realizar a respectiva arrecadação e entrega dos valores arrecadados. 

§ 4o  No caso de execução mediante concessão de atividades interdependentes a que se refere o caput deste 
artigo, deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os valores das tarifas e outros preços 
públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e a forma de pagamento. 

Art. 13.  Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos, 
aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade 
de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização 
dos serviços públicos de saneamento básico. 

Parágrafo único.  Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão ser utilizados como 
fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos investimentos necessários à 
universalização dos serviços públicos de saneamento básico. 

CAPÍTULO III 
DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

Art. 17. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano regional de saneamento 
básico elaborado para o conjunto de Municípios atendidos. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 (MPE-PR - 2016) 

§ 1º O plano regional de saneamento básico poderá contemplar um ou mais componentes do saneamento 
básico, com vistas à otimização do planejamento e da prestação dos serviços. (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

§ 2º As disposições constantes do plano regional de saneamento básico prevalecerão sobre aquelas 
constantes dos planos municipais, quando existirem. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 3º O plano regional de saneamento básico dispensará a necessidade de elaboração e publicação de planos 
municipais de saneamento básico. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 4º O plano regional de saneamento básico poderá ser elaborado com suporte de órgãos e entidades das 
administrações públicas federal, estaduais e municipais, além de prestadores de serviço. (Redação pela Lei 
nº 14.026, de 2020) 
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Art. 18. Os prestadores que atuem em mais de um Município ou região ou que prestem serviços públicos de 
saneamento básico diferentes em um mesmo Município ou região manterão sistema contábil que permita 
registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de cada serviço em cada um dos Municípios 
ou regiões atendidas e, se for o caso, no Distrito Federal. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Parágrafo único. Nos casos em que os contratos previstos no caput deste artigo se encerrarem após o prazo 
fixado no contrato de programa da empresa estatal ou de capital misto contratante, por vencimento 
ordinário ou caducidade, o ente federativo controlador da empresa delegatária da prestação de serviços 
públicos de saneamento básico, por ocasião da assinatura do contrato de parceria público-privada ou de 
subdelegação, deverá assumir esses contratos, mantidos iguais prazos e condições perante o licitante 
vencedor. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 18-A. O prestador dos serviços públicos de saneamento básico deve disponibilizar infraestrutura de 
rede até os respectivos pontos de conexão necessários à implantação dos serviços nas edificações e nas 
unidades imobiliárias decorrentes de incorporação imobiliária e de parcelamento de solo urbano. (Incluído 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Parágrafo único. A agência reguladora instituirá regras para que empreendedores imobiliários façam 
investimentos em redes de água e esgoto, identificando as situações nas quais os investimentos representam 
antecipação de atendimento obrigatório do operador local, fazendo jus ao ressarcimento futuro por parte 
da concessionária, por critérios de avaliação regulatórios, e aquelas nas quais os investimentos configuram-
se como de interesse restrito do empreendedor imobiliário, situação na qual não fará jus ao ressarcimento. 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

CAPÍTULO IV 
DO PLANEJAMENTO 

Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que poderá ser específico 
para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores 
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências 
detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções graduais e 
progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com 
os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis 
fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. 
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§ 1º Os planos de saneamento básico serão aprovados por atos dos titulares e poderão ser elaborados com 
base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2o A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão efetuadas pelos 
respectivos titulares. 

§ 3º Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas e 
com planos diretores dos Municípios em que estiverem inseridos, ou com os planos de desenvolvimento 
urbano integrado das unidades regionais por eles abrangidas. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 4º Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez) anos. 
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 5o Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que 
as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas. 

§ 6o A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador do 
respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação. 

§ 7o Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico devem ser editados em 
conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei. 

§ 8o Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar integralmente o território do 
ente da Federação que o elaborou. 

§ 9º Os Municípios com população inferior a 20.000 (vinte mil) habitantes poderão apresentar planos 
simplificados, com menor nível de detalhamento dos aspectos previstos nos incisos I a V do caput deste 
artigo. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 20.  (VETADO). 

Parágrafo único.  Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento 
dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, 
regulamentares e contratuais. 

CAPÍTULO V 
DA REGULAÇÃO 

Art. 21. A função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de 
independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de 
transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 22.  São objetivos da regulação: 
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I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e a expansão da qualidade dos serviços e para 
a satisfação dos usuários, com observação das normas de referência editadas pela ANA; (Redação pela Lei 
nº 14.026, de 2020) 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviços e 
nos planos municipais ou de prestação regionalizada de saneamento básico; (Redação pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a 
modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o 
compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 23. A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, editará normas relativas 
às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que 
abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos; 

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e 
revisão; 

V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 

VI - monitoramento dos custos; 

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

IX - subsídios tarifários e não tarifários; 

X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; 

XI - medidas de segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto a racionamento; (Redação 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XIII - procedimentos de fiscalização e de aplicação de sanções previstas nos instrumentos contratuais e na 
legislação do titular; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 



 

 

 249 
546 

 XIV - diretrizes para a redução progressiva e controle das perdas de água. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

§ 1º A regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos 
titulares a qualquer entidade reguladora, e o ato de delegação explicitará a forma de atuação e a 
abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

§ 1º-A. Nos casos em que o titular optar por aderir a uma agência reguladora em outro Estado da Federação, 
deverá ser considerada a relação de agências reguladoras de que trata o art. 4º-B da Lei nº 9.984, de 17 de 
julho de 2000, e essa opção só poderá ocorrer nos casos em que: (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - não exista no Estado do titular agência reguladora constituída que tenha aderido às normas de referência 
da ANA; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - seja dada prioridade, entre as agências reguladoras qualificadas, àquela mais próxima à localidade do 
titular; e (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - haja anuência da agência reguladora escolhida, que poderá cobrar uma taxa de regulação diferenciada, 
de acordo com a distância de seu Estado. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 1º-B. Selecionada a agência reguladora mediante contrato de prestação de serviços, ela não poderá ser 
alterada até o encerramento contratual, salvo se deixar de adotar as normas de referência da ANA ou se 
estabelecido de acordo com o prestador de serviços. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2o As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os prestadores de serviços 
comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos 
serviços. 

§ 3o As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre as reclamações que, 
a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços. 

§ 4º No estabelecimento de metas, indicadores e métodos de monitoramento, poderá ser utilizada a 
comparação do desempenho de diferentes prestadores de serviços. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 24.  Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os titulares poderão adotar 
os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da 
associação ou da prestação. 

Art. 25.  Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora 
todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das normas 
legais, regulamentares e contratuais. 

§ 1o Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo aquelas produzidas por 
empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos 
específicos. 
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§ 2o Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a interpretação e a 
fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de 
subsídios. 

Art. 25-A. A ANA instituirá normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de 
saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observada a legislação 
federal pertinente. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 26.  Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes 
que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e 
prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse 
direto. 

§ 1o Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considerados sigilosos em razão de 
interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão. 

§ 2o A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar, preferencialmente, por meio de 
sítio mantido na rede mundial de computadores - internet. 

Art. 27.  É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma das normas legais, 
regulamentares e contratuais: 

I - amplo acesso a informações sobre os serviços prestados; 

II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos; 

III - acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e 
aprovado pela respectiva entidade de regulação; 

IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

CAPÍTULO VI 
DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira 
assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas 
adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou 
gerenciais a serem pagos pelo usuário, nos seguintes serviços: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 "O STJ firmou o entendimento de que se afigura legal a cobrança de tarifa de esgoto, ainda quando detectada a ausência 
ou deficiência do tratamento dos resíduos coletados, se outros serviços, caracterizados como de esgotamento sanitário, 
forem disponibilizados aos consumidores. Ressalta-se que, mesmo antes da vigência da Lei 11.445/2007, havia 
posicionamento desta Corte no sentido de que 'a lei não exige que a tarifa só seja cobrada quando todo o mecanismo do 
tratamento do esgoto esteja concluído", e "o início da coleta dos resíduos caracteriza prestação de serviço remunerado'. 
(AgRg no REsp 1505228/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/05/2015, DJe 05/08/2015) 
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I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, 
que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente; (Redação pela Lei 
nº 14.026, de 2020) 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, 
conforme o regime de prestação do serviço ou das suas atividades; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, na forma de tributos, inclusive taxas, ou tarifas e 
outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou das suas atividades. 
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 1o Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das tarifas, preços públicos e 
taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes diretrizes: 

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública; 

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das 
metas e objetivos do serviço; 

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência; 

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, 
continuidade e segurança na prestação dos serviços; 

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

§ 2º Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários que não tenham capacidade 
de pagamento suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 3º As novas edificações condominiais adotarão padrões de sustentabilidade ambiental que incluam, entre 
outros procedimentos, a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária, nos termos 
da Lei nº 13.312, de 12 de julho de 2016. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 4º Na hipótese de prestação dos serviços sob regime de concessão, as tarifas e preços públicos serão 
arrecadados pelo prestador diretamente do usuário, e essa arrecadação será facultativa em caso de taxas. 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 5º Os prédios, edifícios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição até a 
entrada em vigor da Lei nº 13.312, de 12 de julho de 2016, ou em que a individualização for inviável, pela 
onerosidade ou por razão técnica, poderão instrumentalizar contratos especiais com os prestadores de 
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serviços, nos quais serão estabelecidos as responsabilidades, os critérios de rateio e a forma de cobrança. 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços 
públicos de saneamento básico considerará os seguintes fatores: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 (MPDFT - 2015) 

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo; 

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, 
como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção 
do meio ambiente; 

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas; 

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e 

VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 

Art. 31. Os subsídios destinados ao atendimento de usuários determinados de baixa renda serão, 
dependendo da origem dos recursos: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da alocação de recursos 
orçamentários, inclusive por meio de subvenções; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - internos a cada titular ou entre titulares, nas hipóteses de prestação regionalizada. (Redação pela Lei nº 
14.026, de 2020) 

Art. 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da 
população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão, ainda, considerar: (Redação pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 

II - as características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas; (Redação pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 

IV - o consumo de água; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

V - a frequência de coleta. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 
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§ 1º Na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas poderá 
ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos, com a anuência da prestadora do serviço. 
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2º A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo 
de 12 (doze) meses de vigência desta Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de 
atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento. 
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 3º Na hipótese de prestação sob regime de delegação, o titular do serviço deverá obrigatoriamente 
demonstrar a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços ao longo dos estudos que 
subsidiaram a contratação desses serviços e deverá comprovar, no respectivo processo administrativo, a 
existência de recursos suficientes para o pagamento dos valores incorridos na delegação, por meio da 
demonstração de fluxo histórico e projeção futura de recursos. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 36.  A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve 
levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de 
amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 

Art. 37.  Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se 
o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. 

Art. 38.  As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das 
tarifas praticadas e poderão ser: 

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das 
condições de mercado; 

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do 
prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. 

§ 1o  As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os 
titulares, os usuários e os prestadores dos serviços. 

§ 2o  Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de 
produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. 

§ 3o  Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do 
setor. 
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§ 4o  A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e 
encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei no 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995. 

Art. 39.  As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem 
tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação. 

Parágrafo único.  A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a modelo estabelecido pela 
entidade reguladora, que definirá os itens e custos que deverão estar explicitados. 

Art. 40.  Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: 

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas, 
respeitados os padrões de qualidade e continuidade estabelecidos pela regulação do serviço; (Redação pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido 
previamente notificado a respeito; 

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do 
usuário; e 

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do 
pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento 
e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção 
da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental. 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 1o  As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários. 

§ 2o  A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio 
aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. 

§ 3o  A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, 
a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda 
beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de 
manutenção da saúde das pessoas atingidas. 

Art. 41.  Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com 
o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador. 

Art. 42.  Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos perante o titular, 
a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas regulamentares e 
contratuais e, quando for o caso, observada a legislação pertinente às sociedades por ações. 
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§ 1o Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais como os 
decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários e os provenientes 
de subvenções ou transferências fiscais voluntárias. 

§ 2o Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos serão 
anualmente auditados e certificados pela entidade reguladora. 

§ 3o Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir garantia de 
empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de saneamento 
objeto do respectivo contrato. 

§ 5º A transferência de serviços de um prestador para outro será condicionada, em qualquer hipótese, à 
indenização dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, nos 
termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, facultado ao titular atribuir ao prestador que assumirá 
o serviço a responsabilidade por seu pagamento. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

CAPÍTULO VII 
DOS ASPECTOS TÉCNICOS 

Art. 43.  A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a 
continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições 
operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais. 

§ 1º A União definirá parâmetros mínimos de potabilidade da água. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2º A entidade reguladora estabelecerá limites máximos de perda na distribuição de água tratada, que 
poderão ser reduzidos gradualmente, conforme se verifiquem avanços tecnológicos e maiores investimentos 
em medidas para diminuição desse desperdício. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 44. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitários, de efluentes gerados 
nos processos de tratamento de água e das instalações integrantes dos serviços públicos de manejo de 
resíduos sólidos considerará os requisitos de eficácia e eficiência, a fim de alcançar progressivamente os 
padrões estabelecidos pela legislação ambiental, ponderada a capacidade de pagamento das populações e 
usuários envolvidos. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 (MPE/GO – 2019) 

§ 1º A autoridade ambiental competente assegurará prioridade e estabelecerá procedimentos simplificados 
de licenciamento para as atividades a que se refere o caput deste artigo, em função do porte das unidades, 
dos impactos ambientais esperados e da resiliência de sua área de implantação. (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

§ 2o A autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas para que a qualidade dos 
efluentes de unidades de tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos 
hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento e considerando a capacidade 
de pagamento das populações e usuários envolvidos. 
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§ 3º A agência reguladora competente estabelecerá metas progressivas para a substituição do sistema 
unitário pelo sistema separador absoluto, sendo obrigatório o tratamento dos esgotos coletados em 
períodos de estiagem, enquanto durar a transição. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos 
decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. (Redação pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 1o Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de 
abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas 
editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de 
recursos hídricos. 

§ 2o A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também 
alimentada por outras fontes. 

 (MPE-PR - 2016) 

 É vedada a captação de água subterrânea para uso de núcleos residenciais, sem que haja prévia outorga e autorização 
ambiental do Poder Público. (EREsp 1.335.535-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 26/09/2018, DJe 03/09/2020) 

§ 3º A instalação hidráulica predial prevista no § 2º deste artigo constitui a rede ou tubulação que se inicia 
na ligação de água da prestadora e finaliza no reservatório de água do usuário. (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

§ 4º Quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos 
pagamentos previstos no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de 
utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública. (Redação pela Lei 
nº 14.026, de 2020) 

§ 5º O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da 
obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o descumprimento dessa obrigação 
sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de 
reúso e de captação de água de chuva, nos termos do regulamento. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 6º A entidade reguladora ou o titular dos serviços públicos de saneamento básico deverão estabelecer 
prazo não superior a 1 (um) ano para que os usuários conectem suas edificações à rede de esgotos, onde 
disponível, sob pena de o prestador do serviço realizar a conexão mediante cobrança do usuário. (Redação 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 7º A entidade reguladora ou o titular dos serviços públicos de saneamento básico deverá, sob pena de 
responsabilidade administrativa, contratual e ambiental, até 31 de dezembro de 2025, verificar e aplicar o 
procedimento previsto no § 6º deste artigo a todas as edificações implantadas na área coberta com serviço 
de esgotamento sanitário. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 
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§ 8º O serviço de conexão de edificação ocupada por família de baixa renda à rede de esgotamento 
sanitário poderá gozar de gratuidade, ainda que os serviços públicos de saneamento básico sejam prestados 
mediante concessão, observado, quando couber, o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 9º Para fins de concessão da gratuidade prevista no § 8º deste artigo, caberá ao titular regulamentar os 
critérios para enquadramento das famílias de baixa renda, consideradas as peculiaridades locais e regionais. 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 10. A conexão de edificações situadas em núcleo urbano, núcleo urbano informal e núcleo urbano informal 
consolidado observará o disposto na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

§ 11. As edificações para uso não residencial ou condomínios regidos pela Lei nº 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, poderão utilizarse de fontes e métodos alternativos de abastecimento de água, incluindo águas 
subterrâneas, de reúso ou pluviais, desde que autorizados pelo órgão gestor competente e que promovam 
o pagamento pelo uso de recursos hídricos, quando devido. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 12. Para a satisfação das condições descritas no § 11 deste artigo, os usuários deverão instalar medidor 
para contabilizar o seu consumo e deverão arcar apenas com o pagamento pelo uso da rede de coleta e 
tratamento de esgoto na quantidade equivalente ao volume de água captado. (Incluído pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

Art. 46.  Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de 
racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar 
mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o 
equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda. 

Parágrafo único. Sem prejuízo da adoção dos mecanismos a que se refere o caput deste artigo, a ANA poderá 
recomendar, independentemente da dominialidade dos corpos hídricos que formem determinada bacia 
hidrográfica, a restrição ou a interrupção do uso de recursos hídricos e a prioridade do uso para o consumo 
humano e para a dessedentação de animais. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

CAPÍTULO VIII 
DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS NO CONTROLE SOCIAL 

Art. 47. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de 
órgãos colegiados de caráter consultivo, nacional, estaduais, distrital e municipais, em especial o Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, assegurada a 
representação: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - dos titulares dos serviços; 

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 
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III - uniformização da regulação do setor e divulgação de melhores práticas, conforme o disposto na Lei nº 
9.984, de 17 de julho de 2000; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor 
de saneamento básico. 

§ 1o As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste artigo poderão ser 
exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas adaptações das leis que os criaram. 

§ 2o  No caso da União, a participação a que se refere o caput deste artigo será exercida nos termos 
da Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, alterada pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 
2003. 

CAPÍTULO IX 
DA POLÍTICA FEDERAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Art. 48.  A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará as seguintes 
diretrizes: 

I - prioridade para as ações que promovam a eqüidade social e territorial no acesso ao saneamento básico; 

II - aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o desenvolvimento 
sustentável, a eficiência e a eficácia; 

III - uniformização da regulação do setor e divulgação de melhores práticas, conforme o disposto na Lei nº 
9.984, de 17 de julho de 2000; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no planejamento, 
implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico; 

V - melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública; 

VI - colaboração para o desenvolvimento urbano e regional; 

VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural, por meio da utilização de 
soluções compatíveis com as suas características econômicas e sociais peculiares; (Redação pela Lei nº 
14.026, de 2020) 

VIII - fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de tecnologias apropriadas e à difusão 
dos conhecimentos gerados; 

IX - adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, considerados fatores como nível de renda e 
cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, porte populacional municipal, áreas rurais e 
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comunidades tradicionais e indígenas, disponibilidade hídrica e riscos sanitários, epidemiológicos e 
ambientais; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

X - adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações; 

XI - estímulo à implementação de infra-estruturas e serviços comuns a Municípios, mediante mecanismos de 
cooperação entre entes federados. 

XII - redução progressiva e controle das perdas de água, inclusive na distribuição da água tratada, estímulo 
à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reúso de efluentes 
sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com as demais normas ambientais e 
de saúde pública; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XIII - estímulo ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento de equipamentos e métodos economizadores de 
água; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XIV - promoção da segurança jurídica e da redução dos riscos regulatórios, com vistas a estimular 
investimentos públicos e privados; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XV - estímulo à integração das bases de dados; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XVI - acompanhamento da governança e da regulação do setor de saneamento; e (Incluído pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

XVII - prioridade para planos, programas e projetos que visem à implantação e à ampliação dos serviços e 
das ações de saneamento básico integrado, nos termos desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Parágrafo único. As políticas e ações da União de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 
combate e erradicação da pobreza, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e 
outras de relevante interesse social direcionadas à melhoria da qualidade de vida devem considerar a 
necessária articulação, inclusive no que se refere ao financiamento e à governança, com o saneamento 
básico. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 48-A. Em programas habitacionais públicos federais ou subsidiados com recursos públicos federais, o 
sistema de esgotamento sanitário deverá ser interligado à rede existente, ressalvadas as hipóteses do § 4º 
do art. 11-B desta Lei. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 49.  São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico: 

I - contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades regionais, a geração de 
emprego e de renda, a inclusão social e a promoção da saúde pública; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e à ampliação dos serviços e das ações 
de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda, incluídos os núcleos urbanos 
informais consolidados, quando não se encontrarem em situação de risco; (Redação pela Lei nº 14.026, de 
2020) 
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III - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e outras populações 
tradicionais, com soluções compatíveis com suas características socioculturais; 

IV - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e às pequenas 
comunidades; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

V - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público dê-se segundo 
critérios de promoção da salubridade ambiental, de maximização da relação benefício-custo e de maior 
retorno social; 

VI - incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos serviços 
de saneamento básico; 

VII - promover alternativas de gestão que viabilizem a auto-sustentação econômica e financeira dos serviços 
de saneamento básico, com ênfase na cooperação federativa; 

VIII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo meios para a 
unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, 
capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades locais; 

IX - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão 
dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico; 

X - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e 
serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas à 
proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde. 

XI - incentivar a adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução do consumo de água; 
(Incluído pela Lei nº 12.862, de 2013) 

XII - promover educação ambiental destinada à economia de água pelos usuários; (Redação pela Lei nº 
14.026, de 2020) 

XIII - promover a capacitação técnica do setor; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XIV - promover a regionalização dos serviços, com vistas à geração de ganhos de escala, por meio do apoio 
à formação dos blocos de referência e à obtenção da sustentabilidade econômica financeira do bloco; 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XV - promover a concorrência na prestação dos serviços; e (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

XVI - priorizar, apoiar e incentivar planos, programas e projetos que visem à implantação e à ampliação dos 
serviços e das ações de saneamento integrado, nos termos desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 50.  A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com 
recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com as 
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diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 desta Lei e com os planos de saneamento básico e 
condicionados: 

I - ao alcance de índices mínimos de: 

a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços; e (Redação pela Lei nº 
14.026, de 2020) 

b) eficiência e eficácia na prestação dos serviços públicos de saneamento básico; (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

II - à operação adequada e à manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados com os recursos 
mencionados no caput deste artigo; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - à observância das normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de 
saneamento básico expedidas pela ANA; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - ao cumprimento de índice de perda de água na distribuição, conforme definido em ato do Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Regional; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

V - ao fornecimento de informações atualizadas para o Sinisa, conforme critérios, métodos e periodicidade 
estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

VI - à regularidade da operação a ser financiada, nos termos do inciso XIII do caput do art. 3º desta Lei; 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

VII - à estruturação de prestação regionalizada; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

VIII - à adesão pelos titulares dos serviços públicos de saneamento básico à estrutura de governança 
correspondente em até 180 (cento e oitenta) dias contados de sua instituição, nos casos de unidade regional 
de saneamento básico, blocos de referência e gestão associada; e (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IX - à constituição da entidade de governança federativa no prazo estabelecido no inciso VIII do caput deste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 1º Na aplicação de recursos não onerosos da União, serão priorizados os investimentos de capital que 
viabilizem a prestação de serviços regionalizada, por meio de blocos regionais, quando a sua sustentabilidade 
econômico-financeira não for possível apenas com recursos oriundos de tarifas ou taxas, mesmo após 
agrupamento com outros Municípios do Estado, e os investimentos que visem ao atendimento dos 
Municípios com maiores déficits de saneamento cuja população não tenha capacidade de pagamento 
compatível com a viabilidade econômico-financeira dos serviços. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2o  A União poderá instituir e orientar a execução de programas de incentivo à execução de projetos de 
interesse social na área de saneamento básico com participação de investidores privados, mediante 
operações estruturadas de financiamentos realizados com recursos de fundos privados de investimento, de 
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capitalização ou de previdência complementar, em condições compatíveis com a natureza essencial dos 
serviços públicos de saneamento básico. 

§ 3o É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na administração, operação e manutenção 
de serviços públicos de saneamento básico não administrados por órgão ou entidade federal, salvo por 
prazo determinado em situações de eminente risco à saúde pública e ao meio ambiente. 

§ 4o Os recursos não onerosos da União, para subvenção de ações de saneamento básico promovidas pelos 
demais entes da Federação, serão sempre transferidos para Municípios, o Distrito Federal ou Estados. 

§ 5º No fomento à melhoria da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, a União poderá 
conceder benefícios ou incentivos orçamentários, fiscais ou creditícios como contrapartida ao alcance de 
metas de desempenho operacional previamente estabelecidas. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 6o A exigência prevista na alínea a do inciso I do caput deste artigo não se aplica à destinação de recursos 
para programas de desenvolvimento institucional do operador de serviços públicos de saneamento básico. 

§ 8º A manutenção das condições e do acesso aos recursos referidos no caput deste artigo dependerá da 
continuidade da observância dos atos normativos e da conformidade dos órgãos e das entidades reguladoras 
ao disposto no inciso III do caput deste artigo. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 9º A restrição de acesso a recursos públicos federais e a financiamentos decorrente do descumprimento 
do inciso III do caput deste artigo não afetará os contratos celebrados anteriormente à sua instituição e as 
respectivas previsões de desembolso. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 10. O disposto no inciso III do caput deste artigo não se aplica às ações de saneamento básico em: 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - áreas rurais; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - comunidades tradicionais, incluídas áreas quilombolas; e (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - terras indígenas. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 11. A União poderá criar cursos de capacitação técnica dos gestores públicos municipais, em consórcio ou 
não com os Estados, para a elaboração e implementação dos planos de saneamento básico. (Incluído pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 51.  O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá prever sua divulgação 
em conjunto com os estudos que os fundamentarem, o recebimento de sugestões e críticas por meio de 
consulta ou audiência pública e, quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão 
colegiado criado nos termos do art. 47 desta Lei. 

Parágrafo único.  A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as 
fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os interessados, inclusive 
por meio da internet e por audiência pública. 
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Art. 52. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Regional: (Redação pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 

I - o Plano Nacional de Saneamento Básico, que conterá:   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, para a universalização 
dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis crescentes de saneamento básico no território 
nacional, observando a compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União; 

b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza político-institucional, 
legal e jurídica, econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica com impacto na consecução das 
metas e objetivos estabelecidos; 

c) a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas da política 
federal de saneamento básico, com identificação das fontes de financiamento, de forma a ampliar os 
investimentos públicos e privados no setor;   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de especial interesse 
turístico; 

e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações executadas; 

II - planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em articulação com os Estados, 
Distrito Federal e Municípios envolvidos para as regiões integradas de desenvolvimento econômico ou nas 
que haja a participação de órgão ou entidade federal na prestação de serviço público de saneamento básico. 

§ 1º O Plano Nacional de Saneamento Básico deverá:  (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo 
de águas pluviais e outras ações de saneamento básico de interesse para a melhoria da salubridade 
ambiental, incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para populações de baixa renda; 

II - tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico nas áreas indígenas, nas 
reservas extrativistas da União e nas comunidades quilombolas. 

III - contemplar programa específico para ações de saneamento básico em áreas rurais;  (Redação pela Lei 
nº 14.026, de 2020) 

IV - contemplar ações específicas de segurança hídrica; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

V - contemplar ações de saneamento básico em núcleos urbanos informais ocupados por populações de 
baixa renda, quando estes forem consolidados e não se encontrarem em situação de risco.  (Redação pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 
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§ 2o Os planos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo devem ser elaborados com horizonte de 
20 (vinte) anos, avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos 
coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais. 

§ 3º A União estabelecerá, de forma subsidiária aos Estados, blocos de referência para a prestação 
regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 53.  Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA, com os 
objetivos de: 

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico; 

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda 
e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; 

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de 
saneamento básico. 

§ 1º As informações do Sinisa são públicas, gratuitas, acessíveis a todos e devem ser publicadas na internet, 
em formato de dados abertos.   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2o  A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de informação em saneamento básico, 
em atendimento ao disposto no inciso VI do caput do art. 9o desta Lei. 

§ 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Regional a organização, a implementação e a gestão do 
Sinisa, além do estabelecimento dos critérios, dos métodos e da periodicidade para o preenchimento das 
informações pelos titulares, pelas entidades reguladoras e pelos prestadores dos serviços e para a auditoria 
própria do sistema.   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 4º A ANA e o Ministério do Desenvolvimento Regional promoverão a interoperabilidade do Sistema 
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) com o Sinisa.   (Redação pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

§ 5º O Ministério do Desenvolvimento Regional dará ampla transparência e publicidade aos sistemas de 
informações por ele geridos e considerará as demandas dos órgãos e das entidades envolvidos na política 
federal de saneamento básico para fornecer os dados necessários ao desenvolvimento, à implementação e 
à avaliação das políticas públicas do setor.   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 6º O Ministério do Desenvolvimento Regional estabelecerá mecanismo sistemático de auditoria das 
informações inseridas no Sinisa.   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 7º Os titulares, os prestadores de serviços públicos de saneamento básico e as entidades reguladoras 
fornecerão as informações a serem inseridas no Sinisa.   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 
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Art. 53-A. Fica criado o Comitê Interministerial de Saneamento Básico (Cisb), colegiado que, sob a 
presidência do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem a finalidade de assegurar a implementação da 
política federal de saneamento básico e de articular a atuação dos órgãos e das entidades federais na 
alocação de recursos financeiros em ações de saneamento básico.   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Parágrafo único. A composição do Cisb será definida em ato do Poder Executivo federal.   (Redação pela Lei 
nº 14.026, de 2020) 

Art. 53-B. Compete ao Cisb:   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - coordenar, integrar, articular e avaliar a gestão, em âmbito federal, do Plano Nacional de Saneamento 
Básico;   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

II - acompanhar o processo de articulação e as medidas que visem à destinação dos recursos para o 
saneamento básico, no âmbito do Poder Executivo federal;   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - garantir a racionalidade da aplicação dos recursos federais no setor de saneamento básico, com vistas à 
universalização dos serviços e à ampliação dos investimentos públicos e privados no setor;   (Redação pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - elaborar estudos técnicos para subsidiar a tomada de decisões sobre a alocação de recursos federais no 
âmbito da política federal de saneamento básico; e   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

V - avaliar e aprovar orientações para a aplicação dos recursos federais em saneamento básico.   (Redação 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Art. 53-C. Regimento interno disporá sobre a organização e o funcionamento do Cisb.   (Redação pela Lei nº 
14.026, de 2020) 

Art. 53-D. Fica estabelecida como política federal de saneamento básico a execução de obras de 
infraestrutura básica de esgotamento sanitário e abastecimento de água potável em núcleos urbanos 
formais, informais e informais consolidados, passíveis de serem objeto de Regularização Fundiária Urbana 
(Reurb), nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, salvo aqueles que se encontrarem em situação 
de risco.   (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Parágrafo único. Admite-se, prioritariamente, a implantação e a execução das obras de infraestrutura básica 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário mediante sistema condominial, entendido como a 
participação comunitária com tecnologias apropriadas para produzir soluções que conjuguem redução de 
custos de operação e aumento da eficiência, a fim de criar condições para a universalização.   (Redação pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. 
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* ATUALIZADO ATÉ 9/7/2020 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998; e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

CAPÍTULO I 
DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO  

Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e 
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 
econômicos aplicáveis.  

§ 1o Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações 
relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.  

§ 2o Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica.  

Art. 2o Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nos 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).  

CAPÍTULO II 
DEFINIÇÕES  

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

 (MPE/PR - 2019) (MPE/RO - 2017) 

I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, 
distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida do produto;  

 (MPE/BA-2018) 
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II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de 
quaisquer substâncias ou resíduos;  

III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis 
ou individualizáveis;  

IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de 
matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;  

V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 
composição;  

VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e 
participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas 
aos resíduos sólidos;  

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a 
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações 
admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança 
e a minimizar os impactos ambientais adversos;  

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando 
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar 
os impactos ambientais adversos;  

IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram 
resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo;  

 (MPE/PR - 2019) 

X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta 
Lei;  

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 
controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável;  

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto 
de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 
final ambientalmente adequada;  
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 (MPE/RO - 2017) 

XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços de forma a 
atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a 
qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras;  

XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos 
produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se 
couber, do SNVS e do Suasa;  

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação 
por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que 
não a disposição final ambientalmente adequada;  

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas 
em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 
estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  

XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 
minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à 
saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei;  

XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, 
física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do 
Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;  

XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades previstas 
no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007.  

TÍTULO II 
DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 4o A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, 
diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 
Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.  
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Art. 5o A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se 
com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a 
Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, de 6 de 
abril de 2005.  

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS  

Art. 6o São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  

I - a prevenção e a precaução;  

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  

III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, 
econômica, tecnológica e de saúde pública;  

IV - o desenvolvimento sustentável;  

V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e 
serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do 
impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada do planeta;  

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da 
sociedade;  

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor 
social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  

IX - o respeito às diversidades locais e regionais;  

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;  

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.  

Art. 7o São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

 (MPE/BA-2018) 

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos;  
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 (MPE/BA-2018) 

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;  

 (MPE/BA-2018) 

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos 
ambientais;  

 (MPE/BA-2018) 

V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  

 (MPE/BA-2018) 

VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos 
derivados de materiais recicláveis e reciclados;  

 (MPE/BA-2018) 

VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  

 (MPE/BA-2018) 

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas 
à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;  

 (MPE/BA-2018) 

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  

 (MPE/BA-2018) 

X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que 
assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade 
operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

 (MPE/BA-2018) 

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  

a) produtos reciclados e recicláveis;  

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis;  
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XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

 (MPE/BA-2018) 

XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  

 (MPE/BA-2018) 

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria 
dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético;  

 (MPE/BA-2018) 

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  

 (MPE/BA-2018) 

CAPÍTULO III 
DOS INSTRUMENTOS  

Art. 8o São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:  

I - os planos de resíduos sólidos;  

II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  

III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação 
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;  

VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de 
pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, 
tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;  

VII - a pesquisa científica e tecnológica;  

VIII - a educação ambiental;  

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  
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 (MPE/BA-2018) 

X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;  

XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir);  

XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa);  

XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;  

XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos;  

XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;  

XVI - os acordos setoriais;  

 (MPE/BA-2018) 

XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles:  

a) os padrões de qualidade ambiental;  

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais;  

c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  

d) a avaliação de impactos ambientais;  

e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);  

f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; 

 XIX - o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com 
vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos.  
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TÍTULO III 
DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 9o Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: 
não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos.  

CAPÍTULO II 
DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 14. São planos de resíduos sólidos:  

I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  

II - os planos estaduais de resíduos sólidos;  

III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas 
ou aglomerações urbanas;  

IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;  

V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;  

VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  

Parágrafo único. É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como 
controle social em sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei 
no 10.650, de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007.  

SEÇÃO II 
DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Art. 15. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a 
cada 4 (quatro) anos, tendo como conteúdo mínimo:  

I - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos;  

II - proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas;  
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III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos 
e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos 
sólidos;  

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou 
para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a 
ações e programas de interesse dos resíduos sólidos;  

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos;  

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas 
de desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para as áreas de especial interesse 
turístico;  

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos;  

XI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação e 
operacionalização, assegurado o controle social.  

Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização e 
participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas.  

SEÇÃO III 
DOS PLANOS ESTADUAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Art. 16. A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição 
para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos 
e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou 
financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. (Vigência) 

 (MPE/CE-2020) 

§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Estados que instituírem 
microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Constituição Federal, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos.  

 (MPE/CE-2020) 
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§ 2o Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na 
forma deste artigo.  

§ 3o Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as microrregiões instituídas 
conforme previsto no § 1o abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção civil, de serviços de 
transporte, de serviços de saúde, agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades 
microrregionais.  

Art. 17. O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado, 
abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 
(quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo:  

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos 
socioeconômicos e ambientais;  

II - proposição de cenários;  

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos 
e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos 
sólidos;  

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a obtenção de seu aval ou 
para o acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade estadual, quando destinados 
às ações e programas de interesse dos resíduos sólidos;  

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos;  

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;  

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos, respeitadas as 
disposições estabelecidas em âmbito nacional;  

XI - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente o 
zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento costeiro, de:  

a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final 
de rejeitos;  
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b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de 
recuperação ambiental;  

XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua implementação e 
operacionalização, assegurado o controle social.  

§ 1o Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de 
resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações 
urbanas.  

§ 2o A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de 
planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 1o, dar-se-
ão obrigatoriamente com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem 
qualquer das prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei.  

§ 3o Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, o plano microrregional de resíduos 
sólidos deve atender ao previsto para o plano estadual e estabelecer soluções integradas para a coleta 
seletiva, a recuperação e a reciclagem, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, 
consideradas as peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos.  

SEÇÃO IV 
DOS PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por 
esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela 
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de 
crédito ou fomento para tal finalidade. (Vigência) 

 (MPE/CE-2020) 

§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios que:  

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a 
elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos 
microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 16;  

 (MPE/CE-2020) 

II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.  

§ 2o Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na 
forma deste artigo.  

Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:  
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I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o 
volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;  

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado 
o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;  

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 
Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as 
formas de prevenção dos riscos ambientais;  

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos 
termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei 
e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e 
observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos;  

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20, 
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes 
da legislação federal e estadual;  

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas 
do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;  

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização;  

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem de resíduos sólidos;  

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda, se houver;  

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos 
sólidos;  

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 
quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  
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XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística 
reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos;  

 (MPE/MS – 2018) 

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e 
operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de 
logística reversa previstos no art. 33;  

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento;  

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas 
contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;  

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual 
municipal.  

§ 1o O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no plano de saneamento 
básico previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos 
do caput e observado o disposto no § 2o, todos deste artigo.  

§ 2o Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento.  

§ 3o O disposto no § 2º não se aplica a Municípios:  

I - integrantes de áreas de especial interesse turístico;  

II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental 
de âmbito regional ou nacional;  

III - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação.  

§ 4o A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime o Município ou o 
Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações 
operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão 
competente do Sisnama.  

§ 5o Na definição de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput deste artigo, é vedado atribuir ao 
serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a realização de etapas do 
gerenciamento dos resíduos a que se refere o art. 20 em desacordo com a respectiva licença ambiental ou 
com normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS.  

§ 6o Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da 
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administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as 
formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos.  

§ 7o O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos será disponibilizado para o Sinir, 
na forma do regulamento.  

§ 8o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não pode ser utilizada para 
impedir a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos 
órgãos competentes.  

§ 9o Nos termos do regulamento, o Município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para a 
gestão dos resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos 
nos incisos I a XIX do caput deste artigo, pode ser dispensado da elaboração de plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos.  

CAPÍTULO III 
DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO  

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações 
voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais 
determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.  

Art. 26. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável 
pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu 
regulamento.  

Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação e 
operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão 
competente na forma do art. 24.  

§ 1o A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação 
final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas 
no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado 
dos respectivos resíduos ou rejeitos.  

§ 2o Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas 
pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, 
observado o disposto no § 5o do art. 19.  

Art. 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com a 
disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução.  
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Art. 29. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que 
tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento 
de resíduos sólidos.  

 (MPE/GO – 2019) 

Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos 
decorrentes das ações empreendidas na forma do caput.  

SEÇÃO II 
DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA  

Art. 30. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada 
de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção.  

 (MPE/GO – 2016) 

Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo:  

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e 
mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;  

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para 
outras cadeias produtivas;  

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais;  

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior 
sustentabilidade;  

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais 
reciclados e recicláveis;  

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;  

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.  

Art. 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com 
vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange:  

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos:  
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a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação 
ambientalmente adequada;  

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível;  

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados 
a seus respectivos produtos;  

III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente 
destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na 
forma do art. 33;  

IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, participar das 
ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não 
inclusos no sistema de logística reversa.  

Art. 32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem.  

§ 1o Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:  

I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do 
produto;  

II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências 
aplicáveis ao produto que contêm;  

III - recicladas, se a reutilização não for possível.  

§ 2o O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou econômica, não seja 
viável a aplicação do disposto no caput.  

§ 3o É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que:  

I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens;  

II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos embalados, 
em qualquer fase da cadeia de comércio.  

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 
(Regulamento) 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, 
constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei 
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ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas 
técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. (Regulamento) 

§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre 
o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos 
comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, 
considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos 
resíduos gerados. (Regulamento) 

§ 2o A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará a viabilidade técnica e 
econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio 
ambiente dos resíduos gerados.  

§ 3o Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder 
público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos 
produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos 
I e IV do caput e o § 1o tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e 
operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, 
podendo, entre outras medidas:  

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1o.  

§ 4o Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos 
produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens 
objeto de logística reversa, na forma do § 1o.  

§ 5o Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores 
dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3o e 4o.  
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§ 6o Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às 
embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente 
adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos.  

§ 7o Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial 
ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de 
responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística 
reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder público serão 
devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes.  

§ 8o Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística reversa manterão 
atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas 
sobre a realização das ações sob sua responsabilidade.  

Art. 34. Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso IV do caput do art. 31 e no § 
1o do art. 33 podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal.  

§ 1o Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre os 
firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em âmbito municipal. (Vide Decreto nº 
9.177, de 2017) 

§ 2o Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 1o, os acordos firmados com menor abrangência 
geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental constantes nos acordos 
setoriais e termos de compromisso firmados com maior abrangência geográfica. (Vide Decreto nº 9.177, de 
2017) 

Art. 35. Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os consumidores são obrigados a:  

I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados;  

II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução.  

Parágrafo único. O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que 
participam do sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma de lei municipal.  

Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  

 (MPE/BA-2018) 

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  
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 (MPE/BA-2018) 

II - estabelecer sistema de coleta seletiva;  

 (MPE/BA-2018) 

III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos 
resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos;  

 (MPE/BA-2018) 

IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 7º do art. 
33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;  

 (MPE/BA-2018) 

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes 
econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;  

 (MPE/BA-2018) 

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  

 (MPE/BA-2018) 

§ 1o Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de 
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 
físicas de baixa renda, bem como sua contratação.  

 (MPE/BA-2018) 

§ 2o A contratação prevista no § 1º é dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 (MPE/BA-2018) 

CAPÍTULO V 
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS  

Art. 42. O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, 
prioritariamente, às iniciativas de:  

I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo;  
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 (MPE/BA-2018) 

II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em seu 
ciclo de vida;  

 (MPE/BA-2018) 

III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas 
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 
renda;  

 (MPE/BA-2018) 

IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou, nos termos 
do inciso I do caput do art. 11, regional;  

 (MPE/BA-2018) 

V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa;  

 (MPE/BA-2018) 

VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs;  

 (MPE/BA-2018) 

VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos sólidos;  

 (MPE/BA-2018) 

VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos 
processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.  

 (MPE/BA-2018) 

Art. 43. No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender diretrizes desta Lei, as 
instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios diferenciados de acesso dos beneficiários aos 
créditos do Sistema Financeiro Nacional para investimentos produtivos.  

Art. 44. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, poderão 
instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as 
limitações da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a:  

I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos 
produzidos no território nacional;  
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II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria 
com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
formadas por pessoas físicas de baixa renda;  

III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.  

Art. 45. Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de 2005, com o objetivo de 
viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm 
prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal.  

Art. 46. O atendimento ao disposto neste Capítulo será efetivado em consonância com a Lei Complementar 
nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como com as diretrizes e objetivos do respectivo plano 
plurianual, as metas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e no limite das 
disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais.  

CAPÍTULO VI 
DAS PROIBIÇÕES  

Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:  

 (MPE/PR - 2016) 

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;  

 (MPE/PR - 2016) 

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;  

 (MPE/PR - 2016) 

 A eliminação inadequada de resíduos sólidos, com o lançamento in natura a céu aberto, pelo Município ocasiona a 
responsabilidade civil objetiva pelos danos causados. "ELIMINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO 
MUNICÍPIO. 'LIXÃO'. DANOS CAUSADOS A VIZINHOS. CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA E DO DANO MORAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer 
combinada com indenização por danos materiais e morais contra o Município de Araguatins/TO visando à retirada de 
resíduos sólidos lançados indevidamente no imóvel da autora, contíguo ao lixão municipal, bem como indenização em razão 
da contaminação do solo. 2. Por expressa previsão legal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos dialoga com a Política 
Nacional do Meio Ambiente. Assim, os princípios legais e jurisprudenciais informadores daquela somam-se aos princípios 
de regência desta, neles incluídos a prevenção, a precaução, o poluidor-pagador e o protetor-recebedor (arts. 5º e 6º da 
Lei 12.305/2010). 3. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a hipótese dos autos é de responsabilidade civil objetiva, 
solidária e ilimitada. Entre as formas proibidas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos inclui-se o "lançamento 
in natura a céu aberto" (art. 47, II, da Lei 12.305/2010). Assim, 'lixão' viola a legislação em vigor, situação agravada quando 
o Poder Público utiliza-se de imóvel privado, sem consentimento do proprietário. Depositar resíduos sólidos ou líquidos 
em área de outrem, sem licença ou autorização administrativa, caracteriza poluição e causa dano moral, 
independentemente de atingir benfeitorias ou interferir em atividades existentes no local. 4. No mais, o Tribunal a quo 
categoricamente afirmou que 'as provas apresentadas, nos autos, demonstram que o despejo inadequado de resíduos 
sólidos no imóvel pertencente à Autora/Apelada e a omissão do ente municipal decorre desde meados de 2008, ... 
perpetuando-se até meados de 2016'. Logo, para modificar o entendimento do Tribunal de origem, reconhecendo que o 
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lixo encontrado não foi depositado pelo Município, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inadmissível em 
Recurso Especial em face do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não 
provido". (REsp 1732060/TO, Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08/10/2019, DJe 11/09/2020). 

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa 
finalidade;  

 (MPE/PR - 2016) 

IV - outras formas vedadas pelo poder público.  

 (MPE/PR - 2016) 

§ 1o Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde 
que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e, quando couber, do 
Suasa.  

§ 2o Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou 
de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do Sisnama, não são consideradas corpos 
hídricos para efeitos do disposto no inciso I do caput.  

Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades:  

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;  

II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17;  

III - criação de animais domésticos;  

IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes;  

V - outras atividades vedadas pelo poder público.  

Art. 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos 
cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda 
que para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou recuperação.  

 A importação de pneus usados viola preceitos fundamentais. "RECICLAGEM DE PNEUS USADOS: AUSÊNCIA DE 
ELIMINAÇÃO TOTAL DE SEUS EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. COISA JULGADA COM CONTEÚDO 
EXECUTADO OU EXAURIDO: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DECISÕES JUDICIAIS COM CONTEÚDO INDETERMINADO NO 
TEMPO: PROIBIÇÃO DE NOVOS EFEITOS A PARTIR DO JULGAMENTO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
(...) Demonstração de que: a) os elementos que compõem o pneus, dando-lhe durabilidade, é responsável pela demora na 
sua decomposição quando descartado em aterros; b) a dificuldade de seu armazenamento impele a sua queima, o que 
libera substâncias tóxicas e cancerígenas no ar; c) quando compactados inteiros, os pneus tendem a voltar à sua forma 
original e retornam à superfície, ocupando espaços que são escassos e de grande valia, em especial nas grandes cidades; 
d) pneus inservíveis e descartados a céu aberto são criadouros de insetos e outros transmissores de doenças; e) o alto 
índice calorífico dos pneus, interessante para as indústrias cimenteiras, quando queimados a céu aberto se tornam focos 
de incêndio difíceis de extinguir, podendo durar dias, meses e até anos; f) o Brasil produz pneus usados em quantitativo 
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suficiente para abastecer as fábricas de remoldagem de pneus, do que decorre não faltar matéria-prima a impedir a 
atividade econômica. Ponderação dos princípios constitucionais: demonstração de que a importação de pneus usados ou 
remoldados afronta os preceitos constitucionais de saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 170, inc. 
I e VI e seu parágrafo único, 196 e 225 da Constituição do Brasil). 9. Decisões judiciais com trânsito em julgado, cujo 
conteúdo já tenha sido executado e exaurido o seu objeto não são desfeitas: efeitos acabados. Efeitos cessados de decisões 
judiciais pretéritas, com indeterminação temporal quanto à autorização concedida para importação de pneus: proibição a 
partir deste julgamento por submissão ao que decidido nesta arguição". (ADPF 101/DF, Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 
j. 24/06/2009, DJe 04/06/2012). 

LEI Nº 12.462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011. 
* ATUALIZADO ATÉ 12/03/2021 

Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC; altera a Lei nº 10.683, de 28 
de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios, a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a legislação da 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de Aviação 
Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de Controlador de Tráfego 
Aéreo; autoriza a contratação de controladores de tráfego aéreo temporários; altera as Leis 
nºs 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de 
janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, 
de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e 
revoga dispositivos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC 

SEÇÃO I 
ASPECTOS GERAIS 

Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente às 
licitações e contratos necessários à realização: 

I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da Carteira de Projetos Olímpicos a ser definida 
pela Autoridade Pública Olímpica (APO); e 

II - da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação - Fifa 2013 e da Copa do 
Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo Executivo - Gecopa 2014 do Comitê Gestor instituído para definir, 
aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a 
realização da Copa do Mundo Fifa 2014 - CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, às 
constantes da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 
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III - de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da 
Federação distantes até 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros) das cidades sedes dos mundiais 
referidos nos incisos I e II. 

IV - das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) (Incluído pela Lei nº 12.688, de 
2012) 

V - das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. (Incluído pela Lei nº 
12.745, de 2012) 

VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e administração de 
estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo; (Incluído pela Lei nº 13.190, de 
2015) 

VII - das ações no âmbito da segurança pública; (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015) 

VIII - das obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de 
infraestrutura logística; e (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015) 

IX - dos contratos a que se refere o art. 47-A. (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015) 

X - das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação. (Incluído pela Lei nº 
13.243, de 2016) 

§ 1º O RDC tem por objetivos: 

I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes; 

II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios 
para o setor público; 

III - incentivar a inovação tecnológica; e 

IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração pública. 

§ 2º A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório e resultará no 
afastamento das normas contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente 
previstos nesta Lei. 

§ 3º Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às licitações e aos contratos 
necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de 
pesquisa, ciência e tecnologia. (Redação dada pela Lei nº 13.190, de 2015) 



 

 

 290 
546 

SEÇÃO II 
DAS REGRAS APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES NO ÂMBITO DO RDC 

SUBSEÇÃO I 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

Art. 5º O objeto da licitação deverá ser definido de forma clara e precisa no instrumento convocatório, 
vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias. 

Art. 6º Observado o disposto no § 3º, o orçamento previamente estimado para a contratação será tornado 
público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do 
detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. 

§ 1º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de que 
trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório. 

§ 2º No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no 
instrumento convocatório. 

§ 3º Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida no caput deste artigo possuirá 
caráter sigiloso e será disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

Art. 7º No caso de licitação para aquisição de bens, a administração pública poderá: 

I - indicar marca ou modelo, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses: 

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto; 

b) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor for a única capaz de 
atender às necessidades da entidade contratante; ou 

c) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser melhor compreendida pela identificação de 
determinada marca ou modelo aptos a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo 
da expressão “ou similar ou de melhor qualidade”; 

II - exigir amostra do bem no procedimento de pré-qualificação, na fase de julgamento das propostas ou de 
lances, desde que justificada a necessidade da sua apresentação; 

III - solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto 
ambiental, por qualquer instituição oficial competente ou por entidade credenciada; e 

IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do 
contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor. 

Art. 8º Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes: 

I - empreitada por preço unitário; 
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II - empreitada por preço global; 

III - contratação por tarefa; 

IV - empreitada integral; ou 

V - contratação integrada. 

§ 1º Nas licitações e contratações de obras e serviços de engenharia serão adotados, preferencialmente, os 
regimes discriminados nos incisos II, IV e V do caput deste artigo. 

§ 2º No caso de inviabilidade da aplicação do disposto no § 1º deste artigo, poderá ser adotado outro regime 
previsto no caput deste artigo, hipótese em que serão inseridos nos autos do procedimento os motivos que 
justificaram a exceção. 

§ 3º O custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de 
insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, ou na tabela do Sistema 
de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários. 

§ 4º No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 3º deste artigo, a estimativa 
de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência 
formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas 
especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. 

§ 5º Nas licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas onde for adotado o regime 
previsto no inciso V do caput deste artigo, deverá haver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente, disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. 

§ 6º No caso de contratações realizadas pelos governos municipais, estaduais e do Distrito Federal, desde 
que não envolvam recursos da União, o custo global de obras e serviços de engenharia a que se refere o § 
3º deste artigo poderá também ser obtido a partir de outros sistemas de custos já adotados pelos respectivos 
entes e aceitos pelos respectivos tribunais de contas. 

§ 7º É vedada a realização, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia para cuja 
concretização tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime adotado. 

Art. 9º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a 
contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada e cujo objeto envolva, pelo menos, 
uma das seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 12.980, de 2014) 

I - inovação tecnológica ou técnica; (Incluído pela Lei nº 12.980, de 2014) 

II - possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou (Incluído pela Lei nº 12.980, de 2014) 
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III - possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado. (Incluído pela Lei nº 12.980, 
de 2014) 

§ 1º A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e 
executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-
operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 

 (MPE/MS – 2018) 

LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. 
* ATUALIZADO ATÉ 12/03/2021 

Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a 
execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato 
infracional; e altera as Leis nºs 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, 
de 21 de novembro de 1968, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro 
de 1993, os Decretos-Leis nºs 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 
1946, e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 
DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SINASE) 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a 
execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. 

§ 1º Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução 
de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem 
como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a 
lei. 

§ 2º Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais têm por objetivos: 
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I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que 
possível incentivando a sua reparação; 

II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do 
cumprimento de seu plano individual de atendimento; e 

III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo 
de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. 

§ 3º Entendem-se por programa de atendimento a organização e o funcionamento, por unidade, das 
condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas. 

§ 4º Entende-se por unidade a base física necessária para a organização e o funcionamento de programa de 
atendimento. 

§ 5º Entendem-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de direito público ou privado que instala e 
mantém a unidade e os recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de programas de 
atendimento. 

 (MPE-RO - 2017) 

Art. 2º O Sinase será coordenado pela União e integrado pelos sistemas estaduais, distrital e municipais 
responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento a adolescente ao qual 
seja aplicada medida socioeducativa, com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os termos 
desta Lei. 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 3º Compete à União: 

I - formular e coordenar a execução da política nacional de atendimento socioeducativo; 

II - elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, em parceria com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios; 

III - prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para o desenvolvimento de seus sistemas; 

IV - instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, seu 
funcionamento, entidades, programas, incluindo dados relativos a financiamento e população atendida; 

V - contribuir para a qualificação e ação em rede dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo; 
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VI - estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento 
e as normas de referência destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas de internação e 
semiliberdade; 

VII - instituir e manter processo de avaliação dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo, seus planos, 
entidades e programas; 

VIII - financiar, com os demais entes federados, a execução de programas e serviços do Sinase; e 

IX - garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos aos gestores estaduais, distrital e 
municipais, para financiamento de programas de atendimento socioeducativo. 

§ 1º São vedados à União o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. 

§ 2º Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) competem as funções 
normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do Sinase, nos termos previstos na Lei nº 8.242, de 
12 de outubro de 1991, que cria o referido Conselho. 

 (MPE-CE-2020) (MPE-RO - 2017) 

§ 3º O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conanda. 

§ 4º À Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) competem as funções 
executiva e de gestão do Sinase. 

Art. 4º Compete aos Estados: 

I - formular, instituir, coordenar e manter Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as 
diretrizes fixadas pela União; 

II - elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional; 

III - criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de semiliberdade 
e internação; 

IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento do seu sistema de atendimento e 
dos sistemas municipais; 

V - estabelecer com os Municípios formas de colaboração para o atendimento socioeducativo em meio 
aberto; 

VI - prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos Municípios para a oferta regular de 
programas de meio aberto; 

VII - garantir o pleno funcionamento do plantão interinstitucional, nos termos previstos no inciso V do art. 
88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
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VIII - garantir defesa técnica do adolescente a quem se atribua prática de ato infracional; 

IX - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer 
regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; e 

X - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao 
atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles 
destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa privativa de liberdade. 

§ 1º Ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e 
de controle do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso II do art. 
88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como outras definidas 
na legislação estadual ou distrital. 

§ 2º O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§ 3º Competem ao órgão a ser designado no Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo as funções 
executiva e de gestão do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. 

Art. 5º Compete aos Municípios: 

I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas 
as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado; 

II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e 
o respectivo Plano Estadual; 

III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio 
aberto; 

IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de 
Atendimento Socioeducativo; 

V - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer 
regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; e 

VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações 
destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como 
aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto. 

§ 1º Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, os Municípios 
podem instituir os consórcios dos quais trata a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas 
gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, ou qualquer outro instrumento 
jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades. 
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§ 2º Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas 
e de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso II do 
art. 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como outras 
definidas na legislação municipal. 

§ 3º O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§ 4º Competem ao órgão a ser designado no Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo as funções 
executiva e de gestão do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. 

Art. 6º Ao Distrito Federal cabem, cumulativamente, as competências dos Estados e dos Municípios. 

SEÇÃO III 
DOS PROGRAMAS DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE 

Art. 15. São requisitos específicos para a inscrição de programas de regime de semiliberdade ou internação: 

I - a comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações adequadas e em 
conformidade com as normas de referência; 

II - a previsão do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente; 

III - a apresentação das atividades de natureza coletiva; 

IV - a definição das estratégias para a gestão de conflitos, vedada a previsão de isolamento cautelar, exceto 
nos casos previstos no § 2º do art. 49 desta Lei; e 

V - a previsão de regime disciplinar nos termos do art. 72 desta Lei. 

Art. 16. A estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de referência do Sinase. 

§ 1º É vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos, ou de qualquer 
outra forma integrados a estabelecimentos penais. 

§ 2º A direção da unidade adotará, em caráter excepcional, medidas para proteção do interno em casos de 
risco à sua integridade física, à sua vida, ou à de outrem, comunicando, de imediato, seu defensor e o 
Ministério Público. 

Art. 17. Para o exercício da função de dirigente de programa de atendimento em regime de semiliberdade 
ou de internação, além dos requisitos específicos previstos no respectivo programa de atendimento, é 
necessário: 

 (MPE-RO - 2017) 

I - formação de nível superior compatível com a natureza da função; 
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 (MPE-RO - 2017) 

II - comprovada experiência no trabalho com adolescentes de, no mínimo, 2 (dois) anos; e 

 (MPE-RO - 2017) 

III - reputação ilibada. 

 (MPE-RO - 2017) 

CAPÍTULO VII 
DO FINANCIAMENTO E DAS PRIORIDADES 

Art. 30. O Sinase será cofinanciado com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, além de outras 
fontes. 

§ 2º Os entes federados que tenham instituído seus sistemas de atendimento socioeducativo terão acesso 
aos recursos na forma de transferência adotada pelos órgãos integrantes do Sinase. 

§ 3º Os entes federados beneficiados com recursos dos orçamentos dos órgãos responsáveis pelas políticas 
integrantes do Sinase, ou de outras fontes, estão sujeitos às normas e procedimentos de monitoramento 
estabelecidos pelas instâncias dos órgãos das políticas setoriais envolvidas, sem prejuízo do disposto nos 
incisos IX e X do art. 4º , nos incisos V e VI do art. 5º e no art. 6º desta Lei. 

Art. 31. Os Conselhos de Direitos, nas 3 (três) esferas de governo, definirão, anualmente, o percentual de 
recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente a serem aplicados no financiamento das 
ações previstas nesta Lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação. 

 (MPE-RO - 2017) 

Parágrafo único. Os entes federados beneficiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente para ações de atendimento socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas 
ações por meio do Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo. 

TÍTULO II 
DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios: 

I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto; 
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II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de 
autocomposição de conflitos; 

III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às 
necessidades das vítimas; 

IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida; 

V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o art. 122 da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente; 

VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida; 

VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe 
social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria 
ou status; e 

IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. 

CAPÍTULO II 
DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 36. A competência para jurisdicionar a execução das medidas socioeducativas segue o determinado 
pelo art. 146 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da competência exclusiva 
do juiz. (Súmula 108, STJ) 

Art. 37. A defesa e o Ministério Público intervirão, sob pena de nulidade, no procedimento judicial de 
execução de medida socioeducativa, asseguradas aos seus membros as prerrogativas previstas na Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), podendo requerer as providências 
necessárias para adequar a execução aos ditames legais e regulamentares. 

Art. 38. As medidas de proteção, de advertência e de reparação do dano, quando aplicadas de forma 
isolada, serão executadas nos próprios autos do processo de conhecimento, respeitado o disposto nos arts. 
143 e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Art. 39. Para aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade 
assistida, semiliberdade ou internação, será constituído processo de execução para cada adolescente, 
respeitado o disposto nos arts. 143 e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), e com autuação das seguintes peças: 

I - documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente 
os que comprovem sua idade; e 
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II - as indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade e, obrigatoriamente: 

a) cópia da representação; 

b) cópia da certidão de antecedentes; 

c) cópia da sentença ou acórdão; e 

d) cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. 

Parágrafo único. Procedimento idêntico será observado na hipótese de medida aplicada em sede de 
remissão, como forma de suspensão do processo. 

Art. 40. Autuadas as peças, a autoridade judiciária encaminhará, imediatamente, cópia integral do 
expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, solicitando designação do programa ou da 
unidade de cumprimento da medida. 

Art. 41. A autoridade judiciária dará vistas da proposta de plano individual de que trata o art. 53 desta Lei 
ao defensor e ao Ministério Público pelo prazo sucessivo de 3 (três) dias, contados do recebimento da 
proposta encaminhada pela direção do programa de atendimento. 

§ 1º O defensor e o Ministério Público poderão requerer, e o Juiz da Execução poderá determinar, de ofício, 
a realização de qualquer avaliação ou perícia que entenderem necessárias para complementação do plano 
individual. 

§ 2º A impugnação ou complementação do plano individual, requerida pelo defensor ou pelo Ministério 
Público, deverá ser fundamentada, podendo a autoridade judiciária indeferi-la, se entender insuficiente a 
motivação. 

§ 3º Admitida a impugnação, ou se entender que o plano é inadequado, a autoridade judiciária designará, se 
necessário, audiência da qual cientificará o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de 
atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável. 

§ 4º A impugnação não suspenderá a execução do plano individual, salvo determinação judicial em 
contrário. 

 (MPE-GO – 2016) 

§ 5º Findo o prazo sem impugnação, considerar-se-á o plano individual homologado. 

Art. 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser 
reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar 
audiência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do 
programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável. 

 (MPE-GO – 2016) (MPE-PR - 2016) 
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§ 1º A audiência será instruída com o relatório da equipe técnica do programa de atendimento sobre a 
evolução do plano de que trata o art. 52 desta Lei e com qualquer outro parecer técnico requerido pelas 
partes e deferido pela autoridade judiciária. 

§ 2º A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, 
por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. 

 (MPE-GO – 2016) (MPE-PR - 2016) 

 A gravidade do ato infracional cometido não  é  suficiente  para,  de  per  si,  justificar  a manutenção do adolescente 
em medida socioeducativa de internação pelo prazo máximo permitido  na  Lei  n.  8.069/90,  porque  a finalidade 
principal do Estatuto da Criança e do Adolescente não é retributiva, mas reeducar e conferir proteção integral ao 
menor infrator". (RHC 102.354/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 
14/11/2018) 

§ 3º Considera-se mais grave a internação, em relação a todas as demais medidas, e mais grave a 
semiliberdade, em relação às medidas de meio aberto. 

Art. 43. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de 
privação da liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da 
direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou 
responsável. 

 "1. Cabe ao Juízo competente para a execução da medida aplicada ao menor determinar a modificação da medida 
socioeducativa imposta, quando  essa  se  revelar  insuficiente  à  sua ressocialização, não havendo que se falar em 
ofensa ao postulado da coisa julgada. Assim, ante   o   descumprimento   reiterado   e  injustificado  de  medida 
anteriormente imposta, mostra-se cabível a substituição da medida de semiliberdade  por  internação, nos termos do 
disposto no art. 43 da Lei n. 12.594/2012. 2.  Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou que o paciente já se evadira  
nove   vezes,   o   que   levou   à  regressão  da  medida socioeducativa,  tendo  em  vista a recalcitrância no cumprimento 
da medida  de  semiliberdade  imposta  na sentença, não havendo, ainda, nenhum indicativo de que a imposição de 
medida diversa da internação seria  compatível  às  finalidades  do  Estatuto  da  Criança  e  do Adolescente." (HC 
499.316/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) 

§ 1º Justifica o pedido de reavaliação, entre outros motivos: 

I - o desempenho adequado do adolescente com base no seu plano de atendimento individual, antes do 
prazo da reavaliação obrigatória; 

II - a inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das atividades do plano 
individual; e 

III - a necessidade de modificação das atividades do plano individual que importem em maior restrição da 
liberdade do adolescente. 

§ 2º A autoridade judiciária poderá indeferir o pedido, de pronto, se entender insuficiente a motivação. 

§ 3º Admitido o processamento do pedido, a autoridade judiciária, se necessário, designará audiência, 
observando o princípio do § 1º do art. 42 desta Lei. 
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§ 4º A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido 
processo legal, inclusive na hipótese do inciso III do art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), e deve ser: 

I - fundamentada em parecer técnico; 

II - precedida de prévia audiência, e nos termos do § 1º do art. 42 desta Lei. 

Art. 44. Na hipótese de substituição da medida ou modificação das atividades do plano individual, a 
autoridade judiciária remeterá o inteiro teor da decisão à direção do programa de atendimento, assim como 
as peças que entender relevantes à nova situação jurídica do adolescente. 

Parágrafo único. No caso de a substituição da medida importar em vinculação do adolescente a outro 
programa de atendimento, o plano individual e o histórico do cumprimento da medida deverão acompanhar 
a transferência. 

Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade 
judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 
(três) dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo. 

 (MPE-SP - 2015) 

§ 1º É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida socioeducativa, ou 
deixar de considerar os prazos máximos, e de liberação compulsória previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), excetuada a hipótese de medida aplicada por ato 
infracional praticado durante a execução. 

 (MPE-GO – 2016) 

 "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido  de  que  o  art. 45, §§ 1º e 2º, da Lei n. 
12.594/2012, não impede  a  apuração  e  o  julgamento  de  outros  atos infracionais cometidos  pelo  adolescente,  
inclusive  com  a  imposição de novas medidas socioeducativas, competindo ao Juízo de Execução avaliar, no caso  
concreto,  a  possibilidade  de  unificação ou extinção de uma delas. Precedentes." (AgInt no HC 430.747/SC, Rel. 
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018) 

§ 2º É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados 
anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa 
natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos 
absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema. 

 É pacífico o entendimento do STJ que "o  art.  45,  §  2º,  da Lei n. 12.594/2012 não respalda a extinção de processo 
sem resolução do mérito, que só poderia ocorrer quando  presentes  uma  das hipóteses do artigo 189 do ECA, bem 
como porque o conhecimento da vida pregressa do adolescente é fundamental para orientar o estabelecimento de 
futuras medidas socioeducativas, caso  sejam  cometidos  novos  atos  infracionais,  tendo  em  vista inclusive  o  
conteúdo  do  art.  122, II, do ECA" (AgInt no REsp n. 1.697.957/ES,  Relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, 
Sexta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017).  

Art. 46. A medida socioeducativa será declarada extinta: 
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 (MPE-SP - 2015) 

I - pela morte do adolescente; 

 (MPE-SP - 2015) 

II - pela realização de sua finalidade; 

 (MPE-SP - 2015) 

III - pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em 
execução provisória ou definitiva; 

 (MPE-SP - 2015) 

IV - pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da 
medida; e 

 (MPE-SP - 2015) 

V - nas demais hipóteses previstas em lei. 

 (MPE-SP - 2015) 

§ 1º No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a 
processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando 
da decisão o juízo criminal competente. 

 A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida 
socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. (Súmula 605, STJ) 

 É válida a extinção de medida socioeducativa de internação quando o juízo da execução, ante a superveniência de 
processo-crime após a maioridade penal, entende que não restam objetivos pedagógicos em sua execução. (HC 551.319-
RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) 

§ 2º Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar não convertida em pena privativa de liberdade deve ser 
descontado do prazo de cumprimento da medida socioeducativa. 

Art. 47. O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima de 6 (seis) meses, a contar 
da data da expedição, podendo, se necessário, ser renovado, fundamentadamente. 

Art. 48. O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou responsável poderão postular 
revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, podendo a autoridade judiciária suspender a 
execução da sanção até decisão final do incidente. 

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

CAPÍTULO III 
DOS DIREITOS INDIVIDUAIS 

Art. 49. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo 
de outros previstos em lei: 

 (MPE-PR - 2017) 

I - ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor, em qualquer fase do procedimento 
administrativo ou judicial; 

II - ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de 
privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência 
à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de residência; 

 (MPE-AM - 2015) (MPE-PR - 2017) 

 "É possível a internação de menor em situação conflituosa com a lei  em  domicílio  diverso ao do que residem seus 
familiares, ainda mais quando há concessão de auxílio financeiro a estes, a fim de que estejam  próximos  do  menor  
reeducando não havendo que se falar em interpretação literal do disposto no artigo 49, inciso II do SINASE". (HC 
429.245/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018). 

III - ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião e em todos os 
direitos não expressamente limitados na sentença; 

IV - peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo, 
obrigatoriamente, ser respondido em até 15 (quinze) dias; 

V - ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de 
atendimento e também das previsões de natureza disciplinar; 

VI - receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução de seu plano individual, participando, 
obrigatoriamente, de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação; 

VII - receber assistência integral à sua saúde, conforme o disposto no art. 60 desta Lei; e 

VIII - ter atendimento garantido em creche e pré-escola aos filhos de 0 (zero) a 5 (cinco) anos. 

§ 1º As garantias processuais destinadas a adolescente autor de ato infracional previstas na Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), aplicam-se integralmente na execução das 
medidas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo. 
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§ 2º A oferta irregular de programas de atendimento socioeducativo em meio aberto não poderá ser 
invocada como motivo para aplicação ou manutenção de medida de privação da liberdade. 

Art. 50. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 121 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), a direção do programa de execução de medida de privação da liberdade poderá 
autorizar a saída, monitorada, do adolescente nos casos de tratamento médico, doença grave ou 
falecimento, devidamente comprovados, de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro ou irmão, com imediata 
comunicação ao juízo competente. 

Art. 51. A decisão judicial relativa à execução de medida socioeducativa será proferida após manifestação do 
defensor e do Ministério Público. 

 (MPE-RO - 2017) 

CAPÍTULO IV 
DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA) 

Art. 52. O cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de prestação de serviços à comunidade, 
liberdade assistida, semiliberdade ou internação, dependerá de Plano Individual de Atendimento (PIA), 
instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. 

Parágrafo único. O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de 
contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização 
administrativa, nos termos do art. 249 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), civil e criminal. 

Art. 53. O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de 
atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou 
responsável. 

Art. 54. Constarão do plano individual, no mínimo: 

I - os resultados da avaliação interdisciplinar; 

II - os objetivos declarados pelo adolescente; 

III - a previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional; 

IV - atividades de integração e apoio à família; 

V - formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual; e 

VI - as medidas específicas de atenção à sua saúde. 

Art. 55. Para o cumprimento das medidas de semiliberdade ou de internação, o plano individual conterá, 
ainda: 
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 (MPE-PR - 2016) 

I - a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida; 

 (MPE-PR - 2016) 

II - a definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá 
participar; e 

 (MPE-PR - 2016) 

III - a fixação das metas para o alcance de desenvolvimento de atividades externas. 

 (MPE-PR - 2016) 

Parágrafo único. O PIA será elaborado no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias da data do ingresso do 
adolescente no programa de atendimento. 

 (MPE-PR - 2016) 

Art. 56. Para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, 
o PIA será elaborado no prazo de até 15 (quinze) dias do ingresso do adolescente no programa de 
atendimento. 

 (MPE-PR - 2016) 

Art. 57. Para a elaboração do PIA, a direção do respectivo programa de atendimento, pessoalmente ou por 
meio de membro da equipe técnica, terá acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional 
e aos dos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente. 

§ 1º O acesso aos documentos de que trata o caput deverá ser realizado por funcionário da entidade de 
atendimento, devidamente credenciado para tal atividade, ou por membro da direção, em conformidade 
com as normas a serem definidas pelo Poder Judiciário, de forma a preservar o que determinam os arts. 143 
e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

§ 2º A direção poderá requisitar, ainda: 

I - ao estabelecimento de ensino, o histórico escolar do adolescente e as anotações sobre o seu 
aproveitamento; 

II - os dados sobre o resultado de medida anteriormente aplicada e cumprida em outro programa de 
atendimento; e 

III - os resultados de acompanhamento especializado anterior. 
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Art. 58. Por ocasião da reavaliação da medida, é obrigatória a apresentação pela direção do programa de 
atendimento de relatório da equipe técnica sobre a evolução do adolescente no cumprimento do plano 
individual. 

Art. 59. O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do respectivo programa de atendimento, 
ao adolescente e a seus pais ou responsável, ao Ministério Público e ao defensor, exceto expressa 
autorização judicial. 

CAPÍTULO V 
DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 60. A atenção integral à saúde do adolescente no Sistema de Atendimento Socioeducativo seguirá as 
seguintes diretrizes: 

I - previsão, nos planos de atendimento socioeducativo, em todas as esferas, da implantação de ações de 
promoção da saúde, com o objetivo de integrar as ações socioeducativas, estimulando a autonomia, a 
melhoria das relações interpessoais e o fortalecimento de redes de apoio aos adolescentes e suas famílias; 

II - inclusão de ações e serviços para a promoção, proteção, prevenção de agravos e doenças e recuperação 
da saúde; 

III - cuidados especiais em saúde mental, incluindo os relacionados ao uso de álcool e outras substâncias 
psicoativas, e atenção aos adolescentes com deficiências; 

IV - disponibilização de ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva e à prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis; 

V - garantia de acesso a todos os níveis de atenção à saúde, por meio de referência e contrarreferência, de 
acordo com as normas do Sistema Único de Saúde (SUS); 

VI - capacitação das equipes de saúde e dos profissionais das entidades de atendimento, bem como daqueles 
que atuam nas unidades de saúde de referência voltadas às especificidades de saúde dessa população e de 
suas famílias; 

VII - inclusão, nos Sistemas de Informação de Saúde do SUS, bem como no Sistema de Informações sobre 
Atendimento Socioeducativo, de dados e indicadores de saúde da população de adolescentes em 
atendimento socioeducativo; e 

VIII - estruturação das unidades de internação conforme as normas de referência do SUS e do Sinase, 
visando ao atendimento das necessidades de Atenção Básica. 
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Art. 61. As entidades que ofereçam programas de atendimento socioeducativo em meio aberto e de 
semiliberdade deverão prestar orientações aos socioeducandos sobre o acesso aos serviços e às unidades 
do SUS. 

Art. 62. As entidades que ofereçam programas de privação de liberdade deverão contar com uma equipe 
mínima de profissionais de saúde cuja composição esteja em conformidade com as normas de referência 
do SUS. 

§ 1º O filho de adolescente nascido nos estabelecimentos referidos no caput deste artigo não terá tal 
informação lançada em seu registro de nascimento. 

§ 2º Serão asseguradas as condições necessárias para que a adolescente submetida à execução de medida 
socioeducativa de privação de liberdade permaneça com o seu filho durante o período de amamentação. 

 "Não há impeditivo legal para a internação de adolescente gestante ou com filho em amamentação, desde que seja 
garantida atenção integral à saúde do adolescente, além de asseguradas as condições necessárias para que a 
adolescente submetida à execução de medida socioeducativa de privação de liberdade permaneça com o seu filho 
durante o período de amamentação." (HC 543.279/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 
julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020) 

SEÇÃO II 
DO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE COM TRANSTORNO MENTAL E COM 

DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Art 64. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que apresente indícios de transtorno 
mental, de deficiência mental, ou associadas, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e 
multissetorial. 

§ 1º As competências, a composição e a atuação da equipe técnica de que trata o caput deverão seguir, 
conjuntamente, as normas de referência do SUS e do Sinase, na forma do regulamento. 

§ 2º A avaliação de que trata o caput subsidiará a elaboração e execução da terapêutica a ser adotada, a 
qual será incluída no PIA do adolescente, prevendo, se necessário, ações voltadas para a família. 

§ 3º As informações produzidas na avaliação de que trata o caput são consideradas sigilosas. 

§ 4º Excepcionalmente, o juiz poderá suspender a execução da medida socioeducativa, ouvidos o defensor 
e o Ministério Público, com vistas a incluir o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental 
que melhor atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico. 

§ 5º Suspensa a execução da medida socioeducativa, o juiz designará o responsável por acompanhar e 
informar sobre a evolução do atendimento ao adolescente. 

§ 6º A suspensão da execução da medida socioeducativa será avaliada, no mínimo, a cada 6 (seis) meses. 
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§ 7º O tratamento a que se submeterá o adolescente deverá observar o previsto na Lei nº 10.216, de 6 de 
abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

Art. 65. Enquanto não cessada a jurisdição da Infância e Juventude, a autoridade judiciária, nas hipóteses 
tratadas no art. 64, poderá remeter cópia dos autos ao Ministério Público para eventual propositura de 
interdição e outras providências pertinentes. 

CAPÍTULO VII 
DOS REGIMES DISCIPLINARES 

Art. 71. Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em seus respectivos regimentos, 
realizar a previsão de regime disciplinar que obedeça aos seguintes princípios: 

 (MPE-PR - 2016) 

I - tipificação explícita das infrações como leves, médias e graves e determinação das correspondentes 
sanções; 

II - exigência da instauração formal de processo disciplinar para a aplicação de qualquer sanção, garantidos 
a ampla defesa e o contraditório; 

III - obrigatoriedade de audiência do socioeducando nos casos em que seja necessária a instauração de 
processo disciplinar; 

IV - sanção de duração determinada; 

 (MPE-PR - 2016) 

V - enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem ou agravem a sanção a ser imposta ao 
socioeducando, bem como os requisitos para a extinção dessa; 

VI - enumeração explícita das garantias de defesa; 

VII - garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis; e 

VIII - apuração da falta disciplinar por comissão composta por, no mínimo, 3 (três) integrantes, sendo 1 
(um), obrigatoriamente, oriundo da equipe técnica. 

Art. 72. O regime disciplinar é independente da responsabilidade civil ou penal que advenha do ato 
cometido. 

Art. 73. Nenhum socioeducando poderá desempenhar função ou tarefa de apuração disciplinar ou aplicação 
de sanção nas entidades de atendimento socioeducativo. 

 (MPE-PR - 2016) 
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Art. 74. Não será aplicada sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar e o 
devido processo administrativo. 

Art. 75. Não será aplicada sanção disciplinar ao socioeducando que tenha praticado a falta: 

I - por coação irresistível ou por motivo de força maior; 

II - em legítima defesa, própria ou de outrem. 

LEI Nº 12.850, DE 5 DE JUNHO DE 2013. 
* ATUALIZADO ATÉ 12/03/2021 

Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção 
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 
1995; e dá outras providências.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção 
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. 

 (MPE/BA-2018) 

 Na hipótese em que a atuação do agente na organização criminosa de tráfico de drogas se limitava à lavagem de dinheiro, 
há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando constatada impossibilidade da 
organização continuar a atuar, ante a prisão dos integrantes responsáveis diretamente pelo tráfico. (HC 376.169/GO, rel. 
min. Nefi Cordeiro, rel. p/ ac. min. Sebastião Reis Júnior, j. 01-12-2016) 

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas 
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.  

 (MPE/BA-2018) 

 O requisito "não ter integrado organização criminosa" incluso no inciso V do § 3º do art. 112 da LEP, para progressão de 
regime da mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, deve ser interpretado de acordo 
com a definição de organização criminosa da Lei n. 12.850/2013. (HC 522.651-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, por 
unanimidade, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020) 

§ 2º Esta Lei se aplica também: 
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I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no 
País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;  

II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo 
legalmente definidos. (Redação dada pela lei nº 13.260, de 2016) 

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização 
criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais 
infrações penais praticadas. 

 (MPE/CE-2020) (MPE-SP - 2019) 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração 
penal que envolva organização criminosa. 

 (MPE-SP - 2019) 

 O tipo penal previsto no art. 2º, §1º, da Lei 12.850/13 define conduta delituosa que engloba o inquérito policial e a ação 
penal. (HC 487.962/SC, rel. min. Joel Ilan Paciornik, j. 28-05-2019) 

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma 
de fogo.  

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, 
ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.  

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):  

 (MPE/CE-2020) 

I - se há participação de criança ou adolescente; 

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática 
de infração penal; 

 (MPE/CE-2020) 

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; 

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes; 

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. 
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§ 5º Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o 
juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 
quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. 

 (MPDFT - 2015) 

§ 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, 
emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 
(oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.  

§ 7º Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a Corregedoria de Polícia 
instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar 
o feito até a sua conclusão. 

 (MPDFT - 2015) 

§ 8º As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar 
o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)  

§ 9º O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado 
por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter 
livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a 
manutenção do vínculo associativo.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

CAPÍTULO II 
DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA 

 É legal o auxílio da agência de inteligência ao Ministério Público Estadual durante procedimento criminal instaurado para 
apurar graves crimes em contexto de organização criminosa. (STJ, HC 512.290-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, 
j. 18/08/2020, DJe 25/08/2020) 

Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, 
os seguintes meios de obtenção da prova:  

 (MPE/GO – 2016) 

I - colaboração premiada; 

 (MPE/GO – 2016) 

II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; 

 (MPE/GO – 2016) 

III - ação controlada; 
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 (MPE/GO – 2016) 

 No tocante ao flagrante retardado ou à ação controlada, a ausência de autorização judicial não tem o condão de tornar 
ilegal a prisão em flagrante postergado, vez que o instituto visa a proteger o trabalho investigativo, afastando a eventual 
responsabilidade criminal ou administrava por parte do agente policial. (HC 424553/SP, rel. min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, j. 21-08-2018, DJE 28-08-2018) 

IV - acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de 
dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais; 

 (MPE/GO – 2016) 

V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica; 

 (MPE/GO – 2016) 

 O prazo de 15 dias das interceptações telefônicas deve ser contado a partir da efetiva implementação da medida (e não 
da decisão). (AgRg no RHC 114.973/SC, rel. min. Jorge Mussi, j.19-05-2020) 

 Descobertos novos crimes durante a interceptação, a autoridade deve apurá-los, ainda que que apenados com detenção 
(AgRg no RHC 114.973/SC, rel. min. Jorge Mussi, j. 19-05-2020, DJE 27-05-2020) 

 O fato de a interceptação telefônica ter visado elucidar outra prática delituosa não impede a sua utilização em 
persecução criminal diversa por meio do compartilhamento da prova. (HC 128102/SP, rel. min. Marco Aurélio, j.09-12-
2015) 

 Durante interceptação telefônica deferida em primeiro grau de jurisdição, a captação fortuita de diálogos mantidos por 
autoridade com prerrogativa de foro não impõe, por si só, a remessa imediata dos autos ao Tribunal, sem que antes se 
avalie a idoneidade e a suficiência dos dados colhidos. (HC 307.152/GO, rel. min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ ac. min. 
Rogerio Schietti Cruz, j. 19-11-2015) 

 Não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado ao investigado o pleno 
acesso a todas as conversas captadas. (Inq 3693/PA, rel. min. Cármen Lúcia, j. 10-04-2014) 

 A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para 
se apurar os fatos tidos por criminosos. Assim, é ilegal que a interceptação telefônica seja determinada apenas com base 
em “denúncia anônima”. (HC 108147/PR, rel. min. Cármen Lúcia, J. 11-12-2012) 

VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica; 

 (MPE/GO – 2016) 

 É lícita a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de contas de titularidade da Prefeitura Municipal, 
com o fim de proteger o patrimônio público, não se podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário. (HC 308.493/CE, 
rel. min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20-10-2015) 

VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11; 

 (MPE/GO – 2016) 

VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e 
informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. 

 (MPE/GO – 2016) 
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§ 1º Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser 
dispensada licitação para contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de 
equipamentos destinados à polícia judiciária para o rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos 
II e V. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 2º No caso do § 1º , fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação. 
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

SEÇÃO I 
DA COLABORAÇÃO PREMIADA 

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, 
que pressupõe utilidade e interesse públicos.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)  

Art. 3º-B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das 
negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da 
confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o 
levantamento de sigilo por decisão judicial.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)  

§ 1º A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida, com a devida 
justificativa, cientificando-se o interessado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2º Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar Termo de Confidencialidade para 
prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o 
indeferimento posterior sem justa causa.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o Termo de Confidencialidade não implica, 
por si só, a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas 
processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela 
legislação processual civil em vigor.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver necessidade de 
identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, 
utilidade e interesse público.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 5º Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo 
celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes 
específicos.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)  

§ 6º Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de 
nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra 
finalidade.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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Art. 3º-C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com 
poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente 
pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)  

§ 1º Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado 
constituído ou defensor público.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)  

§ 2º Em caso de eventual conflito de interesses, ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá 
solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público.  (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019) 

§ 3º No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais 
concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente 
descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração.   (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois 
terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado 
efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração 
advenha um ou mais dos seguintes resultados:  

 (MPDFT - 2015) (MPE/GO – 2016) (MPE/MG – 2017) (MPE/MS – 2015) (MPE-PR - 2016) (MPE-SC - 2019) 

 O réu colaborador não terá direito ao perdão judicial, mas apenas à redução da pena, caso a sua colaboração não tenha 
tido grande efetividade como meio para obter provas. (HC 129877/RJ, rel. min. Marco Aurélio, j. 18-04-2017) 

 Se o réu confessa o crime, mas suas declarações não representam efetiva colaboração com a investigação policial e com 
o processo criminal nem fornecem informações eficazes para a descoberta da trama delituosa, ele não terá direito ao 
benefício da delação premiada. (HC 174.286/DF, rel. min. Sebastião Reis Júnior, j. 10-04-2012) 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por 
eles praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela 
organização criminosa;  

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

§ 1º Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a 
natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. 

 (MPE-SC - 2019) 
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§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o 
delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão 
requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício 
não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).  

 (MPE/MS – 2015) (MPE-SC - 2019) 

 O delegado de polícia pode formalizar acordos de colaboração premiada, na fase de inquérito policial, respeitadas as 
prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial. 
(ADI 5508/DF, rel. min. Marco Aurélio, j. 20-06-2018, DJE 05-11-2019) 

§ 3º O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá ser suspenso 
por até 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, 
suspendendo-se o respectivo prazo prescricional.  

§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia 
se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha prévio 
conhecimento e o colaborador: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)  

 (MPDFT - 2015) (MPE/MS – 2015) (MPE-PR - 2016) 

I - não for o líder da organização criminosa; 

 (MPDFT - 2015) (MPE/MS – 2015) (MPE-PR - 2016) 

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. 

 (MPE/MS – 2015) (MPE-PR - 2016) 

§ 4º-A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a 
autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração 
dos fatos apresentados pelo colaborador.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 5º Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida 
a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.  

 (MPDFT - 2015) (MPE/GO – 2016) (MPE-SC - 2019) 

§ 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de 
colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do 
Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu 
defensor. 

 (MPE/MS – 2015) 

 O Poder Judiciário não pode obrigar o Ministério Público a celebrar o acordo de colaboração premiada. (MS 35693 
AgR/DF, rel. min. Edson Fachin, j. 28-05-2019) 
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 O delegado de polícia pode formalizar acordos de colaboração premiada, na fase de inquérito policial, respeitadas as 
prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial. 
(ADI 5508/DF, rel. min. Marco Aurélio, j. 20-06-2018, DJE 05-11-2019) 

§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo 
termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o 
colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na 
homologação: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)  

 (MPE/MG – 2017) 

 O delatado possui o direito de ter acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que o incriminem, desde que já 
documentadas e que não se refiram à diligência em andamento que possa ser prejudicada. (Rcl 30742 AgR/SP, rel. min. 
Ricardo Lewandowski, j. 04-02-2020) 

 Os terceiros que tenham sido mencionados pelos colaboradores podem obter acesso integral aos termos dos 
colaboradores, desde que estejam presentes os requisitos positivo e negativo. (Pet 7494 AgR/DF, rel. orig. min. Edson 
Fachin, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j.19-05-2020) 

I - regularidade e legalidade;   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo 
nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), as regras de cada um dos regimes 
previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e os requisitos 
de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste artigo;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V 
do caput deste artigo;   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

IV - voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou 
esteve sob efeito de medidas cautelares.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 7º-A O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial 
e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal) e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), antes de 
conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia na 
forma dos §§ 4º e 4º-A deste artigo ou já tiver sido proferida sentença.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

§ 7º-B. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. 
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 8º O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo-
a às partes para as adequações necessárias. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE-SP - 2019) 
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§ 9º Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser 
ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações.  

§ 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo 
colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. 

 (MPE/MG – 2017) (MPE-RO - 2017) 

§ 10-A Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se 
após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. 

§ 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em 
juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. 

§ 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação 
magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade 
das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador.  (Redação dada pela 
Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao 
silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.  

 (MPE/GO – 2016) 

§ 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar 
assistido por defensor. 

§ 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas 
declarações do colaborador:  (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)  

 As restrições previstas no § 16 do art. 4º da Lei n. 12.850/2013, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, aplicam-se 
também aos processos penais para os quais a colaboração premiada foi trasladada como prova emprestada. (Enunciado 
22, I Jornada de Direito Penal e Processo Penal CJF/STJ) 

I - medidas cautelares reais ou pessoais;  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - recebimento de denúncia ou queixa-crime;  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

III - sentença condenatória.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da 
colaboração.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)  

§ 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta 
ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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Art. 5º São direitos do colaborador:  

I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 

II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados; 

III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes; 

IV - participar das audiências sem contato visual com os outros acusados; 

V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua 
prévia autorização por escrito;  

VI - cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou 
condenados.    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 6º O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter: 

I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados; 

 O delatado possui o direito de ter acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que o incriminem, desde que já 
documentadas e que não se refiram à diligência em andamento que possa ser prejudicada. (Rcl 30742 AgR/SP, rel. min. 
Ricardo Lewandowski, j. 04-02-2020) 

II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia; 

 O descumprimento de acordo de delação premiada ou a frustração na sua realização, isoladamente, não autoriza a 
imposição da segregação cautelar. (HC 138207/PR, rel. min. Edson Fachin, j. 25-04-2017) 

III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor; 

IV - as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de 
seu defensor; 

V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário. 

Art. 7º O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações 
que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. 

 (MPE/MS – 2015) 

§ 1º As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a 
distribuição, que decidirá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de 
garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso 
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aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de 
autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.   

 O sigilo sobre o conteúdo da colaboração premiada deve permanecer, como regra, até o recebimento da denúncia. A 
citada regra não encerra observância absoluta, mas termo final máximo. Uma vez realizadas as diligências cautelares, 
cuja indispensabilidade tiver sido demonstrada a partir das declarações do colaborador, ou inexistentes estas, não 
subsiste razão para o sigilo. Nada impede que o sigilo do acordo seja afastado em momento anterior ao recebimento da 
denúncia. Não há direito subjetivo do colaborador a que se mantenha, indefinidamente, a restrição de acesso ao conteúdo 
do acordo, ao argumento de que o sigilo teria sido elemento constitutivo da avença. (Inq 4435 AgR, rel. min. Marco Aurélio, 
j.12-09-2017, DJE 19-02-2018) 

 A decisão do magistrado que nega ao réu denunciado em um acordo de colaboração premiada o acesso a outros termos 
de declarações que não digam respeito aos fatos pelos quais ele está sendo acusado, sobretudo se as referidas 
declarações ainda estão em curso, não viola os preceitos da Súmula Vinculante 14. (Rcl 22009 AgR/PR, rel. min. Teori 
Zavascki, j. 16-02-2016) 

§ 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o 
recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em 
qualquer hipótese.    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 (MPE/MS – 2015) (MPE-SC - 2019) 

SEÇÃO II 
DA AÇÃO CONTROLADA 

Art. 8º Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação 
praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e 
acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e 
obtenção de informações. 

§ 1º O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz 
competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público.  

 A ação controlada prevista no § 1° do art. 8° da Lei n. 12.850/2013 independe de autorização, bastando sua comunicação 
prévia à autoridade judicial. (STJ, HC 512.290-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18/08/2020, DJe 25/08/2020) 

§ 2º A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a 
operação a ser efetuada. 

§ 3º Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao 
delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações.  

§ 4º Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. 

Art. 9º Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou 
administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como 
provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, 
objeto, instrumento ou proveito do crime. 
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SEÇÃO III 
DA INFILTRAÇÃO DE AGENTES 

 Não há infiltração policial quando agente lotado em agência de inteligência, sob identidade falsa, apenas representa o 
ofendido nas negociações da extorsão, sem se introduzir ou se infiltrar na organização criminosa com o propósito de 
identificar e angariar a confiança de seus membros ou obter provas sobre a estrutura e o funcionamento do bando. (STJ, 
HC 512.290-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18/08/2020, DJe 25/08/2020) 

Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia 
ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada 
no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, 
que estabelecerá seus limites. 

 (MPE/GO – 2016) 

§ 1º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o 
Ministério Público. 

§ 2º Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º e se a prova não 
puder ser produzida por outros meios disponíveis. 

§ 3º A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais renovações, 
desde que comprovada sua necessidade.   

§ 4º Findo o prazo previsto no § 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que 
imediatamente cientificará o Ministério Público. 

§ 5º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério 
Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração. 

Art. 10-A. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos 
do caput do art. 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta Lei e a eles conexos, 
praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das 
tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão 
ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 1º Para efeitos do disposto nesta Lei, consideram-se:   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I - dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo 
de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão;   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou 
autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido 
atribuído no momento da conexão.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o 
Ministério Público.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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§ 3º Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º desta Lei e se as 
provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais renovações, 
mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda a 720 (setecentos e vinte) dias e 
seja comprovada sua necessidade.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 5º Findo o prazo previsto no § 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos 
eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados 
ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

§ 6º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério 
Público e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração. 
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 7º É nula a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

Art. 10-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável 
pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério 
Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das 
investigações.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)  

Art. 10-C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher 
indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no art. 1º desta Lei.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)  

Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação 
responderá pelos excessos praticados.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 10-D. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser 
registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com 
relatório circunstanciado.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos 
apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a 
preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos.   (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

Art. 11. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração 
de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, 
quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. 
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Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, 
mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade 
da identidade fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

Art. 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que 
possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. 

§ 1º As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz 
competente, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após manifestação do Ministério Público 
na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o 
êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado.  

§ 2º Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério 
Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente. 

§ 3º Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada 
mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao 
Ministério Público e à autoridade judicial. 

Art. 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da 
investigação, responderá pelos excessos praticados. 

Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso 
da investigação, quando inexigível conduta diversa.  

Art. 14. São direitos do agente: 

I - recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada; 

II - ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9º da Lei nº 9.807, de 13 de 
julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas; 

III - ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante 
a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário; 

IV - não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua 
prévia autorização por escrito.  

SEÇÃO IV 
DO ACESSO A REGISTROS, DADOS CADASTRAIS, DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 

Art. 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização 
judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, 
a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, 
provedores de internet e administradoras de cartão de crédito.  
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 (MPE/BA-2018) 

Art. 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, acesso direto e permanente 
do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de 
viagens. 

Art. 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição 
das autoridades mencionadas no art. 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e 
de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. 

SEÇÃO V 
DOS CRIMES OCORRIDOS NA INVESTIGAÇÃO E NA OBTENÇÃO DA PROVA 

Art. 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização por escrito: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Art. 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa 
que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe 
inverídicas: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 (MPE-SP - 2019) 

Art. 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração 
de agentes: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, 
Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso 
dos dados cadastrais de que trata esta Lei. 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Os crimes previstos nesta Lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento 
ordinário previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), observado 
o disposto no parágrafo único deste artigo. 
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Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder 
a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão 
fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível 
ao réu.  

Art. 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da 
celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do 
representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, 
devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. 

 (MPE-PR - 2016) 

Parágrafo único. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista 
dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 (três) dias que antecedem ao ato, 
podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação.  

LEI Nº 13.089, DE 12 DE JANEIRO DE 2015. 
* ATUALIZADO ATÉ 12/8/2020 

Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras 
providências.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei, denominada Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a 
gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em 
aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano 
integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o apoio da União a ações 
que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano, com base nos incisos XX 
do art. 21 , IX do art. 23 e I do art. 24 , no § 3º do art. 25 e no art. 182 da Constituição Federal . 

§ 1º Além das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, as disposições desta Lei aplicam-se, no 
que couber: 

I – às microrregiões instituídas pelos Estados com fundamento em funções públicas de interesse comum 
com características predominantemente urbanas; 

II – (VETADO). 
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III - às unidades regionais de saneamento básico definidas pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2º Na aplicação das disposições desta Lei, serão observadas as normas gerais de direito urbanístico 
estabelecidas na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) . (Redação dada pela Lei nº 
13.683, de 2018) 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

 (MPE-RS - 2017) 

I – aglomeração urbana: unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 (dois) ou mais 
Municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas 
geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas; 

 (MPE-RS - 2017) 

II – função pública de interesse comum: política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de 
um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes; 

III – gestão plena: condição de região metropolitana ou de aglomeração urbana que possui: 

a) formalização e delimitação mediante lei complementar estadual; 

b) estrutura de governança interfederativa própria, nos termos do art. 8º desta Lei; e 

c) plano de desenvolvimento urbano integrado aprovado mediante lei estadual; 

IV – governança interfederativa: compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da 
Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum; 

V – metrópole: espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância 
política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a área de 
influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE; 

VI - plano de desenvolvimento urbano integrado: instrumento que estabelece, com base em processo 
permanente de planejamento, viabilização econômico-financeira e gestão, as diretrizes para o 
desenvolvimento territorial estratégico e os projetos estruturantes da região metropolitana e aglomeração 
urbana; (Redação dada pela Lei nº 13.683, de 2018) 

VII - região metropolitana: unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei complementar, constituída 
por agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de 
funções públicas de interesse comum; (Redação dada pela Lei nº 13.683, de 2018) 
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VIII - área metropolitana: representação da expansão contínua da malha urbana da metrópole, conurbada 
pela integração dos sistemas viários, abrangendo, especialmente, áreas habitacionais, de serviços e 
industriais com a presença de deslocamentos pendulares no território; (Incluído pela Lei nº 13.683, de 2018) 

IX - governança interfederativa das funções públicas de interesse comum: compartilhamento de 
responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução 
de funções públicas de interesse comum, mediante a execução de um sistema integrado e articulado de 
planejamento, de projetos, de estruturação financeira, de implantação, de operação e de gestão. (Incluído 
pela Lei nº 13.683, de 2018) 

Parágrafo único. Cabe ao colegiado da microrregião decidir sobre a adoção do Plano de Desenvolvimento 
Urbano ou quaisquer matérias de impacto. (Incluído pela Lei nº 13.683, de 2018) 

CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO DE REGIÕES METROPOLITANAS E DE AGLOMERAÇÕES URBANAS 

Art. 3º Os Estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, constituídas por agrupamento de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

 (MPE-RS - 2017) 

§ 1º O Estado e os Municípios inclusos em região metropolitana ou em aglomeração urbana formalizada e 
delimitada na forma do caput deste artigo deverão promover a governança interfederativa, sem prejuízo 
de outras determinações desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.683, de 2018) 

§ 2º A criação de uma região metropolitana, de aglomeração urbana ou de microrregião deve ser precedida 
de estudos técnicos e audiências públicas que envolvam todos os Municípios pertencentes à unidade 
territorial. (Incluído pela Lei nº 13.683, de 2018) 

Art. 4º A instituição de região metropolitana ou de aglomeração urbana que envolva Municípios 
pertencentes a mais de um Estado será formalizada mediante a aprovação de leis complementares pelas 
assembleias legislativas de cada um dos Estados envolvidos. 

Parágrafo único. Até a aprovação das leis complementares previstas no caput deste artigo por todos os 
Estados envolvidos, a região metropolitana ou a aglomeração urbana terá validade apenas para os 
Municípios dos Estados que já houverem aprovado a respectiva lei. 

Art. 5º As leis complementares estaduais referidas nos arts. 3º e 4º desta Lei definirão, no mínimo: 

I – os Municípios que integram a unidade territorial urbana; 

II – os campos funcionais ou funções públicas de interesse comum que justificam a instituição da unidade 
territorial urbana; 
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III – a conformação da estrutura de governança interfederativa, incluindo a organização administrativa e o 
sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas; e 

IV – os meios de controle social da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de 
interesse comum. 

§ 1º No processo de elaboração da lei complementar, serão explicitados os critérios técnicos adotados para 
a definição do conteúdo previsto nos incisos I e II do caput deste artigo. 

§ 2º Respeitadas as unidades territoriais urbanas criadas mediante lei complementar estadual até a data de 
entrada em vigor desta Lei, a instituição de região metropolitana impõe a observância do conceito 
estabelecido no inciso VII do caput do art. 2º. 

CAPÍTULO III 
DA GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DE REGIÕES METROPOLITANAS E DE 

AGLOMERAÇÕES URBANAS 

Art. 6º A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas respeitará 
os seguintes princípios: 

I – prevalência do interesse comum sobre o local; 

II - compartilhamento de responsabilidades e de gestão para a promoção do desenvolvimento urbano 
integrado; (Redação dada pela Lei nº 13.683, de 2018) 

III – autonomia dos entes da Federação; 

IV – observância das peculiaridades regionais e locais; 

V – gestão democrática da cidade, consoante os arts. 43 a 45 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 ; 

VI – efetividade no uso dos recursos públicos; 

VII – busca do desenvolvimento sustentável. 

Art. 7º Além das diretrizes gerais estabelecidas no art. 2º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, a 
governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas observará as 
seguintes diretrizes específicas: 

I – implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto 
ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse comum; 

II – estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa das funções públicas de 
interesse comum; 

III – estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas; 
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IV – execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante rateio de custos 
previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança interfederativa; 

V - participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de 
decisão; (Redação dada pela Lei nº 13.683, de 2018) 

VI – compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais dos 
entes envolvidos na governança interfederativa; 

VII – compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à unidade 
territorial urbana, na forma da lei e dos acordos firmados no âmbito da estrutura de governança 
interfederativa. 

Parágrafo único. Na aplicação das diretrizes estabelecidas neste artigo, devem ser consideradas as 
especificidades dos Municípios integrantes da unidade territorial urbana quanto à população, à renda, ao 
território e às características ambientais. 

Art. 7º-A. No exercício da governança das funções públicas de interesse comum, o Estado e os Municípios 
da unidade territorial deverão observar as seguintes diretrizes gerais: (Incluído pela Lei nº 13.683, de 2018) 

I - compartilhamento da tomada de decisões com vistas à implantação de processo relativo ao 
planejamento, à elaboração de projetos, à sua estruturação econômico-financeira, à operação e à gestão do 
serviço ou da atividade; e (Incluído pela Lei nº 13.683, de 2018) 

II - compartilhamento de responsabilidades na gestão de ações e projetos relacionados às funções públicas 
de interesse comum, os quais deverão ser executados mediante a articulação de órgãos e entidades dos 
entes federados. (Incluído pela Lei nº 13.683, de 2018) 

Art. 8º A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas 
compreenderá em sua estrutura básica: 

 (MPE-RS - 2017) 

I – instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo dos entes federativos 
integrantes das unidades territoriais urbanas; 

II – instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil; 

III – organização pública com funções técnico-consultivas; e 

IV – sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. 

 (MPE-RS - 2017) 
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CAPÍTULO IV 
DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO 

Art. 9º Sem prejuízo da lista apresentada no art. 4º da Lei nº 10.257, de 10 de julho 2001, no 
desenvolvimento urbano integrado de regiões metropolitanas e de aglomerações urbanas serão utilizados, 
entre outros, os seguintes instrumentos: 

I – plano de desenvolvimento urbano integrado; 

II – planos setoriais interfederativos; 

III – fundos públicos; 

IV – operações urbanas consorciadas interfederativas; 

V – zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos previstos na Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001; 

VI – consórcios públicos, observada a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 ; 

VII – convênios de cooperação; 

VIII – contratos de gestão; 

IX – compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à unidade territorial 
urbana, conforme o inciso VII do caput do art. 7º desta Lei; 

X – parcerias público-privadas interfederativas. 

Art. 10. As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão contar com plano de 
desenvolvimento urbano integrado, aprovado mediante lei estadual. 

 "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 10 E 21 DA LEI N. 13.089/2015 (ESTATUTO DA METRÓPOLE). 
Revogação do art. 21 pela Lei n. 13.683/2018. Perda superveniente do objeto. Competência da União para estabelecer 
diretrizes gerais de desenvolvimento urbano e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Competência dos estados 
para instituir regiões metropolitanas. Constitucionalidade da exigência de plano de desenvolvimento urbano integrado 
elaborado por representantes do estado, dos municípios e da sociedade civil. Federalismo cooperativo. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada prejudicada em parte e, no mais, improcedente." (ADI 5857, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
Tribunal Pleno, j. 11/10/2019, DJe 28/10/2019) 

§ 1º Respeitadas as disposições do plano previsto no caput deste artigo, poderão ser formulados planos 
setoriais interfederativos para políticas públicas direcionadas à região metropolitana ou à aglomeração 
urbana. 

§ 2º A elaboração do plano previsto no caput deste artigo não exime o Município integrante da região 
metropolitana ou aglomeração urbana da formulação do respectivo plano diretor, nos termos do § 1º do 
art. 182 da Constituição Federal e da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
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§ 3º Nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas instituídas mediante lei complementar 
estadual, o Município deverá compatibilizar seu plano diretor com o plano de desenvolvimento urbano 
integrado da unidade territorial urbana. 

§ 4º O plano previsto no caput deste artigo será elaborado de forma conjunta e cooperada por 
representantes do Estado, dos Municípios integrantes da unidade regional e da sociedade civil organizada 
e será aprovado pela instância colegiada a que se refere o art. 8º desta Lei, antes de seu encaminhamento 
à apreciação da Assembleia Legislativa. (Redação dada pela Lei nº 13.683, de 2018) 

Art. 11. A lei estadual que instituir o plano de desenvolvimento urbano integrado de região metropolitana 
ou de aglomeração urbana deverá ser revista, pelo menos, a cada 10 (dez) anos. 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-RS - 2017) 

DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942. 
* ATUALIZADO ATÉ 23/6/2020 

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:  

Art. 1o Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de 
oficialmente publicada. 

 (MPDFT - 2015) (MPE/MG - 2018) (MPE/MS – 2015) 

 Termo a quo do prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por 
homologação e pagos antecipadamente. É inconstitucional o artigo 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de 
modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito 
aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 
2005. (RE 566621, rel. min. Ellen Gracie, j. 04-08-2011, DJE 11-10-2011, repercussão geral) 

 Para que uma lei possa ter aplicação a fatos passados, precisa: (a) conter expressamente a disposição excepcionadora e 
(b) respeite o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Quanto à eficácia retroativa das leis, que envolve 
a questão da sua força para regular fatos do passado (facta praeterita), assinale-se que, em regra, não é aceitável, tendo 
em vista a generalizada idéia de que as leis dispõem para o futuro, conforme assimilado pelo art. 1° da Lei de Introdução 
do Código Civil (LICC), nestes termos: Art. 1° - Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o País 45 (quarenta 
e cinco) dias depois de oficialmente publicada. 7. Entretanto, como se observa nesse mesmo art. 1° da LICC, o sistema 
jurídico admite que a regra da vigência da lei após 45 dias de sua publicação seja excepcionada; isso quer dizer que o prazo 
de 45 dias poderá ser alterado para mais ou para menos, significando também que poderá ter aplicação retroativa (para 
regular fatos anteriores à sua edição), bastando que contenha a tal cláusula excepcionante. 8. Portanto, pode-se afirmar, 
seguramente, que a lei que contiver essa cláusula tem aplicação retroativa; a presença dessa ressalva, portanto, permite a 
conclusão de que a retroatividade normativa é possível ou é aceitável e admitida pelo ordenamento jurídico nacional, 
exigindo-se, como sua condição primária, que a lei emergente contenha a disposição excepcionante da sua normal 
aplicação ad futurum. 9. Entretanto, a presença do dispositivo que preveja a respectiva retroação, embora necessária, não 
se mostra suficiente à realização desse excepcional fenômeno jurídico, eis que, mesmo eventualmente contendo a cláusula 
que autorize a sua aplicação retroativa, impõe-se que essa retroatividade não infrinja o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada; o respeito a essa tríade é um autêntico dogma do Direito moderno, não se podendo 
desconhecer que se trata de preceito que põe a salvo as situações consolidadas, protegendo-as contra a inovação 
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legislativa. Por conseguinte, duas serão as precondições para que uma lei possa ter aplicação a fatos passados: (a) que 
contenha expressamente a disposição excepcionadora inserta no art. 1o. da LICC e (b) respeite o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada, como vem proclamado no art. 6o., da mesma LICC. 12. Tendo em vista que a norma 
legal foi expressa quanto à retroatividade de apenas uma parte, entendo não ser legítimo, por força de interpretação ou 
de investigação do fugidio conceito de vontade do legislador, afirmar-se a retroação total da norma, desprezando-se, a um 
só tempo, a sua própria dicção, a dicção do art. 1°. da LICC e a tradição do Direito Escrito, que apregoa a irretroatividade 
como regra, salvo se a lei contiver cláusula em contrário e, ainda assim, ressalve a trilogia que resguarda a segurança 
jurídica. (REsp 963680 RS, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 30-10-2008) 

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

 (MPE/MS – 2015) 

§ 3o Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo 
deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação.  

 (MPE/BA-2018) (MPE/MS – 2015) 

 A lei corretiva para o saneamento de imperfeições técnicas ou erros materiais havidos em texto vigente no ordenamento 
jurídico observa, no silêncio da cláusula de vigência, a vacatio legis (vacância da lei) de 45 (quarenta e cinco dias). O 
deslinde da controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação retroativa de alíquota do Imposto de Importação, alterada 
em face de erro material na publicação da Resolução CAMEX nº 42, a qual foi posteriormente majorada por meio de 
correção (errata) publicada posteriormente à ocorrência do fato gerador do tributo. Observa-se que a referida resolução, 
apesar de não poder ser considerada como lei em sentido estrito, goza dos atributos de generalidade e abstração, que a 
impedem de ser considerada com mero ato administrativo. Assim, é plenamente aplicável o disposto no art. 1º, § 4º, do 
Decreto-Lei 4.657/62 (Lei de Introdução ao Código Civil - LICC): 'Art. 1º (...) Omissis § 4º As correções a texto de lei já em 
vigor consideram-se lei nova. Quanto à ocorrência de eventuais erros cometidos em textos legais, observa Vitor F. Kümpel 
que estes podem ser qualificados como irrelevantes ou como substanciais. Esclarece o mencionado autor: 'O erro 
irrelevante é aquele que o juiz pode corrigir ex auctoritate, isto é, o juiz pode corrigir de ofício, tendo autoridade para isso, 
na medida em que o erro não apresente divergência na interpretação. Assim é o caso do Código Civil de 1916 quando ao 
tratar da hipoteca grafava a palavra remissão com dois 's', quando o correto era com 'ç', no sentido de resgate ou 
pagamento e não no sentido de perdão. Nunca houve qualquer divergência quanto à interpretação da norma, sendo óbvio 
que ninguém iria perdoar o devedor e liberá-lo do pagamento. O erro substancial é aquele que gera problema de 
interpretação e que precisa ser retificado para não ocasionar intranquilidade no sistema jurídico. Na medida em que o erro 
substancial provoca mudança na interpretação e aplicação da norma, imprescindível a sua supressão, retificando-se o 
sistema jurídico.' (KÜMPEL, Vitor Frederico. Introdução ao Estudo do Direito: Lei de Introdução ao Código Civil e 
Hermenêutica Jurídica. São Paulo: Método, 2007, p. 122) Nesse sentido, havendo alteração total ou parcial no 
sentido/aplicação da lei corrigida, tal modificação deverá produzir efeitos apenas em relação aos eventos surgidos a partir 
de sua publicação, conforme salienta Maria Helena Diniz: 'As emendas ou correções da lei que já tenha entrado em vigor 
são consideradas lei nova (LICC, art. 1º, § 4º), a cujo começo de obrigatoriedade se aplica o princípio geral da vacatio legis, 
pois só produzirão efeitos a partir do decurso do prazo legal ou, não o havendo, do de quarenta e cinco dias ou de três 
meses após a publicação, uma vez que derrogaram ou abrrogaram lei anterior, cuja obrigatoriedade e efeitos se 
reconhecerão. Assim, se a correção for feita dentro da vigência legal, a lei, apesar de errada, vigorará até a data do novo 
diploma legal publicado para corrigi-la, pois uma lei deverá presumir-se sempre correta (....). Respeitar-se-ão os direitos e 
deveres decorrentes da norma publicada com incorreções ainda não retificada. Assim, se a parte da lei não retificada, em 
razão do decurso do prazo para sua entrada em vigor, já houver conferido direitos e criado deveres, estes deverão ser 
resguardados com a cessação da vacatio legis relativamente àquela parte (...). De fato, poderá ocorrer que surjam de uma 
publicação errônea relações jurídicas, constituindo direitos adquiridos, que deverão ser respeitados, apesar de a disposição 
devidamente corrigida ter o efeito de uma nova norma, considerando-se a boa-fé daquele que a aplicou (...). Se se tratar 
de meros erros de ortografia, de fácil percepção, não haverá empecilho a que o caso da vacatio legis decorra da data da 
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publicação errada, não aproveitando a quem invocar tais erros.' (Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada. 
14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 63-64) Na hipótese presente, considerando-se que a correção efetuada no ato 
normativo importou a majoração de alíquota de tributo, não se pode concluir pela existência de mero erro material 
(irrelevante), mas de alteração substancial do texto normativo, motivo pelo qual não pode alcançar fatos geradores 
pretéritos, sob pena de ofensa direta ao princípio da irretroatividade tributária (arts. 105 e 106 do CTN, e 150, III, a, da 
CF/88). (REsp 1040507/ES, rel. min. Denise Arruda, j.03-11-2009, DJE 24-11-2009) 

§ 4o As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.  

 (MPE/BA-2018) (MPE/MG - 2018) (MPE/MS – 2015) (MPE/MG – 2017) 

 A republicação de uma norma, sem inovação, não se considera lei nova. O parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 9.639/98 
foi publicado por mero equívoco, porquanto não constante do projeto de lei devidamente aprovado pelo Poder Legislativo, 
tanto que foi expurgado daquele diploma, ante a sua inconstitucionalidade formal, declarada pelo STF. Em razão disso, a 
republicação da Lei nº 9.639/98 não trouxe nenhuma inovação, deixando de atrair, portanto, a incidência do § 4º, do art. 
1º, da LICC, e, impossibilitando, afinal, a pretendida anistia. (HC 18517/SP, rel. min. Fernando Gonçalves, j. 13-11-2001, DJ 
04-02-2002) 

Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 

 (MPDFT - 2015) (MPE/BA-2018) (MPE/MG - 2018) 

 Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia.  
Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da 
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. (RE 636331, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-05-2017, DJE 13-
11-2017, repercussão geral) 

 Meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada.  
É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um 
quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada 
previsto no artigo 203, V, da Constituição. (RE 567985, rel. min. Gilmar Mendes, j. 18-04-2013, DJE 03-10-2013, repercussão 
geral) 

 Discute-se a majoração da taxa de ocupação de terreno de marinha pela revisão dos valores dos imóveis promovida pela 
SPU. No caso das taxas de ocupação dos terrenos de marinha, é despiciendo procedimento administrativo prévio com 
participação dos administrados interessados, bastando que a Administração Pública siga as normas do Decreto n. 2.398/87 
no que tange à matéria. (Controvérsia: se a majoração da taxa de ocupação de terreno da marinha, que se efetivou 
mediante a atualização do valor do imóvel, depende da participação do administrado, com prévia notificação individual da 
parte sobre a reavaliação do seu imóvel (Lei 9.784/87 artigo 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que 
resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os 
atos de outra natureza, de seu interesse). (REsp 1241817, rel. min. Herman Benjamin, DJE 25-03-2011) 

 A isenção da Cofins concedida pelo art. 6º, II, da LC n. 70/1991 às sociedades civis de prestação de serviços profissionais 
foi revogada pelo art. 56 da Lei n. 9.430/1996. (Súmula 508, STJ) 

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível 
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 

 Termo a quo do prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por 
homologação e pagos antecipadamente.  É inconstitucional o artigo 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, 
de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de 
indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho 
de 2005. (RE 566621, rel. min. Ellen Gracie, j. 04-08-2011, DJE 11-10-2011, repercussão geral) 

 Não existência de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Não existe relação hierárquica entre lei complementar 
e lei ordinária e que a possibilidade de revogação da isenção concedida pela LC 70/91 por meio da Lei 9.430/96 encerra 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%271537731%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271537731%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja
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questão exclusivamente constitucional, concernentemente à distribuição material entre as espécies legais. Na mesma 
oportunidade, o STF, ponderando preceitos constitucionais referentementes à matéria tributária (arts. 195, I, e 239), 
afirmou que a LC 70/91 é materialmente ordinária. 9. Considerando que as leis confrontadas (art. 6º, II, da LC 70/91 e art. 
56 da Lei 9.430/96) são materialmente ordinárias e ostentam normatização incompatível em si, é de se concluir pela 
prevalência do diploma mais moderno e, por conseguinte, pela legitimidade da revogação da isenção da Cofins (art. 2º, § 
1º, da LICC - lex posterior derrogat priori). 10. O julgamento de mérito ora prolatado não invade a competência do Supremo 
Tribunal Federal; ao contrário, dá efetividade à decisão proferida por aquela Corte quanto à matéria exclusivamente 
constitucional acima identificada, que constituía questão prejudicial à análise de compatibilidade (art. 6º, II, da LC 70/91 e 
art. 56 da Lei 9.430/96) para fins de aplicação da Lei de Introdução do Código Civil ao caso concreto (art. 2º, § 1º, da LICC). 
(AR 3788/PE, rel. min. Benedito Gonçalves, j. 14-04-2010, DJE 21-05-2010) 

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

 (MPDFT - 2015) 

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

 (MPE/MG - 2018) 

 O denominado efeito represtinatório da lei, segundo entendimento majoritário, não foi adotado como regra geral no 
direito brasileiro e implica restauração da lei revogada, se extinta a causa determinante da revogação. A recepção de lei 
ordinária como lei complementar pela Constituição posterior a ela só ocorre com relação aos seus dispositivos em vigor 
quando da promulgação desta, não havendo que se pretender a ocorrência de efeito repristinatório, porque o nosso 
sistema jurídico, salvo disposição em contrário, não admite a repristinação. (AI 235.800 AgR, rel. min. Moreira Alves, j. 25-
05-1999, DJ 25.06.1999) 

 Extinta a causa que determinou a revogação da lei, ocorre a restauração de sua vigência. Neste caso, a lei anterior revogada 
por lei posterior declarada inconstitucional tem a vigência restabelecida, porém, nesta situação, fala-se que houve 
“efeito represtinatório”, conforme já decidiu o STF. (ADIn 652-5/MA, rel. min. Celso de Mello, j. 02-04-1993) 

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. 

 (MPE/BA-2018) 

 Termo a quo do prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por 
homologação e pagos antecipadamente. É inconstitucional o artigo 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de 
modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito 
aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 
2005. (RE 566621, rel. min. Ellen Gracie, j. 04-08-2011, DJE 11-10-2011, repercussão geral) 

 Quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em 
virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada. A reforma da decisão que antecipa a tutela 
obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. (No voto condutor do acórdão 
de afetação da matéria ao rito dos repetitivos, o Ministro relator ressalta a necessidade de ampliação do debate das 
variações a respeito da questão. No ponto, lista as seguintes situações que, dentre outras, poderão ser analisadas pelo 
Superior Tribunal de Justiça na presente afetação: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de 
urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo 
de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) 
tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi 
provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela 
de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da 
jurisprudência então existente; h) tutela de urgência concedida e cassada, a seguir, seja em juízo de reconsideração pelo 
próprio juízo de primeiro grau, ou pela segunda instância em agravo de instrumento ou mediante pedido de suspensão; i) 



 

 

 334 
546 

tutela de urgência cassada, mesmo nas situações retratadas anteriormente, mas com fundamento expresso na decisão de 
que houve má-fé da parte ou afronta clara a texto de lei, como no caso das vedações expressas de concessão de medida 
liminar ou tutela antecipada. (REsp 1.401.560/MT, rel. min. Og Fernandes, DJE 13-10-2015) 

Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito. 

 (MPDFT - 2015) (MPE/GO – 2019) 

 Incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de 
aposentadoria. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão 
sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou 
pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. (RE 636553, rel. min. Gilmar Mendes, j. 19-02-2020, 
DJE 26-05-2020, repercussão geral) 

 Responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento. Em caso de inobservância do seu dever específico de 
proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. A 
responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua 
atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. (RE 841526, rel. 
min. Luiz Fux, j. 30-03-2016, DJE 01-08-2016, repercussão geral) 

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e 
a coisa julgada. (Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957) 

  (MPDFT - 2015) (MPE/BA-2018) 

 Possibilidade de aplicação do prazo de 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder previsto na Lei Complementar 
135/2010 às situações anteriores à referida lei em que, por força de decisão transitada em julgado, o prazo de 
inelegibilidade de 3 anos aplicado com base na redação original do art. 1º, I, d, da Lei Complementar 64/1990 houver 
sido integralmente cumprido.  A condenação por abuso de poder econômico ou político em ação de investigação judicial 
eleitoral transitada em julgado, ex vi do artigo 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/90, em sua redação primitiva, é apta a 
atrair a incidência da inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea d, na redação dada pela Lei Complementar n. 135/2010, 
aplicando-se a todos os processos de registro de candidatura em trâmite. (RE 929670/DF, rel. min. Luiz Fux, j. 01-03-2018, 
DJE 12-04-2019, repercussão geral) 

 Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação. No 
âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não 
havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do artigo 18, § 2º, da Lei nº 
8.213/91. (RE 661256/SC, rel. min. Roberto Barroso, j. 27-10-2016, DJE 28-09-2017, repercussão geral) 

 Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos 
requisitos exigidos para sua concessão. Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao 
beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais 
para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. (RE 
630501/RS, rel. min. Ellen Gracie, j. 21-02-2013, DJE 26-08-2013, repercussão geral) 

 Aplicação das regras previstas nos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal (redação originária) a servidor celetista 
aposentado ou falecido antes do advento da Lei 8.112/90.  As regras dos parágrafos 4º e 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal, na redação anterior à EC 20/1998, não se aplicam ao servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho que se aposentou ou faleceu antes do advento da Lei nº 8.112/1990. (RE 627294, rel. min. Luiz Fux, DJE 04-10-
2012, repercussão geral) 

 Questão referente ao prazo decadencial para a propositura da ação rescisória previsto no art. 495 do Diploma Processual 
deve ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, quando cair em fim de semana ou feriado, nos exatos termos do 
art. 184, § 1.º, inciso I, do Código de Processo Civil. O termo final do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, embora 
decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, se recair em dia de não funcionamento da secretaria do 
Juízo competente. (REsp 1112864/MG, min. rel. Laurita Vaz, j. 19-11-2014) 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200900590354
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 Impossibilidade de prisão civil do depositário infiel no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. É ilícita a prisão 
civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade 
absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do artigo 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 
2º e 3º, da CF, à luz do artigo 7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). (RE 
349703, rel. min. Gilmar Mendes, j. 03-12-2008, DJ 05-06-2009) 

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. 
(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)  

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como 
aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio 
de outrem. (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)  

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. 

 (MPDFT - 2015) 

 O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Consoante entendimento pacificado desta Corte, se aplica 
ao servidor público, para fins de enquadramento na carreira, a lei vigente à época da sua nomeação para o cargo público, 
e não a lei em vigor ao tempo da realização do concurso público. (RMS 21664 MT, rel. min. Maria Thereza de Assis Moura, 
j. 22-06-2010) 

Art. 7o A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da 
personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. 

 (MPDFT - 2015) (MPE-SP - 2015) 

 O domicílio das partes na Suíça justifica a competência das autoridades judiciárias daquele país para decidir sobre a 
adoção e, consequentemente, sobre a aplicação da respectiva legislação (artigo 7º da LICC). Sentença estrangeira que 
explicitou os motivos pelos quais a citação do pai biológico deixou de ser pessoal no processo de adoção. Citação pessoal 
deste no processo de homologação sem que se manifestasse, circunstância que reclamou a nomeação de curador especial. 
Sentença homologada. (SEC 8.399 EX 2013/0055088-6, min. rel. Ari Pargendler, j. 01-08-2013, DJE 12-08-2013). 

§ 6º O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido 
no Brasil depois de 1 (um) ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial 
por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições 
estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de 
seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em 
pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir 
todos os efeitos legais. (Redação dada pela Lei nº 12.036, de 2009).  

 (MPE/MG - 2018) 

 A Corte Especial do STJ já apreciou o tema e proferiu acórdão: para homologação de sentença estrangeira de divórcio 
não dependerá mais de decurso de prazo, seja de um ou três anos. Frise-se que, com o NCPC, a sentença estrangeira de 
divórcio consensual produzirá efeitos no Brasil, independentemente da homologação pelo STJ, Art. 961. (...) § 5o A 
sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior 
Tribunal de Justiça. ”SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. DIVÓRCIO. REQUISITOS FORMAIS. CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA 
DE OFENSA À SOBERANIA NACIONAL E À ORDEM PÚBLICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO HOMOLOGATÓRIO. 1. Com a Emenda 
Constitucional 66, de 13 de julho de 2010, que instituiu o divórcio direto, a homologação de sentença estrangeira de 
divórcio para alcançar eficácia plena e imediata não mais depende de decurso de prazo, seja de um ou três anos, bastando 
a observância das condições gerais estabelecidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e no 
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Regimento Interno do STJ. 2. Uma vez atendidos os requisitos previstos no art. 15 da LINDB e nos arts. 216-A a 216-N do 
RISTJ, bem como constatada a ausência de ofensa à soberania nacional, à ordem pública e à dignidade da pessoa humana 
(LINDB, art. 17; RISTJ, art. 216-F), é devida a homologação de sentença estrangeira. (SEC 4.445/EX, rel. min. Raul Araújo, 
j.06-05-2015) 

Art. 8o Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que 
estiverem situados.  

 (MPDFT - 2015) 

 1. LEI DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA PARA REGULAR A CORRELATA SUCESSÃO. REGRA QUE COMPORTA 
EXCEÇÃO. EXISTÊNCIA DE BENS EM ESTADOS DIFERENTES. 3. EXISTÊNCIA DE IMÓVEL SITUADO NA ALEMANHA, BEM 
COMO REALIZAÇÃO DE TESTAMENTO NESSE PAÍS. CIRCUNSTÂNCIAS PREVALENTES A DEFINIR A LEX REI SITAE COMO A 
REGENTE DA SUCESSÃO RELATIVA AO ALUDIDO BEM. APLICAÇÃO. 1. A lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 
(LINDB) elegeu o domicílio como relevante regra de conexão para solver conflitos decorrentes de situações jurídicas 
relacionadas a mais de um sistema legal (conflitos de leis interespaciais), porquanto consistente na própria sede jurídica do 
indivíduo. Em que pese a prevalência da lei do domicílio do indivíduo para regular as suas relações jurídicas pessoais, 
conforme preceitua a LINDB, esta regra de conexão não é absoluta. 1.2 Especificamente à lei regente da sucessão, pode-se 
assentar, de igual modo, que o artigo 10 da LINDB, ao estabelecer a lei do domicílio do autor da herança para regê-la, não 
assume caráter absoluto. A conformação do direito internacional privado exige a ponderação de outros elementos de 
conectividade que deverão, a depender da situação, prevalecer sobre a lei de domicílio do de cujus. Na espécie, destacam-
se a situação da coisa e a própria vontade da autora da herança ao outorgar testamento, elegendo, quanto ao bem sito no 
exterior, reflexamente a lei de regência. 2.1 Inserem-se, inarredavelmente, no espectro de relações afetas aos bens imóveis 
aquelas destinadas a sua transmissão/alienação, seja por ato entre vivos, seja causa mortis, cabendo, portanto, à lei do país 
em que situados regê-las (artigo 8º, caput, LINDB). (REsp 1362400, min. rel. Marcos Aurélio Bellizze, j. 28-04-2015, DJE 05-
06-2015) 

Art. 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou o 
desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens.  

§ 1º A sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será regulada pela lei brasileira em benefício do 
cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei 
pessoal do de cujus. (Redação dada pela Lei nº 9.047, de 1995) 

  (MPE/PB – 2018) 

§ 2o A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. 

 (MPE/PB – 2018) 

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, 
de 2018) (Regulamento)  

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da 
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis 
alternativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 
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Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências 
jurídicas e administrativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento) 

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as 
condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses 
gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do 
caso, sejam anormais ou excessivos. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as 
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos 
administrados. (Regulamento) 

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou 
condicionado a ação do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos 
que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 
antecedentes do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)  

 § 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma 
natureza e relativas ao mesmo fato. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)  

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação 
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, 
deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de 
direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 
(Regulamento)  

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as 
orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se 
declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)  

 O dispositivo, a rigor, traz mais justificativas abertas para eventual convalidação de ato ou de contrato inexistentes ou 
nulos. De fato, os atos anuláveis, convalidados, seriam até aceitáveis. O dispositivo, no entanto, abre espaço para que, 
considerando a passagem do tempo, a estabilidade das relações, a “orientação geral” que não foi à época contestada, o 
ato inexistente ou o ato nulo se tornem válidos. Assim, esses atos não seriam mais considerados inexistentes ou nulos com 
efeitos ex tunc. Esse tipo de conduta/previsão, no entanto, fere os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. Importante relembrar que a validação do ato administrativo depende da verificação 
contrastada entre ele e a ordem jurídica, sendo que descompasso constatado deve possibilitar a reposição ao estado de 
legalidade. (Nota Técnica conjunta n° 1/2018 das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão e da Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão do MPF) 
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Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos 
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por 
prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito 
público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão 
jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse 
geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá 
efeitos a partir de sua publicação oficial. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento) 

§ 1º O compromisso referido no caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais; 
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos 
por orientação geral; (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções 
aplicáveis em caso de descumprimento. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Art. 27. A decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, poderá impor 
compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da 
conduta dos envolvidos. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento) 

§ 1º A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre seu cabimento, 
sua forma e, se for o caso, seu valor. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

§ 2º Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os 
envolvidos. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo 
ou erro grosseiro. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)  

 Há decisão do STF, antecedente ao CPC/2015, demonstrando a responsabilização de advogado público em virtude da 
emissão de parecer opinativo, desde que haja a configuração de culpa ou de erro grosseiro: Esta Suprema Corte firmou o 
entendimento de que “salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares 
ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza 
meramente opinativa. (MS 27867 AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJE 04-10-2012) 

Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os 
de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, 
preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 
2018) (Vigência) (Regulamento)  
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§ 1º A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da consulta 
pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver. (Incluído pela Lei nº 13.655, 
de 2018) (Vigência) 

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, 
inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. (Incluído pela Lei nº 
13.655, de 2018) (Regulamento) 

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao 
órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)  

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1942, 121o da Independência e 54o da República. 

GETULIO VARGAS 
Alexandre Marcondes Filho 

Oswaldo Aranha. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.9.1942, retificado em 8.10.1942 e retificado em 17.6.1943 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 
* ATUALIZADO ATÉ 20/7/2020 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e 
dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

CAPÍTULO II 
DO PLANEJAMENTO 

SEÇÃO IV 
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 
diretrizes orçamentárias. 

 (MPE/PI– 2018) 
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CAPÍTULO III 
DA RECEITA PÚBLICA 

SEÇÃO I 
DA PREVISÃO E DA ARRECADAÇÃO 

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e 
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

 (MPE/AM - 2015) (MPE-SP - 2017) 

SEÇÃO II 
DA RENÚNCIA DE RECEITA 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e 
a pelo menos uma das seguintes condições: (Vide Medida Provisória nº 2.159, de 2001) (Vide Lei nº 10.276, 
de 2001) (Vide ADI 6357) 

 O STF concedeu interpretação conforme à Constituição aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
114, caput, in fine e § 14, da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2020, para, durante a emergência em Saúde Pública de 
importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente de COVID-19, afastar a exigência de demonstração 
de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos destinados ao 
enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de COVID-19. (ADI 6.357/DF, rel. min. Alexandre 
de Moraes, j. 13-05-2020, DJE 15-05-2020) 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição. 

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter 
não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

 (MPE/AM - 2015) (MPE/CE-2020) 

 A norma não reserva à iniciativa privativa do presidente da República toda e qualquer lei que cuide de tributos, senão 
apenas a matéria tributária dos Territórios. Também não incide, na espécie, o art. 165 da CF, uma vez que a restrição nele 
prevista limita-se às leis orçamentárias plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual e não 
alcança os diplomas que aumentem ou reduzam exações fiscais. Ainda que acarretem diminuição das receitas 
arrecadadas, as leis que concedem benefícios fiscais tais como isenções, remissões, redução de base de cálculo ou 
alíquota não podem ser enquadradas entre as leis orçamentárias a que se referem o art. 165 da CF. (ARE 743.480 RG, rel. 
min. Gilmar Mendes, j. 10-10-2013, 20-11-2013, repercussão geral) 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4886963
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§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer 
da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas 
referidas no mencionado inciso. 

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica: 

 (MPE/AM - 2015) 

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na 
forma do seu § 1º; 

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

CAPÍTULO IV 
DA DESPESA PÚBLICA 

SEÇÃO I 
DA GERAÇÃO DA DESPESA 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa 
será acompanhado de: (Vide ADI 6357) 

 O STF concedeu interpretação conforme à Constituição aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
114, caput, in fine e § 14, da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2020, para, durante a emergência em Saúde Pública de 
importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente de COVID-19, afastar a exigência de demonstração 
de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos destinados ao 
enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de COVID-19. (ADI 6.357/DF, rel. min. Alexandre 
de Moraes, j. 13-05-2020, DJE 15-05-2020) 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes; 

 (MPE-RS - 2017) 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com 
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

SEÇÃO II 
DAS DESPESAS COM PESSOAL 

SUBSEÇÃO I 
DEFINIÇÕES E LIMITES 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório 
dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 
cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies 
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 
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aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência. 

 (MPE/AM - 2015) 

 Emendas 54 e 55/2017 à constituição do Estado de Goiás. Instituição de regime financeiro. Conceito de despesa de pessoal 
e limitação de gastos. (...). O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar 
a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto 
de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade 
formal. (ADI 6.129 MC, rel. p/ ac. min. Alexandre de Moraes, j. 11-09-2019, DJE 19-12-2019) 

 ART. 50, DA LEI 1.005/15, DO ESTADO DE RORAIMA. FIXAÇÃO DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LOCAIS PARA O EXERCÍCIO 
DE 2016. MODIFICAÇÃO DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. SUPERAÇÃO DO 
TETO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL, NESTE ÚLTIMO CASO. PLAUSÍVEL USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 
UNIÃO (ART. 169, DA CF). RISCO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO LOCAL COM A VIGÊNCIA DA NORMA. CAUTELAR PARCIALMENTE 
CONCEDIDA. Os limites traçados pela lei de responsabilidade para os gastos com pessoal ativo e inativo nos Estados, 
Distrito Federal e Municípios valem como referência nacional a ser respeitada por todos os entes federativos, que ficam 
incontornavelmente vinculados aos parâmetros máximos de valor nela previstos.  Ao contemplar um limite de gastos 
mais generoso para o Poder Legislativo local, o dispositivo impugnado se indispôs abertamente com os parâmetros 
normativos da lei de responsabilidade fiscal, e com isso, se sobrepôs à autoridade da União para dispor no tema, pelo 
que fica caracterizada a lesão ao art. 169, caput, da CF. (ADI 5449, rel. min. Teori Zavascki, j.10-03-2016, DJE 22-04-2016) 

§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores 
e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 

 (MPE/AM - 2015) 

 Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. LC 101, de 4-5-2000 (LRF). MP 1.980-22/2000. (...) LC 101/2000. 
Vícios materiais. Cautelar indeferida. (...) Art. 18, § 1º: a norma visa a evitar que a terceirização de mão de obra venha a ser 
utilizada com o fim de ladear o limite de gasto com pessoal. Tem, ainda, o mérito de erguer um dique à contratação 
indiscriminada de prestadores de serviço, valorizando o servidor público e o concurso. Art. 20: o art. 169 da Carta Magna 
não veda que se faça uma distribuição entre os Poderes dos limites de despesa com pessoal; ao contrário, para tornar eficaz 
o limite, há de se dividir internamente as responsabilidades. (...) LC 101/2000. Interpretação conforme a Constituição. (...) 
Art. 72: dada interpretação conforme, para considerar a proibição contida no dispositivo legal restrita aos contratos de 
prestação de serviços permanentes. (ADI 2.238 MC, rel. p/ ac. min. Ayres Britto, j. 09-08-2007, DJE 12-09-2008) 

§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 
onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 

SUBSEÇÃO II 
DO CONTROLE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL 

Art. 21. É nulo de pleno direito: (Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: 

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e 
no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo; (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=751700438
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=547193&codigoClasse=555&numero=2238&siglaRecurso=MC&classe=ADI
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II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final 
do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; (Redação dada pela Lei Complementar nº 173, 
de 2020) 

 ARTIGOS 12, §2º E 21, II. AÇÃO JULGADA PARCIAMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME. Ao prever 
sanção para o descumprimento de um limite específico de despesas considerados os servidores inativos, o art. 21, II, da 
LRF propicia ofensa ao art. 169, caput, da CF, uma vez que este remete à legislação complementar a definição de limites 
de despesa com pessoal ativo e inativo, pelo que a ação deve ser parcialmente provida, nesse ponto, para dar 
interpretação conforme ao dispositivo no sentido de que se entenda como limite legal o previsto em lei 
complementar.(ADI 2238, rel. Alexandre de Moraes, j.24-06-2020, DJE 01-09-2020) 

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas 
em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; (Incluído pela 
Lei Complementar nº 173, de 2020) 

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e demais membros da 
Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e 
pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, 
reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para 
nomeação de aprovados em concurso público, quando: (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do 
mandato do titular do Poder Executivo; ou (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos 
posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 
2020) 

§ 1º As restrições de que tratam os incisos II, III e IV: (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do 
Poder ou órgão autônomo; e (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Poderes referidos no art. 20. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo 
público aqueles referidos no § 1º do art. 169 da Constituição Federal ou aqueles que, de qualquer modo, 
acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória. (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 
2020) 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de 
cada quadrimestre. 

 (MPE-SP - 2017) 
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Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são 
vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 

 (MPE-SP - 2017) (MPE-RJ - 2018) 

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os 
derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista 
no inciso X do art. 37 da Constituição; 

 (MPE-SP - 2017) 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

 (MPE-SP - 2017) 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

 (MPE-SP - 2017) 

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a 
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e 
segurança; 

 (MPE-SP - 2017) (MPE-RJ - 2018) 

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as 
situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

 (MPE-SP - 2017) 

CAPÍTULO V 
DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos 
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, 
que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 

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

 (MPE-SP - 2017) 

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

SEÇÃO IV 
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

SUBSEÇÃO II 
DAS VEDAÇÕES 

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após a 
publicação desta Lei Complementar. 

Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por 
intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades 
da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida 
contraída anteriormente. 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-SP - 2015) 

§ 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e 
outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a: 

 (MPE-SP - 2015) 

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; 

 (MPE-SP - 2015) 

II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. 

 (MPE-SP - 2015) 

§ 2o O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União como 
aplicação de suas disponibilidades. 

 (MPE-SP - 2015) 

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação 
que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

 (MPE-SP - 2015) 

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, 
títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da 
União para aplicação de recursos próprios. 
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 (MPE-SP - 2015) 

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-SP - 2015) 

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador 
ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da Constituição; 

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou 
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da 
legislação; 

 (MPE-SP - 2015) 

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

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

 (MPE-PR - 2016) 

SUBSEÇÃO IV 
DAS OPERAÇÕES COM O BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações 
constantes do art. 35 e mais às seguintes: 

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

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

III - concessão de garantia. 

§ 4o É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco 
Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária. 

 (MPE-PR - 2016) 
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SEÇÃO V 
DA GARANTIA E DA CONTRAGARANTIA 

Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o 
disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as condições 
estabelecidos pelo Senado Federal. 

 (MPE-PR - 2017) 

§ 1o A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da 
garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto 
ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte: 

I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente; 

II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá 
consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências 
constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na 
liquidação da dívida vencida. 

§ 5o É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. 

§ 6o É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, 
conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. 

 (MPE-PR - 2017) 

SEÇÃO VI 
DOS RESTOS A PAGAR 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu 
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que 
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para 
este efeito. 

 (MPE-SP - 2017) 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas 
compromissadas a pagar até o final do exercício. 

 (MPE-SP - 2017) 
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CAPÍTULO VIII 
DA GESTÃO PATRIMONIAL 

SEÇÃO II 
DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do 
disposto no § 3º do art. 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da indenização. 

 (MPE-PR - 2016) 

Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 

Martus Tavares 

Este texto não substitui o publicada no DOU de 5.5.2000 

LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003. 
* ATUALIZADO ATÉ 23/02/2021 

Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 
Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

Art. 8o-A.  A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por 
cento).  (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

 (MPE/MS – 2018) 

Brasília, 31 de julho de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antônio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.8.2003 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 152, DE 3 DE DEZEMBRO DE 

2015. 
* ATUALIZADO ATÉ 22/6/2020 

Dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, nos 
termos do inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do 
parágrafo 5o do art. 66 da Constituição, a seguinte Lei Complementar:  

Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 
75 (setenta e cinco) anos de idade:  

III - os membros do Ministério Público;  

 (MPE-SC - 2019) 

Brasília, 3 de dezembro de 2015; 194o da Independência e 127o da República.  

DILMA ROUSSEFF 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.12.2015 

LEI Nº 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005. 
* ATUALIZADO ATÉ 15/03/2021 

Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO II 
DISPOSIÇÕES COMUNS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E À FALÊNCIA 

Art. 30. Não poderá integrar o Comitê ou exercer as funções de administrador judicial quem, nos últimos 
5 (cinco) anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do Comitê em falência ou 
recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a 
prestação de contas desaprovada.  
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§ 1º Ficará também impedido de integrar o Comitê ou exercer a função de administrador judicial quem 
tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3º (terceiro) grau com o devedor, seus administradores, 
controladores ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente. 

§ 2º O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz a substituição do 
administrador judicial ou dos membros do Comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta Lei. 

 (MPE-PR - 2019) 

§ 3º O juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o requerimento do § 2º deste artigo. 

Art. 37. A assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará 1 (um) secretário dentre os 
credores presentes. 

§ 1º Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja 
incompatibilidade deste, a assembleia será presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito. 

§ 2º A assembleia instalar-se-á, em 1ª (primeira) convocação, com a presença de credores titulares de mais 
da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, em 2ª (segunda) convocação, com 
qualquer número.  

 (MPE-SP - 2019) 

§ 3º Para participar da assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será encerrada no 
momento da instalação. 

§ 4º O credor poderá ser representado na assembleia-geral por mandatário ou representante legal, desde 
que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de 
convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo 
em que se encontre o documento. 

§ 5º Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados 
da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente 
ou por procurador, à assembleia. 

§ 6º Para exercer a prerrogativa prevista no § 5º deste artigo, o sindicato deverá: 

I – apresentar ao administrador judicial, até 10 (dez) dias antes da assembleia, a relação dos associados que 
pretende representar, e o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, até 
24 (vinte e quatro) horas antes da assembleia, qual sindicato o representa, sob pena de não ser representado 
em assembleia por nenhum deles; e 

II – (VETADO) 
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§ 7º Do ocorrido na assembleia, lavrar-se-á ata que conterá o nome dos presentes e as assinaturas do 
presidente, do devedor e de 2 (dois) membros de cada uma das classes votantes, e que será entregue ao 
juiz, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.  

CAPÍTULO III 
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 
vencidos.  

 (MPE-SP - 2015) 

 A submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou 
contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido. (CC 152900, STJ, Min. Lázaro 
Guimarães - Desembargador convocado do TRF 5ª Região, j. 01/06/2018) 

 Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do 
plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou 
os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, 
necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-
se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e 
não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido 
recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do 
plano de recuperação judicial. (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. P/ Acórdão Ministro Luis Felipe 
Salomão, Segunda Seção, j. 12/02/2020, DJe 13/04/2020) 

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os 
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.  

 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra 
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, STJ) 

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas 
ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido 
no plano de recuperação judicial.  

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de 
arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos 
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou 
de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos 
da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, 
observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se 
refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital 
essenciais a sua atividade empresarial.  

 (MPE-SP - 2015) 

 Os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os resultantes de cessão 
fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos § 3º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005. (CC 
131656/PE STJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08/10/2014) 
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 Os bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação devem permanecer em sua posse, enquanto durar 
o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora, aplicando-se a ressalva final do §3º do art. 49 da Lei 
n. 11.101/2005. (AgInt no AgInt no AREsp 1598301/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10/08/2020, DJe 
14/08/2020) 

 Segundo o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, o crédito titularizado por proprietário em contrato de venda com reserva de 
domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial do comprador, prevalecendo os direitos de propriedade 
sobre a coisa e as condições contratuais. O dispositivo legal precitado exige, para não sujeição dos créditos detidos pelo 
proprietário em contrato com reserva de domínio, apenas e tão somente que ele ostente tal condição (de proprietário), o 
que decorre da própria natureza do negócio jurídico. O registro se impõe como requisito tão somente para fins de 
publicidade, ou seja, para que a reserva de domínio seja oponível a terceiros que possam ser prejudicados diretamente 
pela ausência de conhecimento da existência de tal cláusula. (REsp 1725609/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, j. 20/08/2019, DJe 22/08/2019) 

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 
desta Lei. 

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações 
financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas 
durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido 
em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata 
o § 4º do art. 6º desta Lei. 

§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação 
judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos 
documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. 

§ 7º Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos 
dos arts. 14 e 21 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965. 

§ 8º Estarão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que trata o § 7º deste artigo que não tenham sido 
objeto de renegociação entre o devedor e a instituição financeira antes do pedido de recuperação judicial, 
na forma de ato do Poder Executivo. 

§ 9º Não se enquadrará nos créditos referidos no caput deste artigo aquele relativo à dívida constituída 
nos 3 (três) últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que tenha sido contraída com a 
finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias.  

CAPÍTULO V 
DA FALÊNCIA 

Art. 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios 
ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros, e converte todos os 
créditos em moeda estrangeira para a moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos 
os efeitos desta Lei. 

 (MPE/PB – 2018) 
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Art. 80. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da recuperação judicial, quando 
definitivamente incluídos no quadro-geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estejam 
em curso. 

 (MPE/PB – 2018) 

Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também 
acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à 
sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem. 

 (MPE/PB – 2018) 

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que 
tenha sido excluído da sociedade, há menos de 2 (dois) anos, quanto às dívidas existentes na data do 
arquivamento da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da 
falência.  

§ 2º As sociedades falidas serão representadas na falência por seus administradores ou liquidantes, os 
quais terão os mesmos direitos e, sob as mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido. 

 (MPE/PB – 2018) 

Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos 
administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da 
falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, 
observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.  

 (MPE/PB – 2018) 

 Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, 
seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, 
para se buscar o patrimônio individual de seu sócio (REsp 1259066/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 28/06/2012) 

§ 1º Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da 
falência, a ação de responsabilização prevista no caput deste artigo.   

§ 2º O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a 
indisponibilidade de bens particulares dos réus, em quantidade compatível com o dano provocado, até o 
julgamento da ação de responsabilização. 

SEÇÃO IV 
DO PROCEDIMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA 

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:  

 (MPE-RS - 2017) 
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I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou 
títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na 
data do pedido de falência;  

 (MPE-RS - 2017) 

 Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir pedido de 
falência. (Súmula 248, STJ) 

 A existência de cláusula compromissória não afeta a executividade do título de crédito inadimplido e não impede a 
deflagração do procedimento falimentar, fundamentado no artigo 94, I, da Lei 11.101/2005. Logo, é de se reconhecer o 
direito do credor que só pode ser exercitado mediante provocação estatal, já que o árbitro não possui poderes de natureza 
executiva. (REsp nº 1733685/SP, Rel. Min. Raul Araújo - 4ª Turma, j. 10/04/2018) 

II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens 
suficientes dentro do prazo legal;  

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:  

a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para 
realizar pagamentos; 

b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar 
credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; 

c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem 
ficar com bens suficientes para solver seu passivo; 

d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a 
fiscalização ou para prejudicar credor; 

e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e 
desembaraçados suficientes para saldar seu passivo; 

f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, 
abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal 
estabelecimento; 

g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. 

§ 1º Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência 
com base no inciso I do caput deste artigo.   

§ 2º Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possam reclamar. 

§ 3º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos 
executivos na forma do parágrafo único do art. 9º desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos 
respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica. 
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 (MPE-RS - 2017) 

§ 4º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida 
pelo juízo em que se processa a execução.  

§ 5º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a 
caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as que serão produzidas. 

SEÇÃO IX 
DA INEFICÁCIA E DA REVOGAÇÃO DE ATOS PRATICADOS ANTES DA FALÊNCIA 

Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de 
crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores:  

 (MPE-PR - 2016) (MPE-SP - 2015) 

I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio 
extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título; 

 (MPE-SP - 2015) 

II – o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que 
não seja a prevista pelo contrato; 

 (MPE-SP - 2015) 

III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal, tratando-se de 
dívida contraída anteriormente; se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa 
falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada; 

 (MPE-SP - 2015) 

IV – a prática de atos a título gratuito, desde 2 (dois) anos antes da decretação da falência; 

 (MPE-SP - 2015) 

V – a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos antes da decretação da falência;  

 (MPE-SP - 2015) 

VI – a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de 
todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o 
seu passivo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver oposição dos credores, após serem 
devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos;  

 (MPE-SP - 2015) 
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VII – os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou 
gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido 
prenotação anterior. 

 (MPE-SP - 2015) 

Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada 
mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo.   

Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio 
fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. 

 (MPE/PB – 2018) (MPE-PR - 2016) 

Art. 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos I, II, III e VI do caput do art. 129 desta Lei que tenham sido 
previstos e realizados na forma definida no plano de recuperação judicial ou extrajudicial será declarado 
ineficaz ou revogado.  

 (MPE-PR - 2016) 

Art. 132. A ação revocatória, de que trata o art. 130 desta Lei, deverá ser proposta pelo administrador 
judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo de 3 (três) anos contado da decretação 
da falência. 

 (MPE/PB – 2018) (MPE-PR - 2016) 

Art. 133. A ação revocatória pode ser promovida: 

I – contra todos os que figuraram no ato ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados; 

II – contra os terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor 
de prejudicar os credores; 

III – contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos I e II do caput deste artigo. 

Art. 134. A ação revocatória correrá perante o juízo da falência e obedecerá ao procedimento ordinário 
previsto na Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

Art. 135. A sentença que julgar procedente a ação revocatória determinará o retorno dos bens à massa 
falida em espécie, com todos os acessórios, ou o valor de mercado, acrescidos das perdas e danos. 

 (MPE-PR - 2016) 

Parágrafo único. Da sentença cabe apelação.  
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 A decretação da falência, que enseja a dissolução, é o primeiro ato do procedimento e não importa, por si, na extinção 
da personalidade jurídica da sociedade. A extinção, precedida das fases de liquidação do patrimônio social e da partilha 
do saldo, dá-se somente ao fim do processo de liquidação, que todavia pode ser antes interrompido, se acaso revertidas 
as razões que ensejaram a dissolução, como na hipótese em que requerida e declarada a extinção das obrigações na forma 
do art. 136 da lei de regência. (AgRg no REsp 1265548/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro 
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/06/2019, DJe 05/08/2019) 

SEÇÃO X 
DA REALIZAÇÃO DO ATIVO 

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida 
sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: 

I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no 
produto da realização do ativo; 

II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas 
obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as 
decorrentes de acidentes de trabalho. 

§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: 

I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; 

II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio 
da sociedade falida; ou 

III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. 

§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de 
trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. 

 (MPE-SP - 2019) 

§ 3º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá ser realizada com 
compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou mais empresas em situação falimentar.  

Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades: 

 (MPE-RR - 2017) 

I - leilão eletrônico, presencial ou híbrido; 

II - (revogado); 

III - (revogado); 
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IV - processo competitivo organizado promovido por agente especializado e de reputação ilibada, cujo 
procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de 
recuperação judicial, conforme o caso; 

V - qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei. 

§ 1º (Revogado). 

§ 2º (Revogado). 

§ 2º-A. A alienação de que trata o caput deste artigo: 

I - dar-se-á independentemente de a conjuntura do mercado no momento da venda ser favorável ou 
desfavorável, dado o caráter forçado da venda; 

II - independerá da consolidação do quadro-geral de credores; 

III - poderá contar com serviços de terceiros como consultores, corretores e leiloeiros; 

IV - deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da lavratura do auto 
de arrecadação, no caso de falência; 

V - não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil.  

§ 3º Ao leilão eletrônico, presencial ou híbrido aplicam-se, no que couber, as regras da Lei nº 13.105, de 16 
de março de 2015 (Código de Processo Civil). 

§ 3º-A. A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido dar-se-á: 

I - em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem; 

II - em segunda chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da primeira chamada, por no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) do valor de avaliação; e 

III - em terceira chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da segunda chamada, por qualquer preço. 

§ 3º-B. A alienação prevista nos incisos IV e V do caput deste artigo, conforme disposições específicas desta 
Lei, observará o seguinte: 

I - será aprovada pela assembleia-geral de credores; 

II - decorrerá de disposição de plano de recuperação judicial aprovado; ou 

III - deverá ser aprovada pelo juiz, considerada a manifestação do administrador judicial e do Comitê de 
Credores, se existente.  

§ 4º (Revogado). 
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§ 5º (Revogado). 

§ 6º (Revogado). 

§ 7º Em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público e as Fazendas Públicas serão intimados 
por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente e respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, 
sob pena de nulidade. 

 (MPE-RR - 2017) 

§ 8º Todas as formas de alienação de bens realizadas de acordo com esta Lei serão consideradas, para todos 
os fins e efeitos, alienações judiciais. 

SEÇÃO XII 
DO ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA E DA EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO 

Art. 158. Extingue as obrigações do falido: 

I – o pagamento de todos os créditos;  

II - o pagamento, após realizado todo o ativo, de mais de 25% (vinte e cinco por cento) dos créditos 
quirografários, facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir a referida porcentagem 
se para isso não tiver sido suficiente a integral liquidação do ativo;  

III - (revogado); 

IV - (revogado); 

V - o decurso do prazo de 3 (três) anos, contado da decretação da falência, ressalvada a utilização dos bens 
arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para a satisfação dos credores habilitados ou 
com pedido de reserva realizado;  

VI - o encerramento da falência nos termos dos arts. 114-A ou 156 desta Lei. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES PENAIS 

SEÇÃO I 
DOS CRIMES EM ESPÉCIE 

Fraude a Credores 

Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou 
homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos 
credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem.  



 

 

 360 
546 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

 (MPE-RS - 2017) 

Aumento da pena 

§ 1º A pena aumenta-se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se o agente: 

I – elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos; 

II – omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles deveria constar, ou altera 
escrituração ou balanço verdadeiros; 

III – destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema 
informatizado; 

IV – simula a composição do capital social; 

V – destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. 

Contabilidade paralela e distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas até a aprovação do plano 
de recuperação judicial 

§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade se o devedor manteve ou movimentou recursos 
ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, inclusive na hipótese de violação do 
disposto no art. 6º-A desta Lei.  

Concurso de pessoas 

§ 3º Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis, auditores e outros profissionais que, de 
qualquer modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas neste artigo, na medida de sua 
culpabilidade. 

Redução ou substituição da pena 

§ 4º Tratando-se de falência de microempresa ou de empresa de pequeno porte, e não se constatando 
prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pelas de perda de bens 
e valores ou pelas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.  

Violação de sigilo empresarial 

Desvio, ocultação ou apropriação de bens 

Art. 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou à 
massa falida, inclusive por meio da aquisição por interposta pessoa: 
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Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 (MPE-RS - 2017) 

Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens 

SEÇÃO II 
DISPOSIÇÕES COMUNS 

Art. 182. A prescrição dos crimes previstos nesta Lei reger-se-á pelas disposições do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, começando a correr do dia da decretação da falência, da 
concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial.   

Parágrafo único. A decretação da falência do devedor interrompe a prescrição cuja contagem tenha iniciado 
com a concessão da recuperação judicial ou com a homologação do plano de recuperação extrajudicial. 

 (MPE-RS - 2017) 

Brasília, 9 de fevereiro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 

Antonio Palloci Filho 
Ricardo José Ribeiro Berzoini 

Luiz Fernando Furlan 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.2.2005 - Edição extra 

LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964. 
* ATUALIZADO ATÉ 24/6/2020 

Dispõe sôbre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
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TÍTULO II 
DAS INCORPORAÇÕES 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 31. A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao incorporador, que 
sòmente poderá ser: 

a) o proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário dêste ou promitente cessionário com 
título que satisfaça os requisitos da alínea a do art. 32; 

 (MPE/BA-2018) 

b) o construtor (Decreto número 23.569, de 11-12-33, e 3.995, de 31 de dezembro de 1941, e Decreto-lei 
número 8.620, de 10 de janeiro de 1946) ou corretor de imóveis (Lei nº 4.116, de 27-8-62). 

 (MPE/BA-2018) 

c) o ente da Federação imitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de 
desapropriação em curso ou o cessionário deste, conforme comprovado mediante registro no registro de 
imóveis competente. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

 (MPE/BA-2018) 

CAPÍTULO II 
DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO INCORPORADOR 

Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados ou 
determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas: 

I - informar obrigatòriamente aos adquirentes, por escrito, no mínimo de seis em seis meses, o estado da 
obra; 

 (MPE/BA-2018) 

II - responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes ou 
compromissários, dos prejuízos que a êstes advierem do fato de não se concluir a edificação ou de se retardar 
injustificadamente a conclusão das obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se fôr o caso e 
se a êste couber a culpa; 

III - em caso de falência do incorporador, pessoa física ou jurídica, e não ser possível à maioria prossequir 
na construção das edificações, os subscritores ou candidatos à aquisição de unidades serão credores 
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privilegiados pelas quantias que houverem pago ao incorporador, respondendo subsidiàriamente os bens 
pessoais dêste; 

IV - é vedado ao incorporador alterar o projeto, especialmente no que se refere à unidade do adquirente e 
às partes comuns, modificar as especificações, ou desviar-se do plano da construção, salvo autorização 
unânime dos interessados ou exigência legal; 

V - não poderá modificar as condições de pagamento nem reajustar o preço das unidades, ainda no caso 
de elevação dos preços dos materiais e da mão-de-obra, salvo se tiver sido expressamente ajustada a 
faculdade de reajustamento, procedendo-se, então, nas condições estipuladas; 

VI - se o incorporador, sem justa causa devidamente comprovada, paralisar as obras por mais de 30 dias, 
ou retardar-lhes excessivamente o andamento, poderá o Juiz notificá-lo para que no prazo mínimo de 30 
dias as reinicie ou torne a dar-lhes o andamento normal. Desatendida a notificação, poderá o incorporador 
ser destituído pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
penal que couber, sujeito à cobrança executiva das importâncias comprovadamente devidas, facultando-se 
aos interessados prosseguir na obra (VETADO). 

VII - em caso de insolvência do incorporador que tiver optado pelo regime da afetação e não sendo possível 
à maioria prosseguir na construção, a assembléia geral poderá, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos 
adquirentes, deliberar pela venda do terreno, das acessões e demais bens e direitos integrantes do 
patrimônio de afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo entre si, na proporção 
dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda, depois de pagas as 
dívidas do patrimônio de afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe 
couber, nos termos do art. 40; não se obtendo, na venda, a reposição dos aportes efetivados pelos 
adquirentes, reajustada na forma da lei e de acordo com os critérios do contrato celebrado com o 
incorporador, os adquirentes serão credores privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, 
respondendo subsidiariamente os bens pessoais do incorporador. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 

Brasília, 16 de dezembro de 1964; 143º da Independência e 76º da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Milton Soares Campos 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.12.1964 

LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965. 
* ATUALIZADO ATÉ 24/6/2020 

Regula a ação popular. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos 
lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, 
de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a 
União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de 
instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com 
mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da 
União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 
subvencionadas pelos cofres públicos.  

 (MPE/GO – 2019) (MPE/MG – 2019) (MPE/MG - 2018) (MPE-SP - 2017) 

 "AÇÃO POPULAR. ELEITOR COM DOMICÍLIO ELEITORAL EM MUNICÍPIO ESTRANHO ÀQUELE EM QUE OCORRERAM OS FATOS 
CONTROVERSOS. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CIDADÃO. TÍTULO DE ELEITOR. MERO MEIO DE PROVA. (...) 3. A 
Constituição da República vigente, em seu art. 5º, inc. LXXIII, inserindo no âmbito de uma democracia de cunho 
representativo eminentemente indireto um instituto próprio de democracias representativas diretas, prevê que 'qualquer 
cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência' (destaque acrescentado). 4. Note-se que a 
legitimidade ativa é deferida a cidadão. A afirmativa é importante porque, ao contrário do que pretende o recorrente, a 
legitimidade ativa não é do eleitor, mas do cidadão. 5. O que ocorre é que a Lei n. 4717/65, por seu art. 1º, § 3º, define que 
a cidadania será provada por título de eleitor. 6. Vê-se, portanto, que a condição de eleitor não é condição de legitimidade 
ativa, mas apenas e tão-só meio de prova documental da cidadania, daí porque pouco importa qual o domicílio eleitoral 
do autor da ação popular. (...) 8. Aquele que não é eleitor em certa circunscrição eleitoral não necessariamente deixa de 
ser eleitor, podendo apenas exercer sua cidadania em outra circunscrição. Se for eleitor, é cidadão para fins de ajuizamento 
de ação popular. 9. O indivíduo não é cidadão de tal ou qual Município, é "apenas" cidadão, bastando, para tanto, ser 
eleitor. 10. Não custa mesmo asseverar que o instituto do "domicílio eleitoral" não guarda tanta sintonia com o exercício 
da cidadania, e sim com a necessidade de organização e fiscalização eleitorais". (REsp 1242800/MS, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011). 

 "Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular". (Súmula STF 365). 

 A ação popular não pode ser sucedânea dos instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade. "AÇÃO 
POPULAR NA QUAL SE PÕE COMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 
N. 1/1999 DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DE JUIZ SINGULAR PARA DECLARAR 
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM TESE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MAQUIADA SOB TÍTULO DE 
AÇÃO POPULAR. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL". (Rcl 31818 AgR, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, 2ª Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). 

 Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o 
art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 
e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio. "Ação popular. Condições da ação. Ajuizamento para 
combater ato lesivo à moralidade administrativa. Possibilidade. (...)  Reafirmação de jurisprudência. Repercussão geral 
reconhecida. 1. O entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para o cabimento de ação popular, é exigível a 
menção na exordial e a prova de prejuízo material aos cofres públicos, diverge do entendimento sufragado pelo Supremo 
Tribunal Federal. 2. A decisão objurgada ofende o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que tem como objetos a 
serem defendidos pelo cidadão, separadamente, qualquer ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que 
o Estado participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico". (ARE 824781 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 
julgado em 27/08/2015, DJe 09/10/2015). 

 "ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. (...) 1. A Ação Popular não é servil à defesa dos consumidores, 
porquanto instrumento flagrantemente inadequado mercê de evidente ilegitimatio ad causam (art. 1º, da Lei 4717/65 
c/c art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal) do autor popular, o qual não pode atuar em prol da coletividade nessas 
hipóteses. 2. A ilegitimidade do autor popular, in casu, coadjuvada pela inadequação da via eleita ab origine, porquanto a 
ação popular é instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável por qualquer de seus membros, revela-se 
inequívoca, por isso que não é servil ao amparo de direitos individuais próprios, como sóem ser os direitos dos 
consumidores, que, consoante cediço, dispõem de meio processual adequado à sua defesa, mediante a propositura de 
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ação civil pública, com supedâneo nos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)". (REsp 818.725/SP, 
Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 13/05/2008, DJe 16/06/2008). 

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor 
econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.  (Redação dada pela Lei nº 6.513, de 1977) 

 "AÇÃO POPULAR (...) PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS (...) 2. 
Sem adentrar no mérito da existência ou não de prejuízo ao erário, é possível, no plano abstrato, afirmar a prescindibilidade 
do dano para a propositura da ação popular. 3. Isso, porque quando a lei de ação popular, em seu art. 1º, § 1º, define 
patrimônio público como 'os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico' deixa claro que 
o termo 'patrimônio público' deve ser entendido de maneira ampla a abarcar, não apenas o patrimônio econômico, mas 
também entre outros valores, a moralidade administrativa". (AgRg no REsp 1130754/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª 
Turma, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010). 

§ 2º Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio o tesouro público concorra 
com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, bem como de pessoas jurídicas ou 
entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a 
repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos.  

§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que 
a ele corresponda.  

 (MPE/MG - 2018) (MPE-SP - 2017) 

 "Destacou, outrossim, o Min. Luiz Fux que, no caso, a condição de eleitor é necessária para comprovar a legitimatio ad 
causam ativa, assim, torna-se a questão da legitimação matéria de ordem pública, portanto superável a qualquer tempo, 
antes da sentença final. Além disso, é também uma prejudicial em relação à questão formal da legitimidade, que implica 
matéria de prova, sendo assentes a doutrina e a jurisprudência no sentido de que não há preclusão pro judicato nessas 
hipóteses". (REsp 826.613/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 03/08/2010). 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:  

 (MPE/MG - 2018) 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

 "INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO POPULAR CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL - AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE 
CONHECE (...) NÃO CABE AÇÃO POPULAR CONTRA ATOS DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. - Revela-se inadmissível o 
ajuizamento de ação popular em que se postule a desconstituição de ato de conteúdo jurisdicional (...). - Os atos de 
conteúdo jurisdicional - precisamente por não se revestirem de caráter administrativo - estão excluídos do âmbito de 
incidência da ação popular, notadamente porque se acham sujeitos a um sistema específico de impugnação, quer por 
via recursal, quer mediante utilização de ação rescisória. (...) Tratando-se de ato de índole jurisdicional, cumpre considerar 
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que este, ou ainda não se tornou definitivo - podendo, em tal situação, ser contestado mediante utilização dos recursos 
previstos na legislação processual -, ou, então, já transitou em julgado, hipótese em que, havendo decisão sobre o mérito 
da causa, expor-se-á à possibilidade de rescisão". (Pet 2018 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, julgado em 
22/08/2000, DJ 16/02/2001). 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: 

 (MPE/MG - 2018) 

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o 
praticou; 

 (MPE/MG - 2018) 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades 
indispensáveis à existência ou seriedade do ato; 

 (MPE/MG - 2018) 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou 
outro ato normativo; 

 (MPE/MG - 2018) 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o 
ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido; 

 (MPE/MG - 2018) 

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, 
explícita ou implicitamente, na regra de competência. 

 (MPE/MG - 2018) 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la 
o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à 
União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município. 

 "COMPETÊNCIA – AÇÃO POPULAR – MAGISTRATURA – INTERESSE EXCLUSIVO – AUSÊNCIA. Ausente controvérsia acerca 
de direito, interesse ou vantagem exclusivamente da magistratura, surge a incompetência do Supremo para julgar ação 
popular – artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal". (Pet 8288 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, 
julgado em 24/08/2020, DJe 02/09/2020). 

 "Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que determinou a remessa de ação popular, 
recebida nesta Corte e autuada como ação originária, à Justiça Federal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 
de que o STF não possui competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade". (AO 2489 AgR, Rel. 
Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, DJe 13/08/2020). 
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 "AÇÃO POPULAR – AJUIZAMENTO CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA (...) FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REGIME DE DIREITO ESTRITO A QUE SE SUBMETE A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA 
COMPETÊNCIA DA CORTE SUPREMA (...) – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – quer sob a égide da vigente 
Constituição republicana, quer sob o domínio da Carta Política anterior – firmou-se no sentido de reconhecer que não se 
incluem na esfera de competência originária da Corte Suprema o processo e o julgamento de ações populares 
constitucionais, ainda que ajuizadas contra atos e/ou omissões do Presidente da República". (Pet 5856 AgR, Rel. Min. 
Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, DJe 15/12/2015). 

 "AÇÃO POPULAR. (...) COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, D, DA CRFB. PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE NO PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO. MINISTRO DE ESTADO. CARGO DE 
NATUREZA POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. (...) 1. O Supremo Tribunal Federal é 
competente para processar e julgar ação popular cujo pedido seja próprio de Mandado de Segurança coletivo contra ato 
de presidente da república, 'ex vi' do artigo 102, I, d, da Constituição". (Pet 8104 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 
julgado em 06/12/2019, DJe 18/12/2019). 

 "AÇÃO POPULAR. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA O STF. CONFLITO FEDERATIVO ESTABELECIDO ENTRE A UNIÃO 
E ESTADO-MEMBRO. (...) I - Considerando a potencialidade do conflito federativo estabelecido entre a União e Estado-
membro, emerge a  competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação popular, a teor do que 
dispõe o art. 102, I, f, da Constituição". (ACO 622 QO, Rel. Min. Ilmar Galvão, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 
Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2007, DJe 15/02/2008). 

 Em face da magnitude econômica, social e ambiental do caso concreto, é possível a fixação do juízo do local do fato para 
o julgamento de ação popular que concorre com diversas outras ações individuais, populares e civis públicas decorrentes 
do mesmo dano ambiental. "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO AMBIENTAL. DESASTRE DE BRUMADINHO. 
(...) COMPETÊNCIA PARA JULGAR A AÇÃO POPULAR QUANDO JÁ EM ANDAMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBJETO 
ASSEMELHADO. DISTINGUISHING. TEMA AMBIENTAL. FORO DO LOCAL DO FATO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI DE AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. (...) 3. Não se desconhece a jurisprudência do STJ favorável a que, sendo igualmente competentes o juízo 
do domicílio do autor popular e o do local onde houver ocorrido o dano (local do fato), a competência para examinar o 
feito é daquele em que menor dificuldade haja para o exercício da Ação Popular. (...)  4. Malgrado isso, as circunstâncias 
do caso concreto devem ser analisadas de forma que se ajuste o Direito à realidade. (...) DISTINGUISHING: AÇÃO POPULAR 
ISOLADA E AÇÃO POPULAR EM COMPETIÇÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBJETO ASSEMELHADO 6. A solução 
encontrada é de distinguishing à luz de peculiaridades do caso concreto e não de revogação universal do entendimento do 
STJ sobre a competência para a ação popular, precedentes que devem ser mantidos, já que lastreados em sólidos e atuais 
fundamentos legais e justificáveis argumentos políticos, éticos e processuais. 9. Assim, a regra geral do STJ não será 
aplicada aqui, porque deve ser usada quando a Ação Popular for isolada. Contudo, na atual hipótese, tem-se que a Ação 
Popular estará competindo e concorrendo com várias outras Ações Populares e Ações Civis Públicas, bem como com 
centenas, talvez milhares, de ações individuais, razão pela qual, em se tratando de competência concorrente, deve ser 
eleito o foro do local do fato. AÇÃO POPULAR EM TEMAS AMBIENTAIS 8. Deveras a Lei de Ação Popular (Lei 4.717/1965) 
não contém regras de definição do foro competente. À época de sua edição, ainda não vigorava a Lei da Ação Civil Pública 
(Lei 7.347/1985); portanto se utilizava, até então, o CPC, subsidiariamente. Todavia, com a promulgação da 
retromencionada Lei 7.347/1985, a aplicação subsidiária do CPC passou a ser reservada àqueles casos para os quais as 
regras próprias do processo coletivo também não se revelassem suficientes. 9. Nesse contexto, a definição do foro 
competente para a apreciação da Ação Popular, máxime em temas como o de direito ambiental, reclama a aplicação, por 
analogia, da regra pertinente contida no artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública. (...) 10. É verdade que, ao instituir a Ação 
Popular, o legislador constituinte buscou privilegiar o exercício da fiscalização e da própria democracia pelo cidadão. Disso 
não decorre, contudo, que as Ações Populares devam ser sempre distribuídas no foro mais conveniente a ele; neste caso, 
o de seu domicílio. Isso porque, casos haverá, como o destes autos, em que a defesa do interesse coletivo será mais bem 
realizada no local do ato que, por meio da ação, o cidadão pretenda ver anulado". (CC 164.362/MG, Rel. Min. Herman 
Benjamin, 1ª Seção, julgado em 12/06/2019, DJe 19/12/2019). 

§ 1º Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito Federal, do Estado ou dos 
Municípios os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como 
os atos das sociedades de que elas sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas 
ou em relação às quais tenham interesse patrimonial.  
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§ 4º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. (Incluído pela 
Lei nº 6.513, de 1977) 

 (MPDFT - 2015) (MPE/MS – 2015) 

 "AÇÃO POPULAR. PLACAS INSTALADAS EM OBRAS PÚBLICAS CONTENDO SÍMBOLO DE CAMPANHA POLÍTICA. REMOÇÃO. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DO MEIO DE 
COERÇÃO. ART. 461, § 4, DO CPC. MULTA COMINADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. (...) 2. A execução de multa diária 
(astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer, fixada em liminar concedida em Ação Popular, pode ser realizada 
nos próprios autos, por isso que não carece do trânsito em julgado da sentença final condenatória. 3. É que a decisão 
interlocutória, que fixa multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, é título executivo hábil para a execução 
definitiva". (REsp 1098028/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 09/02/2010, DJe 02/03/2010). 

DOS SUJEITOS PASSIVOS DA AÇÃO E DOS ASSISTENTES 

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra 
as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou 
praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os 
beneficiários diretos do mesmo. 

 (MPE/AM - 2015) 

§ 1º Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado ou desconhecido, a ação será 
proposta somente contra as outras pessoas indicadas neste artigo. 

§ 2º No caso de que trata o inciso II, item "b", do art. 4º, quando o valor real do bem for inferior ao da 
avaliação, citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou privadas e entidades referidas no art. 1º, 
apenas os responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da mesma. 

§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá 
abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse 
público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. 

 (MPE/MG – 2017) (MPE/MG – 2019) (MPE-SP - 2017) 

§ 4º O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a 
responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, 
assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores.  

 (MPE/BA-2018) (MPE-RR - 2017) 

 "AÇÃO POPULAR. JUNTADA. DOCUMENTO. MP. Em ação popular que visava à anulação de contrato administrativo, o juízo 
singular, ao deferir a inicial, fixou prazo de 10 dias para a juntada do título eleitoral do autor. Transcorrido o prazo sem 
manifestação da parte, o Ministério Público (MP) formalizou pedido de traslado de cópia do referido documento, que 
estava anexa a outro processo, a fim de sanar a omissão apontada antes da prolação da sentença. Assim, discute-se, no 
REsp, entre outros temas, se houve afronta ao art. 6º, § 4º, da Lei n. 4.717/1965 e ao art. 284 do CPC ao argumento de que, 
em ação popular, não compete ao Parquet cumprir determinações impostas às partes, como também promover juntada 
de documentos fora do prazo. Entendeu o Min. Relator que, segundo a inteligência do art. 6º, § 4º, da Lei n. 4.717/1965, 
cabe ao MP, ao acompanhar a ação, entre outras atribuições, apressar a produção de prova. Dessa forma, o Parquet tem 
legitimidade para requerer e produzir as provas que entender necessárias ao deslinde da demanda,  não havendo, na 



 

 

 369 
546 

espécie, nenhum empecilho legal para pedir em juízo o traslado de cópia do mencionado documento essencial para a 
propositura da ação. Logo, o MP, ao requisitar a documentação, não atuou como autor, mas apenas cumpriu seu dever 
de intervir obrigatoriamente na ação popular em razão da flagrante indisponibilidade dos interesses em jogo, agilizando 
produção de prova essencial para o prosseguimento do feito". (REsp 826.613/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, 
julgado em 18/05/2010, DJe 03/08/2010). 

§ 5º É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular.  

 (MPE/MG – 2019) (MPE-SP - 2017) 

 "AÇÃO POPULAR. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO ULTERIOR. LEI 4.717/65. PREVISÃO EXPRESSA DE HABILITAÇÃO DE 
QUALQUER CIDADÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. 1. A inclusão de litisconsorte ativo 
facultativo, após a distribuição da ação judicial, configura desrespeito à garantia constitucional do Juiz Natural (artigo 5º, 
incisos XXXVII e LIII, da Constituição da República de 1988), praxe que é coibida pela norma inserta no inciso II, do artigo 
253, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.280/2006), segundo o qual as causas de qualquer natureza distribuir-se-ão 
por dependência quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 
litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (...). 2. Entrementes, a Lei 
4.717/65 (que regulamenta a Ação Popular) faculta a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do 
autor da ação (artigo 6º, § 5º), culminando em hipótese expressa de litisconsórcio ativo facultativo ulterior. (...) 4. 
Consequentemente, não se vislumbra óbice legal à habilitação de qualquer cidadão como litisconsorte ativo na presente 
ação popular, por força do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei 4.717/65, cuja ulterioridade decorre de interpretação lógica. 
5. Outrossim, é certo que o ingresso dos requerentes na ação popular não enseja desrespeito à garantia constitucional 
do Juiz Natural". (AgRg no REsp 776.848/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010). 

DO PROCESSO 

Art. 7º A ação obedecerá ao procedi 

 (MPE-SP - 2017) 

I - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 

a) além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público; 

b) a requisição, às entidades indicadas na petição inicial, dos documentos que tiverem sido referidos pelo 
autor (art. 1º, § 6º), bem como a de outros que se lhe afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos, 
ficando prazos de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias para o atendimento. 

II - Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários far-se-á por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 
afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado 
ou Território em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 (três) 
dias após a entrega, na repartição competente, sob protocolo, de uma via autenticada do mandado.  

 (MPDFT - 2015) (MPE-SP - 2017) 

III - Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se 
torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final de primeira instância, deverá ser 
citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de 
provas, salvo, quanto a beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso anterior.  
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 (MPE-SP - 2017) 

IV - O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte), a requerimento do 
interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos os 
interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando for o caso, do decurso do 
prazo assinado em edital.  

V - Caso não requerida, até o despacho saneador, a produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz 
ordenará vista às partes por 10 (dez) dias, para alegações, sendo-lhe os autos conclusos, para sentença, 48 
(quarenta e oito) horas após a expiração desse prazo; havendo requerimento de prova, o processo tomará 
o rito ordinário.  

VI - A sentença, quando não prolatada em audiência de instrução e julgamento, deverá ser proferida dentro 
de 15 (quinze) dias do recebimento dos autos pelo juiz. 

Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, serão publicados editais nos 
prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao 
representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, 
promover o prosseguimento da ação. 

 (MPDFT - 2015) 

Art. 16. Caso decorridos 60 (sessenta) dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, 
sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução. o representante do Ministério Público a 
promoverá nos 30 (trinta) dias seguintes, sob pena de falta grave.  

 (MPE/PB – 2018) (MPE-PR - 2019) 

Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível "erga omnes", exceto no caso de haver sido a 
ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra 
ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.  

 (MPE/PB – 2018) 

 "ATO DE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ. ATO 
APRECIADO EM SEDE JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 1. Em razão da eficácia da coisa julgada em ação popular, 
é incabível a reclamação contra ato que, na origem, já foi apreciado por decisão judicial transitada em julgado. Incidência 
da Súmula 734/STF". (Rcl 14259 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 04/10/2019, DJe 14/10/2019). 

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de 
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente 
caberá apelação, com efeito suspensivo. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973)  

 Não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei n. 4.717/65, nas ações coletivas 
que versem sobre direitos individuais homogêneos. "3. O fundamento da remessa ou reexame necessário consiste em 
uma precaução com litígios que envolvam bens jurídicos relevantes, de forma a impor o duplo grau de jurisdição 
independentemente da vontade das partes. 4. Ações coletivas que versam direitos individuais homogêneos integram 
subsistema processual com um conjunto de regras, modos e instrumento próprios, por tutelarem situação jurídica 
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heterogênea em relação aos direitos transindividuais. 5. Limites à aplicação analógica do instituto da remessa necessária, 
pois a coletivização dos direitos individuais homogêneos tem um sentido meramente instrumental, com a finalidade de 
permitir uma tutela mais efetiva em juízo, não se deve admitir, portanto, o cabimento da remessa necessária, tal como 
prevista no art. 19 da Lei 4.717/65". (REsp 1374232/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 
02/10/2017). 

 "A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa não está sujeita 
ao reexame necessário previsto no art. 19 da Lei de Ação Popular (Lei 4.717/1965). Isso porque essa espécie de ação 
segue um rito próprio e tem objeto específico, disciplinado na Lei 8.429/1992, não cabendo, neste caso, analogia, 
paralelismo ou outra forma de interpretação, para importar instituto criado em lei diversa. A ausência de previsão da 
remessa de ofício, na hipótese em análise, não pode ser vista como uma lacuna da Lei de Improbidade que precisa ser 
preenchida, mormente por ser o reexame necessário instrumento de exceção no sistema processual, devendo, portanto, 
ser interpretado restritivamente". (REsp 1.220.667/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 
4/9/2014, DJe 20/10/2014). 

§ 1º Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973) 

§ 2º Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer 
qualquer cidadão e também o Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973) 

 (MPE/PI– 2018) 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos.   

 (MPE/PB – 2018) 

 O prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação popular não se aplica às ações coletivas de consumo. "A aplicação 
analógica do prazo de cinco anos do art. 21 da Lei de Ação Popular para a ação coletiva de consumo, reconhecida pela 
jurisprudência desta Corte, tem como pressuposto o fato de não existir na Lei de Ação Civil Pública expresso prazo para o 
exercício dessa modalidade de direito subjetivo público, tampouco a previsão expressa de perda da possibilidade de uso 
desse específico rito processual pela mera passagem do tempo. Todavia, conforme consigna a doutrina especializada e ao 
contrário do entendimento prevalente, esse 'silêncio do ordenamento é eloquente, ao não estabelecer direta e claramente 
prazos para o exercício dos interesses metaindividuais e para o ajuizamento das respectivas ações, permitindo o 
reconhecimento da não ocorrência da prescrição'. O silêncio do ordenamento deve ser considerado intencional, pois o 
prazo de 5 anos para o ajuizamento da ação popular, contido no art. 21 da Lei n. 4.717/1965, foi previsto com vistas à 
concretização de uma única e específica prestação jurisdicional, qual seja a anulação ou declaração de nulidade de atos 
lesivos ao patrimônio público em sentido amplo. As ações coletivas de consumo, por sua vez, atendem a um espectro de 
prestações de direito material muito mais amplo, podendo não só anular ou declarar a nulidade de atos, como também 
quaisquer outras providências ou ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela dos consumidores, nos termos 
do art. 83 do CDC. É, assim, necessária a superação (overruling) da atual orientação jurisprudencial desta Corte, pois não 
há razão para se limitar o uso da ação coletiva ou desse especial procedimento coletivo de enfrentamento de interesses 
individuais homogêneos, coletivos em sentido estrito e difusos, sobretudo porque o escopo desse instrumento processual 
é o tratamento isonômico e concentrado de lides de massa relacionadas a questões de direito material que afetem uma 
coletividade de consumidores, tendo como resultado imediato beneficiar a economia processual. De fato, submeter a ação 
coletiva de consumo a prazo determinado tem como única consequência impor aos consumidores os pesados ônus do 
ajuizamento de ações individuais, em prejuízo da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito, 
princípios expressamente previstos no atual CPC em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, além de prejudicar a isonomia, 
ante a possibilidade de julgamentos discrepantes.". (REsp 1736091/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 
14/05/2019, DJe 16/05/2019). 

 "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 21 DA LEI DE AÇÃO POPULAR. 
POSSIBILIDADE. (...) 1.'A ausência de previsão do prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, tanto no 
CDC quanto na Lei 7.347/85, torna imperiosa a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular 
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(Lei 4.717/65)'.". (AgInt no AREsp 872.801/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 
25/11/2016). 

Art. 22. Aplicam-se à ação popular as regras do Código de Processo Civil, naquilo em que não contrariem os 
dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação. 

 (MPDFT - 2015) 

Brasília, 29 de junho de 1965; 144º da Independência e 77º da República. 

H. Castello Branco 
Milton Soares Campos 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.7.1965 e republicado em 8.4.1974 

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973. 
* ATUALIZADO ATÉ 03/03/2021 

Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO III 
DA ORDEM DO SERVIÇO 

Art. 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados: 

III - a requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar. 

 Não é cabível a requisição da averbação de inquérito civil no registro imobiliário pelo Ministério Público, com fixação de 
prazo para o seu cumprimento. (RMS 58.769-RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15/09/2020, DJe 
23/09/2020) 

 (MPE/MG – 2017) 
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TÍTULO II 
DO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 29. Serão registrados no registro civil de pessoas naturais: 

 (MPE-PR - 2017) 

I - os nascimentos; (Regulamento) (Regulamento) 

II - os casamentos; (Regulamento) (Regulamento) 

III - os óbitos; (Regulamento) (Regulamento) 

IV - as emancipações; 

V - as interdições; 

VI - as sentenças declaratórias de ausência; 

VII - as opções de nacionalidade; 

VIII - as sentenças que deferirem a legitimação adotiva. 

 O filho tem direito de desconstituir a denominada "adoção à brasileira" para fazer constar o nome de seu pai biológico em 
seu registro de nascimento, ainda que preexista vínculo socioafetivo de filiação com o pai registral. (STJ, REsp 1.417.598-
CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, Julg. em 17.12.2015) 

§ 1º Serão averbados: 

 (MPE-PR - 2017) 

a) as sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da 
sociedade conjugal; 

 (MPE-PR - 2017) 

 O CNJ, através da Recomendação 22/2016, orientou aos Tabelionatos de Notas a realização de inventário, partilha, 
separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos 
incapazes. 

 RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 66/10. DIVÓRCIO DIRETO. SEPARAÇÃO 
JUDICIAL. SUBSISTÊNCIA. 1. A separação é modalidade de extinção da sociedade conjugal, pondo fim aos deveres de 
coabitação e fidelidade, bem como ao regime de bens, podendo, todavia, ser revertida a qualquer momento pelos cônjuges 
(Código Civil, arts. 1571, III e 1.577). O divórcio, por outro lado, é forma de dissolução do vínculo conjugal e extingue o 
casamento, permitindo que os ex-cônjuges celebrem novo matrimônio (Código Civil, arts. 1571, IV e 1.580). São institutos 
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diversos, com consequências e regramentos jurídicos distintos. 2. A Emenda Constitucional n° 66/2010 não revogou os 
artigos do Código Civil que tratam da separação judicial. 3. Recurso especial provido. (REsp 1247098/MS, Rel. Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 16/05/2017)  

b) as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que 
declararem a filiação legítima; 

c) os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente; 

d) os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos; 

e) as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem; 

f) as alterações ou abreviaturas de nomes. 

Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão 
considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos 
cônsules ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular. 

§ 2° O filho de brasileiro ou brasileira, nascido no estrangeiro, e cujos pais não estejam ali a serviço do 
Brasil, desde que registrado em consulado brasileiro ou não registrado, venha a residir no território 
nacional antes de atingir a maioridade, poderá requerer, no juízo de seu domicílio, se registre, no livro "E" 
do 1º Ofício do Registro Civil, o termo de nascimento.  

 (MPE-RS - 2017) 

§ 3º Do termo e das respectivas certidões do nascimento registrado na forma do parágrafo antecedente 
constará que só valerão como prova de nacionalidade brasileira, até quatro (4) anos depois de atingida a 
maioridade. 

 (MPE-RS - 2017) 

CAPÍTULO IV 
DO NASCIMENTO 

Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que 
tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado 
em até três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório. (Redação dada 
pela Lei nº 9.053, de 1995)  

 (MPE/MG – 2019) 

§ 1º Quando for diverso o lugar da residência dos pais, observar-se-á a ordem contida nos itens 1º e 2º do 
art. 52. (Incluído pela Lei nº 9.053, de 1995) 
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§ 2º Os índios, enquanto não integrados, não estão obrigados a inscrição do nascimento. Este poderá ser 
feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos índios. (Renumerado do § 1º, pela Lei nº 9.053, de 
1995) 

§ 3º Os menores de vinte e um (21) anos e maiores de dezoito (18) anos poderão, pessoalmente e isentos 
de multa, requerer o registro de seu nascimento. (Renumerado do § 2º, pela Lei nº 9.053, de 1995) 

 (MPE/MG – 2019) 

§ 4° É facultado aos nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil requerer, isentos de multa, a 
inscrição de seu nascimento. (Renumerado do § 3º, pela Lei nº 9.053, de 1995) 

§ 5º Aos brasileiros nascidos no estrangeiro se aplicará o disposto neste artigo, ressalvadas as prescrições 
legais relativas aos consulados. (Renumerado do § 4º, pela Lei nº 9.053, de 1995) 

Art. 51. Os nascimentos ocorridos a bordo, quando não registrados nos termos do artigo 65, deverão ser 
declarados dentro de cinco (5) dias, a contar da chegada do navio ou aeronave ao local do destino, no 
respectivo cartório ou consulado. (Renumerado do art. 52, pela Lei nº 6.216, de 1975). 

Art. 52. São obrigados a fazer declaração de nascimento: (Renumerado do art. 53, pela Lei nº 6.216, de 
1975). 

 (MPE/MG – 2019) 

1o) o pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no § 2o do art. 54; (Redação dada 
pela Lei nº 13.112, de 2015) 

2º) no caso de falta ou de impedimento de um dos indicados no item 1o, outro indicado, que terá o prazo 
para declaração prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias; (Redação dada pela Lei nº 13.112, de 2015)  

3º) no impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior achando-se presente; 

4º) em falta ou impedimento do parente referido no número anterior os administradores de hospitais ou 
os médicos e parteiras, que tiverem assistido o parto; 

5º) pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe; 

6º) finalmente, as pessoas (VETADO) encarregadas da guarda do menor. (Redação dada pela Lei nº 6.216, 
de 1975). 

§ 1° Quando o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá ir à casa do recém-nascido verificar a 
sua existência, ou exigir a atestação do médico ou parteira que tiver assistido o parto, ou o testemunho de 
duas pessoas que não forem os pais e tiverem visto o recém-nascido. 

§ 2º Tratando-se de registro fora do prazo legal o oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao Juiz as 
providências que forem cabíveis para esclarecimento do fato. 
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§ 3º O oficial de registro civil comunicará o registro de nascimento ao Ministério da Economia e ao INSS pelo 
Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc) ou por outro meio que venha a substituí-lo. (Incluído 
pela Lei nº 13.846, de 2019) 

Art. 53. No caso de ter a criança nascido morta ou no de ter morrido na ocasião do parto, será, não obstante, 
feito o assento com os elementos que couberem e com remissão ao do óbito. (Renumerado do art. 54, com 
nova redação, pela Lei nº 6.216, de 1975). 

§ 2º No caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo, entretanto, respirado, serão feitos os dois 
assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e com remissões recíprocas. (Incluído 
pela Lei nº 6.216, de 1975).   

 (MPE/MG – 2019) 

Art. 54.  § 2o O nome do pai constante da Declaração de Nascido Vivo não constitui prova ou presunção da 
paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da 
legislação civil vigente. (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)  

 § 3o Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde ou parteiras tradicionais, a 
Declaração de Nascido Vivo será emitida pelos Oficiais de Registro Civil que lavrarem o registro de 
nascimento, sempre que haja demanda das Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde para que realizem 
tais emissões. (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012) 

§ 4o A naturalidade poderá ser do Município em que ocorreu o nascimento ou do Município de residência da 
mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, e a opção caberá 
ao declarante no ato de registro do nascimento. (Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017) 

 (MPE/MS – 2018) 

Art. 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará adiante do prenome escolhido 
o nome do pai, e na falta, o da mãe, se forem conhecidos e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo 
reconhecimento no ato. (Renumerado do art. 56, pela Lei nº 6.216, de 1975). 

Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os 
seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito 
o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do Juiz competente. 

 (MPDFT - 2015) 

Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por 
procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a 
alteração que será publicada pela imprensa. (Renumerado do art. 57, pela Lei nº 6.216, de 1975).  

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do 
Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o 
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mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 12.100, de 2009). 

 (MPE/MS – 2015) 

 Direito Constitucional e Civil. Transexual. Identidade de gênero. Direito subjetivo à alteração do nome e da classificação de 
gênero no assento de nascimento. Possibilidade independentemente de cirurgia de procedimento cirúrgico de 
redesignação. Princípios da dignidade da pessoa humana, da personalidade, da intimidade, da isonomia, da saúde e da 
felicidade. Convivência com os princípios da publicidade, da informação pública, da segurança jurídica, da veracidade dos 
registros públicos e da confiança. Recurso extraordinário provido. (...) i) O transgênero tem direito fundamental subjetivo 
à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da 
manifestação da vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela 
via administrativa. ii) Essa alteração deve ser averbada à margem no assento de nascimento, sendo vedada a inclusão 
do termo ‘transexual’. iii) Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, sendo 
vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação 
judicial. iv) Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento 
do interessado, a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou 
privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 
670422, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado Em 15/08/2018, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito 
Dje-051  Divulg 09-03-2020  Public 10-03-2020) 

 O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro 
civil, exigindo-se, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, em respeito aos princípios da identidade 
e da dignidade da pessoa humana, inerentes à personalidade. (REsp 1561933/RJ, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, 
Terceira Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 23/04/2018) 

 É possível a modificação do nome civil em decorrência do direito à dupla cidadania, de forma a unificar os registros à luz 
dos princípios da verdade real e da simetria. (REsp 1310088/MG, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Rel. P/ Acórdão 
Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 19/08/2016) 

 A continuidade do uso do sobrenome do ex-cônjuge, à exceção dos impedimentos elencados pela legislação civil, afirma-
se como direito inerente à personalidade, integrando-se à identidade civil da pessoa e identificando-a em seu entorno social 
e familiar. (REsp 1732807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018) 

 O direito ao nome, enquanto atributo dos direitos da personalidade, torna possível o restabelecimento do nome de solteiro 
após a dissolução do vínculo conjugal em decorrência da morte. (REsp 1724718/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018) 

 A alteração do nome no assentamento do registro civil é admitida em caráter excepcional e deve ser motivada nos casos 
em que se constatar equívoco capaz de provocar conflito, insegurança ou violação ao princípio da veracidade. (REsp 
1217166/MA,Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 14/02/2017,DJE 24/03/2017) 

§ 7o Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de 
colaboração com a apuração de crime, o juiz competente determinará que haja a averbação no registro de 
origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração, sem a averbação do nome alterado, 
que somente poderá ser procedida mediante determinação posterior, que levará em consideração a 
cessação da coação ou ameaça que deu causa à alteração. (Incluído pela Lei nº 9.807, de 1999) 

§ 8o O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 2o e 7o deste artigo, poderá 
requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu 
padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos 
de família. (Incluído pela Lei nº 11.924, de 2009)  

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos 
notórios. (Redação dada pela Lei nº 9.708, de 1998) (Vide ADIN Nº 4.275) 
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 (MPE/MG – 2019) (MPE-PR - 2019) 

Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça 
decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, 
ouvido o Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 9.807, de 1999) 

 (MPE-PR - 2019) 

CAPÍTULO IX 
DO ÓBITO 

Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do 
lugar de residência do de cujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída 
após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso 
contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. (Redação dada pela 
Lei nº 13.484, de 2017)   

§ 1º Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de 1 (um) ano, o oficial verificará se houve 
registro de nascimento, que, em caso de falta, será previamente feito. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 
1975). 

§ 2º A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser 
incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 (dois) 
médicos ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade 
judiciária. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).  

 (MPE-SC - 2019) 

CAPÍTULO XIII 
DAS ANOTAÇÕES 

Art. 106. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de cinco dias, anotá-lo 
nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados em seu cartório, ou fará comunicação, com 
resumo do assento, ao oficial em cujo cartório estiverem os registros primitivos, obedecendo-se sempre à 
forma prescrita no artigo 98. (Renumerado do art. 107 pela Lei nº 6.216, de 1975).   

Parágrafo único. As comunicações serão feitas mediante cartas relacionadas em protocolo, anotando-se à 
margem ou sob o ato comunicado, o número de protocolo e ficarão arquivadas no cartório que as receber. 

Art. 107. O óbito deverá ser anotado, com as remissões recíprocas, nos assentos de casamento e 
nascimento, e o casamento no deste. (Renumerado do art. 108 pela Lei nº 6.216, de 1975). 

§ 1º A emancipação, a interdição e a ausência serão anotadas pela mesma forma, nos assentos de 
nascimento e casamento, bem como a mudança do nome da mulher, em virtude de casamento, ou sua 
dissolução, anulação ou desquite. 
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 (MPE-RS - 2017) 

§ 2° A dissolução e a anulação do casamento e o restabelecimento da sociedade conjugal serão, também, 
anotadas nos assentos de nascimento dos cônjuges. 

 RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. ALTERAÇÃO DO 
REGIME DE BENS. TERMO INICIAL DOS SEUS EFEITOS. EX NUNC. ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E 
POSSIBILIDADE. CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. 
SÚMULA 7/STJ. (...) 2 - Controvérsia em torno do termo inicial dos efeitos da alteração do regime de bens do casamento 
("ex nunc" ou "ex tunc") e do valor dos alimentos. 3 - Reconhecimento da eficácia "ex nunc" da alteração do regime de 
bens, tendo por termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão judicial que o modificou. Interpretação do art. 
1639, § 2º, do CC/2002. 4 - Razoabilidade do valor fixado a título de alimentos, atendendo aos critérios legais 
(necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante). Impossibilidade de revisão em sede de recurso especial . 
Vedação da Súmula 07/STJ.(...) (REsp 1300036/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014) 

CAPÍTULO XIV 
DAS RETIFICAÇÕES, RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS 

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, 
em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 
ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em 
cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975).  

 (MPE/MS – 2015) 

 DIREITO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE PATRONÍMICO. NOME DE SOLTEIRA DA GENITORA. POSSIBILIDADE. 1. O princípio da 
verdade real norteia o registro público e tem por finalidade a segurança jurídica, razão pela qual deve espelhar a realidade 
presente, informando as alterações relevantes ocorridas desde a sua lavratura. 2. O ordenamento jurídico prevê 
expressamente a possibilidade de averbação, no termo de nascimento do filho, da alteração do patronímico materno em 
decorrência do casamento, o que enseja a aplicação da mesma norma à hipótese inversa - princípio da simetria -, ou seja, 
quando a genitora, em decorrência de divórcio ou separação, deixa de utilizar o nome de casada (Lei 8.560/1992, art. 3º, 
parágrafo único). Precedentes. (REsp 1072402/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
04/12/2012, DJe 01/02/2013) 

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a 
produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e 
o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias. 

 (MPE/MS – 2015) 

§ 2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias. 

 (MPE/MS – 2015) 

§ 3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos. 

 (MPE/MS – 2015) 
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§ 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado 
e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, 
e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento. 

§ 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja 
jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á. 

§ 6º As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, 
com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do 
assento, com as remissões à margem do registro original. 

Art. 110. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do 
interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, 
independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de: 
(Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017) 

I - erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção; 
(Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017) 

 (MPE/GO – 2019) 

II - erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou 
requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados, e o documento 
utilizado para a referida averbação e/ou retificação ficará arquivado no registro no cartório; (Incluído pela 
Lei nº 13.484, de 2017) 

 (MPE/GO – 2019) 

III - inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do 
termo, bem como da data do registro; (Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017) 

 (MPE/GO – 2019) 

IV - ausência de indicação do Município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses 
em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento; (Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017) 

 (MPE/GO – 2019) 

V - elevação de Distrito a Município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. (Incluído pela Lei 
nº 13.484, de 2017) 

 (MPE/GO – 2019) 

§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017) 

§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017) 
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§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017) 

§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017) 

§ 5o Nos casos em que a retificação decorra de erro imputável ao oficial, por si ou por seus prepostos, não 
será devido pelos interessados o pagamento de selos e taxas. (Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017) 

 (MPE/GO – 2019) 

Art. 111. Nenhuma justificação em matéria de registro civil, para retificação, restauração ou abertura de 
assento, será entregue à parte. (Renumerado do art. 112 pela Lei nº 6.216, de 1975). 

Art. 112. Em qualquer tempo poderá ser apreciado o valor probante da justificação, em original ou por 
traslado, pela autoridade judiciária competente ao conhecer de ações que se relacionarem com os fatos 
justificados. (Renumerado do art. 113 pela Lei nº 6.216, de 1975).  

TÍTULO V 
 DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

CAPÍTULO I 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: (Renumerado do art. 168 com nova 
redação pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (MPE-PR - 2017) 

I - o registro: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (MPE-PR - 2017) 

1) da instituição de bem de família; 

2) das hipotecas legais, judiciais e convencionais; 

3) dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada cláusula de vigência no caso de 
alienação da coisa locada; 

4) do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com os 
respectivos pertences ou sem eles; 

5) das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis; 

6) das servidões em geral; 
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7) do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito de família; 

8) das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição de última vontade; 

9) dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste e de promessa de cessão, com ou 
sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago 
no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou em prestações; 

10) da enfiteuse; 

11) da anticrese; 

12) das convenções antenupciais; 

13) (Revogado pela Lei n.13.986, de 2020) 

14) das cédulas de crédito, industrial; 

15) dos contratos de penhor rural; 

16) dos empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclusive as conversíveis em ações; 

17) das incorporações, instituições e convenções de condomínio; 

18) dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas 
condominiais a que alude a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação ou a instituição 
de condomínio se formalizar na vigência desta Lei; 

19) dos loteamentos urbanos e rurais; 

20) dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados em conformidade com o Decreto-
lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, e respectiva cessão e promessa de cessão, quando o loteamento se 
formalizar na vigência desta Lei; 

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis; 

22) (Revogado pela Lei nº 6.850, de 1980) 

23) dos julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem inclusive nos casos 
de incorporação que resultarem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos 
incorporadores; 

24) das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas, adjudicarem bens de raiz em pagamento 
das dívidas da herança; 

25) dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha e das sentenças de adjudicação em 
inventário ou arrolamento quando não houver partilha; 
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26) da arrematação e da adjudicação em hasta pública; 

27) do dote; 

28) das sentenças declaratórias de usucapião; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.220, de 2001) 

29) da compra e venda pura e da condicional; 

30) da permuta; 

31) da dação em pagamento; 

32) da transferência, de imóvel a sociedade, quando integrar quota social; 

33) da doação entre vivos; 

34) da desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de desapropriação, fixarem o valor da 
indenização; 

35) da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. (Incluído pela Lei nº 9.514, de 1997) 

36). da imissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios ou às suas entidades delegadas, e respectiva cessão e promessa de cessão; (Redação dada pela 
Lei nº 12.424, de 2011) 

37) dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de 
moradia; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.220, de 2001) 

38) (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.257, de 2001) 

39) da constituição do direito de superfície de imóvel urbano; (Incluído pela Lei nº 10.257, de 2001) 

40) do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.220, de 2001) 

41. da legitimação de posse; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

42. da conversão da legitimação de posse em propriedade, prevista no art. 60 da Lei no 11.977, de 7 de julho 
de 2009; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

43. da Certidão de Regularização Fundiária (CRF); (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

44. da legitimação fundiária. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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CAPÍTULO III 
DO PROCESSO DO REGISTRO 

Art. 200 - Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério 
Público, no prazo de dez dias. (Renumerado do art. 202 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (MPDFT - 2015) 

Art. 202 - Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, 
o Ministério Público e o terceiro prejudicado. (Renumerado do parágrafo único do art. 202 com nova 
redação pela Lei nº 6.216, de 1975). 

Art. 204 - A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso 
competente. (Renumerado do art. 205 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).  

 (MPE-RS - 2017) 

 O processo de dúvida suscitado pelo Oficial do Registro tramitado perante o Poder Judiciário reveste-se, a rigor, de caráter 
administrativo, atuando o juízo monocrático, ou o colegiado, em atividade de controle da Administração Pública, 
mostrando-se inviável, portanto, avaliar suscitação de dúvida registral pela via do recurso especial. (STJ, REsp nº 1.368.362, 
4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJ 23.04.2018) 

Art. 207 - No processo, de dúvida, somente serão devidas custas, a serem pagas pelo interessado, quando 
a dúvida for julgada procedente. (Renumerado do art. 208 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (MPE-RS - 2017) 

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação: (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) 

 (MPE/PB – 2018) (MPE-RS - 2017) 

 DIREITO CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE DESPACHO JUDICIAL. 
ARTS. 213 E 214 DA LEI 6.015/73. ERRO DE FORMA. NULIDADE DE PLENO DIREITO. ART. 145, III E IV, CC. DESNECESSIDADE 
DE AÇÃO JUDICIAL. PRONUNCIAMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO 
PROVIDO. I - Ao proceder à retificação de registro de imóvel sem pronunciamento judicial e sem que tenha havido erro 
evidente, o oficial cartorário exorbita de sua competência, tornando o ato nulo de pleno direito, por inobservância da 
lei. II - A falta de "despacho judicial" que determine a retificação do registro de imóvel constitui erro de forma, tornando 
o ato nulo de pleno direito (art. 145, III e IV, CC), cuja declaração independe de ação judicial, a teor dos arts. 213, § 1º, e 
214 da Lei de Registros Públicos. (REsp 163.226/MT, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, 
julgado em 21/03/2000, DJ 08/05/2000, p. 96) 

 Registro de imóveis. Retificação. Área maior. No procedimento de retificação, previsto nos artigos 213 e 214 da Lei de 
Registros Públicos, não importa a extensão da área a ser retificada, desde que os demais requisitos estejam preenchidos. 
Inexistente a impugnação válida, não há lide e, por conseguinte, desnecessária a remessa às vias ordinárias, sendo o 
procedimento administrativo o previsto para a análise de retificações de registro, de acordo com o que dispõe o artigo 213, 
§ 4º da LRP. (REsp 120.196/MG, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/1999, DJ 
10/05/1999, p. 164) 

I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 

 (MPE/PB – 2018) 
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a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título; (Incluída pela Lei nº 10.931, 
de 2004) 

 (MPE/PB – 2018) 

b) indicação ou atualização de confrontação; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004) 

 (MPE/PB – 2018) 

c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial; (Incluída pela Lei 
nº 10.931, de 2004) 

 (MPE/PB – 2018) (MPE-RS - 2017) 

d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas 
georeferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004) 

e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais 
constantes do registro; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004) 

 (MPE-RS - 2017) 

f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação; 
(Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004) 

g) inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos 
oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas; (Incluída 
pela Lei nº 10.931, de 2004) 

II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, 
ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente 
habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura - CREA, bem assim pelos confrontantes. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 

 (MPE/PB – 2018) 

Brasília, 31 de dezembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI 
Alfredo Buzaid 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.1973 e retificado em 30.10.1975 

Republicado no DOU de 16.9.1975 (Suplemento), de acordo com o art. 2º da Lei nº 6.216, de 1975, com as 
alterações advindas das Leis nºs 6.140, de 28/11/1974 e 6.216, de 30/6/1975 e retificado em 30.10.1975 
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LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. 
* ATUALIZADO ATÉ 03/03/2021 

Dispõe sobre as Sociedades por Ações.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO III 
AÇÕES 

SEÇÃO II 
PREÇO DE EMISSÃO 

Ações com Valor Nominal 

Art. 13. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal. 

 (MPE-SP - 2017) 

§ 1º A infração do disposto neste artigo importará nulidade do ato ou operação e responsabilidade dos 
infratores, sem prejuízo da ação penal que no caso couber. 

 (MPE-SP - 2017) 

§ 2º A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de capital (artigo 182, 
§ 1º). 

SEÇÃO V 
CERTIFICADOS 

Cupões 

Art. 26. Aos certificados das ações ao portador podem ser anexados cupões relativos a dividendos ou outros 
direitos. 

 (MPE-RJ - 2018) 

Parágrafo único. Os cupões conterão a denominação da companhia, a indicação do lugar da sede, o número 
de ordem do certificado, a classe da ação e o número de ordem do cupão. 
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CAPÍTULO XII 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 

SEÇÃO III 
ADMINISTRADORES 

Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da companhia, 
a assembleia-geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes, dos quais se 
arquivará cópia autêntica na sede social. 

§ 1º São inelegíveis para os cargos de administração da companhia as pessoas impedidas por lei especial, ou 
condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos. 

 (MPE-RJ - 2018) 

§ 2º São ainda inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta as pessoas declaradas 
inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários. 

§ 3o O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da assembleia-geral, 
aquele que: (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) 

I - ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em 
conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) 

II - tiver interesse conflitante com a sociedade. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) 

CAPÍTULO XIII 
CONSELHO FISCAL 

Requisitos, Impedimentos e Remuneração 

Art. 162. Somente podem ser eleitos para o conselho fiscal pessoas naturais, residentes no País, diplomadas 
em curso de nível universitário, ou que tenham exercido por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de 
administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. 

§ 1º Nas localidades em que não houver pessoas habilitadas, em número suficiente, para o exercício da 
função, caberá ao juiz dispensar a companhia da satisfação dos requisitos estabelecidos neste artigo. 

§ 2º Não podem ser eleitos para o conselho fiscal, além das pessoas enumeradas nos parágrafos do artigo 
147, membros de órgãos de administração e empregados da companhia ou de sociedade controlada ou do 
mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador da companhia. 

 (MPE-RJ - 2018) 
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Brasília, 15 de dezembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República. 

ERNESTO GEISEL 
Mário Henrique Simonsen 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.12.1976 (suplemento) 

LEI Nº 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979. 
* ATUALIZADO ATÉ 03/03/2021 

Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:  

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2o O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, 
observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes. 

 (MPE/MS – 2018) 

§ 1o Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de 
novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 
existentes. 

 (MPE/MG – 2017) (MPE/MS – 2018) 

§ 2o Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e 
logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.  

 (MPE/MS – 2018) 

§ 4o Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices 
urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. (Incluído pela Lei nº 
9.785, de 1999)  

§ 5o A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 
elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007).    (Vigência)  
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§ 6o A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de 
interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de: (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

 (MPE/GO – 2016) 

I - vias de circulação; (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)  

II - escoamento das águas pluviais; (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

III - rede para o abastecimento de água potável; e (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)  

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar. (Incluído pela Lei nº 9.785, 
de 1999) 

§ 7o O lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante 
de condomínio de lotes. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 8o Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento, definida nos termos do § 
1o deste artigo, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público Municipal, sendo 
vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente 
identificados ou cadastrados. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)  

Art. 2º-A. Considera-se empreendedor, para fins de parcelamento do solo urbano, o responsável pela 
implantação do parcelamento, o qual, além daqueles indicados em regulamento, poderá ser: (Incluído pela 
Lei nº 14.118, de 2021)  

a) o proprietário do imóvel a ser parcelado; (Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021) 

b) o compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário, ou o foreiro, desde que o 
proprietário expresse sua anuência em relação ao empreendimento e sub-rogue-se nas obrigações do 
compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário, ou do foreiro, em caso de extinção do 
contrato; (Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021) 

c) o ente da administração pública direta ou indireta habilitado a promover a desapropriação com a 
finalidade de implantação de parcelamento habitacional ou de realização de regularização fundiária de 
interesse social, desde que tenha ocorrido a regular imissão na posse; (Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021) 

d) a pessoa física ou jurídica contratada pelo proprietário do imóvel a ser parcelado ou pelo poder público 
para executar o parcelamento ou a regularização fundiária, em forma de parceria, sob regime de obrigação 
solidária, devendo o contrato ser averbado na matrícula do imóvel no competente registro de imóveis; 
(Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021) 

e) a cooperativa habitacional ou associação de moradores, quando autorizada pelo titular do domínio, ou 
associação de proprietários ou compradores que assuma a responsabilidade pela implantação do 
parcelamento.   (Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021) 
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Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão 
urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. 
(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)  

 (MPE-RS - 2017) 

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:  

 (MPE-RS - 2017) 

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o 
escoamento das águas; 

Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam 
previamente saneados; 

III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências 
específicas das autoridades competentes; 

 (MPE-RS - 2017) 

IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias 
suportáveis, até a sua correção. 

CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS PARA LOTEAMENTO 

Art. 4o Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: 

 (MPE-RS - 2017) 

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem 
como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano 
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 
1999)  

 (MPE/MG – 2017) 

II - os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 
(cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos 
habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes; 

 (MPE-RS - 2017) 
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III – ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 
15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o 
instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.  (Redação 
dada pela Lei nº 13.913, de 2019)   

III-A. – ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a 
reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado; (Incluído pela Lei nº 
13.913, de 2019)  

 (MPE/AM - 2015) 

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e 
harmonizar-se com a topografia local. 

§ 4o No caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas limitações administrativas 
e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da 
paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de 
muros.   (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 5º As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos de rodovia que 
atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetro urbano, 
desde que construídas até a data de promulgação deste parágrafo, ficam dispensadas da observância da 
exigência prevista no inciso III do caput deste artigo, salvo por ato devidamente fundamentado do poder 
público municipal ou distrital.  (Incluído pela Lei nº 13.913, de 2019) 

Art. 5o O Poder Público competente poderá complementarmente exigir, em cada loteamento, a reserva de 
faixa non aedificandi destinada a equipamentos urbanos.   

Parágrafo único - Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de 
esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. 

 (MPE/MG – 2017) 

CAPÍTULO V 
DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO 

Art. 16. A lei municipal definirá os prazos para que um projeto de parcelamento apresentado seja aprovado 
ou rejeitado e para que as obras executadas sejam aceitas ou recusadas. (Redação dada pela Lei nº 9.785, 
de 1999) 

§ 1o Transcorridos os prazos sem a manifestação do Poder Público, o projeto será considerado rejeitado ou 
as obras recusadas, assegurada a indenização por eventuais danos derivados da omissão. (Incluído pela Lei 
nº 9.785, de 1999) 

 (MPE/GO – 2016) 
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§ 2o Nos Municípios cuja legislação for omissa, os prazos serão de noventa dias para a aprovação ou rejeição 
e de sessenta dias para a aceitação ou recusa fundamentada das obras de urbanização. (Incluído pela Lei nº 
9.785, de 1999) 

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros 
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação 
alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou 
desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei. 

 (MPE/GO – 2016) 

CAPÍTULO VI 
DO REGISTRO DO LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO 

Art. 18. § 2º - A existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as referentes a crime 
contra o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro do loteamento se o requerente 
comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. Se o Oficial do 
Registro de Imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida perante o juiz competente. 

  (MPE/GO – 2016) 

CAPÍTULO VII 
DOS CONTRATOS 

Art. 25. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que 
atribuam direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a 
terceiros.  

 (MPE-RS - 2017) 

Art. 26. § 3o Admite-se, nos parcelamentos populares, a cessão da posse em que estiverem 
provisoriamente imitidas a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas entidades delegadas, o que 
poderá ocorrer por instrumento particular, ao qual se atribui, para todos os fins de direito, caráter de 
escritura pública, não se aplicando a disposição do inciso II do art. 134 do Código Civil.   (Incluído pela Lei nº 
9.785, de 1999)  

§ 6o Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o 
registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação. 
(Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

 (MPE/PB – 2018) 

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou 
úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer 
disposição contratual em contrário. 



 

 

 393 
546 

 (MPE-SP - 2015) 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a 
notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem 
observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de 
desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes. 

 (MPE-RS - 2017) 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES PENAIS 

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública: 

I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, 
sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das 
normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municipíos; 

II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos 
sem observância das determinações constantes do ato administrativo de licença; 

 (MPE/AM - 2015) 

III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, 
afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou 
ocultar fraudulentamente fato a ele relativo. 

Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País. 

  "De acordo com o entendimento pretoriano, dominante no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, 
a conduta de loteamento irregular, tipificado no art. 50, da Lei nº 6.766, de 1979, caracteriza-se como crime instantâneo 
de feitos permanentes, consumando-se com a expedição do alvará municipal para implantação do empreendimento". 
(HC 13203 /SP, rel. min. Fernando Gonçalves, j. 13/02/2001) 

Brasília, em 19 de dezembro de 1979; 158º da lndependência e 91º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Petrônio Portella 

Angelo Amaury Stábile 
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Mário David Andreazza 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.1979 

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. 
* ATUALIZADO ATÉ 03/03/2021 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 
e aplicação, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art 1º - Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 235 da Constituição, estabelece a 
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental.  (Redação dada pela Lei 
nº 8.028, de 1990) 

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico; 

II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, 
atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios; (Vide 
decreto nº 5.975, de 2006) 

III - ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e 
manejo de recursos ambientais; 

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos 
ambientais; 

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais 
e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do 
equilíbrio ecológico; 

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas á sua utilização racional e 
disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, 
e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 
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 (MPE/AM - 2015) 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

 (MPE-RR - 2017) 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental; (Regulamento) 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados 
para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e 
municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 
extrativistas;  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental; 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção da degradação ambiental. 

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a 
produzí-las, quando inexistentes; (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos 
ambientais. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 

XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. 
(Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

 (MPE-RR - 2017) 

Art. 9o-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público 
ou particular ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de 
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toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais 
existentes, instituindo servidão ambiental. (Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012). 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-RR - 2017) 

§ 1º O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens: 
(Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012). 

I - memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração 
georreferenciado; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012). 

II - objeto da servidão ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012). 

III - direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012). 

IV - prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 
2012). 

§ 2o A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente e à Reserva Legal mínima 
exigida. (Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012). 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-RR - 2017) 

Art. 9o-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. (Incluído pela Lei 
nº 12.651, de 2012). 

 (MPE-PR - 2017) (MPE-RR - 2017) (MPE-SP - 2019) 

§ 1o O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.651, 
de 2012). 

 (MPE/PB – 2018) (MPE-RR - 2017) 

§ 2o A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de 
fundos públicos, à Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, definida no art. 21 da Lei no 9.985, de 
18 de julho de 2000. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012). 

§ 3o O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou parcialmente, por 
prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário ou de entidade pública ou 
privada que tenha a conservação ambiental como fim social. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012). 

 (MPE-SP - 2019) 

Art. 11. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para implantação, acompanhamento e 
fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio 
CONAMA.  (Vide Lei nº 7.804, de 1989) 
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Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados 
pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, 
conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, 
Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios; 

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; 

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de 
crédito; 

IV - à suspensão de sua atividade. 

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 
e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade 
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 

 (MPE/AM - 2015) (MPE/MG – 2017) 

 "A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/1985 e da Lei 6.938/1981, 
de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar". (REsp 1617219 /SC, rel. min. Herman Benjamin, j. 
02/02/2017)  

 É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. (RE 654833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal 
Pleno, j. 20/04/2020, 24/06/2020) 

Brasília, 31 de agosto de 1981; 160º da Independência e 93º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Mário Andreazza 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 2.9.1981 

ANEXO 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938compilada.htm 

LEI Nº 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990. 
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* ATUALIZADO ATÉ 05/03/2021 

Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 143, de 1990, que o Congresso 
Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no 
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá 
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos 
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas 
nesta lei. 

 (MPE-RO - 2017) (MPE-RR - 2017) (MPE-RS - 2017) 

 "O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, 
separadas e viúvas". (Súmula STJ 364). 

 "CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA DOS SÓCIOS. BEM 
DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. ART. 1º DA LEI 8.009/90. (...) 2. A jurisprudência desta egrégia Corte 
orienta-se no sentido de considerar quTJe é 'impenhorável a residência do casal, ainda que de propriedade de sociedade 
comercial'.". (EDcl no AREsp 511.486/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). 

 Os integrantes da entidade familiar residentes no imóvel protegido pela Lei n. 8.009/90 possuem legitimidade para se 
insurgirem contra a penhora do bem de família. "EMBARGOS DE TERCEIRO. (...) LEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE DE 
OS FILHOS NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL EXECUTIVA OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO A 
SUSTENTAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. (...) 4. Os filhos, integrantes da entidade familiar, são partes legítimas 
para opor embargos de terceiro, discutindo a condição de bem de família do imóvel onde residem com os pais". (AgInt 
no REsp 1668220/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). 

 A impenhorabilidade do bem de família não impede seu arrolamento fiscal. "ARROLAMENTO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI N. 8.009/90. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA. (...) 2. 'Por não implicar 
qualquer tipo de oneração dos bens em favor do Fisco, tampouco medida de antecipação da constrição judicial a ser 
efetivada na Execução da Dívida Ativa não se confunde o arrolamento de bens com a penhora e, assim, não se há falar 
em impenhorabilidade de bem de família'.". (AgRg no REsp 1492211/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, julgado 
em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). 

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as 
plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, 
ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. 

 (MPE-RO - 2017) (MPE-RS - 2017) 

 "A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de 
penhora". (Súmula STJ 449). 

 A proteção contida na Lei n. 8.009/1990 alcança não apenas o imóvel da família, mas também os bens móveis 
indispensáveis à habitabilidade de uma residência e os usualmente mantidos em um lar comum. " IMPENHORABILIDADE. 
LEI N. 8.009/90. RENÚNCIA INCABÍVEL. PROTEÇÃO LEGAL. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. IMPENHORÁVEIS OS BENS MÓVEIS 
QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. (...) 1. A indicação do bem à penhora, pelo devedor na execução, não 
implica renúncia ao benefício conferido pela Lei n. 8.009/90, pois a instituição do bem de família constitui princípio de 
ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada. 2. O aparelho de televisão e outros utilitários da vida moderna 
atual, em regra, são impenhoráveis quando guarnecem a residência do devedor, exegese que se faz do art. 1º, § 1º, da 
Lei n. 8.009/90". (REsp 875.687/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011). 
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 "PENHORA RECAÍDA SOBRE O ÚNICO IMÓVEL DO ESPÓLIO. TERRENO NÃO CONSTRUÍDO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA 
DAS IMPENHORABILIDADES. (...) 6. O fato de se tratar de terreno não edificado é circunstância que, por si só, não obsta 
sua qualificação como bem de família, na medida em que tal qualificação pressupõe a análise, caso a caso, da finalidade 
realmente atribuída ao imóvel (interpretação teleológica das impenhorabilidades)". (REsp 1417629/SP, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013). 

 "FRACIONAMENTO DE IMÓVEL GRAVADO COMO BEM DE FAMÍLIA (...) 1. A orientação desta Corte de Justiça firma-se no 
sentido de que é viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável". (AgRg 
no Ag 1406830/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012). 

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, 
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: 

 (MPE/BA-2018) (MPE/CE-2020) (MPE-RO - 2017) 

 "1. De acordo com a jurisprudência do STJ, 'a regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. 
O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma 
protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico'.". 
(AgInt no AgInt no REsp 1753850/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020). 

 "1. Reconhecida a fraude à execução, deve ser afastada a impenhorabilidade do bem de família". (AgInt no AREsp 
1482869/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020). 

 "1. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao 
privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada (...). 2. Nada obstante, à luz da 
jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n 8.009/90 
não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito 
de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não 
deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o 
ordenamento jurídico". (REsp 1595832/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 
04/02/2020). 

 "2. A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida após a arrematação". (AgInt nos EDcl no REsp 
1536888/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019). 

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, 
no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; 

 "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. 
EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora do bem 
de família para saldar débito decorrente de contrato de promessa de compra e venda para aquisição do imóvel". (AgInt 
no AREsp 1378891/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019). 

 O crédito oriundo de contrato de empreitada para a construção, ainda que parcial, de imóvel residencial, encontra-se 
nas exceções legais à impenhorabilidade do bem de família. "2. Para os efeitos estabelecidos no dispositivo legal (inciso II 
do art. 3º da Lei nº 8.009/90), o financiamento referido pelo legislador abarca operações de crédito destinadas à aquisição 
ou construção do imóvel residencial, podendo essas serem stricto sensu - decorrente de uma operação na qual a 
financiadora, mediante mútuo/empréstimo, fornece recursos para outra a fim de que essa possa executar benfeitorias ou 
aquisições específicas, segundo o previamente acordado - como aquelas em sentido amplo, nas quais se inclui o contrato 
de compra e venda em prestações, o consórcio ou a empreitada com pagamento parcelado durante ou após a entrega da 
obra, pois todas essas modalidades viabilizam a aquisição/construção do bem pelo tomador que não pode ou não deseja 
pagar o preço à vista. 3. Não há falar esteja sendo realizada uma interpretação extensiva das exceções legais descritas na 
norma, vez que há subsunção da hipótese à exceção legal, considerando-se os limites e o conteúdo do instituto do 
financiamento, esse que, diferentemente do alegado pelos ora insurgentes, uma vez incontroversa a origem e a finalidade 
voltada à edificação ou aquisição do bem, não fica adstrito a mútuos realizados por agente financeiro do SFH". (REsp 
1221372/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019). 
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 A impenhorabilidade do bem de família é oponível ao crédito decorrente de benfeitorias realizadas no imóvel. "2. Nos 
termos do que dispõe o art. 3º, inciso II, da Lei n. 8.009/1990, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de 
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido pelo titular do crédito decorrente 
do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em 
função do respectivo contrato. 2.1. Na hipótese, ao contrário do que alegam os recorrentes, tanto o Juízo de primeiro grau 
como o Tribunal de Justiça entenderam, com base no que ficou expressamente consignado no título judicial transitado em 
julgado, que o crédito discutido no cumprimento de sentença era decorrente de benfeitorias realizadas no respectivo 
imóvel, não se referindo, portanto, à aquisição ou construção dele. 2.2. Dessa forma, revela-se correto o entendimento 
das instâncias ordinárias que reconheceram a impenhorabilidade do imóvel em questão, por se tratar de bem de família. 
2.3. Não se pode olvidar, ainda, que as hipóteses de afastamento da proteção do bem de família, previstas nos incisos do 
art. 3º da Lei n. 8.009/1990, dado o seu caráter excepcional, devem ser interpretadas de forma restritiva". (REsp 
1765656/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018). 

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, 
com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela 
dívida; (Redação dada pela Lei nº 13.144 de 2015) 

 A impenhorabilidade do bem de família não pode ser oposta ao credor de pensão alimentícia decorrente de vínculo 
familiar ou de ato ilícito. "IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO APLICÁVEL SOMENTE À VERBA 
ALIMENTAR. ACÓRDÃO A QUO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. (,,,) 1. A pensão 
alimentícia está prevista expressamente no art. 3º, III, da Lei n. 8.009/1990 como hipótese de exceção à impenhorabilidade 
do bem de família, sendo irrelevante a origem dessa prestação, se decorrente de relação familiar ou de ato ilícito. 'De 
outra parte, não é possível ampliar o alcance da norma prevista no art. 3.º, inciso VI, do mesmo diploma legal, para afastar 
a impenhorabilidade de bem de família em caso de indenização por ilícito civil, desconsiderando a exigência legal expressa 
de que haja sentença penal condenatória'." (AgInt no REsp 1619189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado 
em 25/10/2016, DJe 10/11/2016). 

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel 
familiar; 

 "4. O bem residencial da família é penhorável para atender às despesas comuns de condomínio, que gozam de 
prevalência sobre interesses individuais de um condômino, nos termos da ressalva inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 3º, 
IV)". (REsp 1473484/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 23/08/2018). 

 "CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. NATUREZA DE DÍVIDA PESSOAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO DE 
EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, diversamente das despesas condominiais, 
que possuem natureza propter rem, as contribuições criadas por associações de moradores ostentam natureza de dívida 
fundada em direito pessoal, sendo possível ao devedor opor exceção de impenhorabilidade do bem de família". (AgInt 
no AREsp 951.884/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). 

 "EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI Nº 8.009/90. (...) 1. A impenhorabilidade do bem de 
família, prevista na Lei 8.009/80, visa a preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo. 
(...) 3. As exceções à impenhorabilidade do bem de família, previstos no art. 3º da Lei nº 8.009/1990, devem ser 
interpretadas restritivamente, considerando a sistemática estabelecida pela lei, sendo certo que a ressalva da lei decorre 
de dívida do imóvel por contribuição de cota condominial e não contribuição de melhoria. 4. É que 'o vocábulo 
contribuições a que alude o inciso IV, art. 3º, da Lei n. 8.009/90 não se reveste de qualquer conotação fiscal, mas representa, 
in casu, a cota-parte de cada condômino no rateio das despesas condominiais. Nesta circunstância, a obrigação devida em 
decorrência da má conservação do imóvel da recorrente há de ser incluída na ressalva do mencionado dispositivo'.". (REsp 
873.224/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 16/10/2008, DJe 03/11/2008). 

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade 
familiar; 
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 (MPE-RO - 2017) 

 "BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. 
(...) 1. 'Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, somente será admissível a penhora do bem 
de família quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar 
empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedada a presunção de que a garantia fora dada em benefício 
da família, de sorte a afastar a impenhorabilidade do bem, com base no art. 3º, V, da Lei 8.009/90'.". (AgInt no AREsp 
1464908/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020). 

 "BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA. 
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...)  1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que 'o bem de família é 
penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos 
proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos'.". (AgInt no AREsp 1651014/RO, 
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020). 

 "1. De acordo com a jurisprudência do STJ, '(...) 7. Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente 
optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, 
empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o 
alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as 
relações negociais'.". (AgInt no AgInt no REsp 1753850/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 
22/06/2020, DJe 26/06/2020). 

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a 
ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. 

 "Para a incidência da exceção à impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 3º, VI, da Lei n. 8.009/1990, é 
imprescindível a sentença penal condenatória transitada em julgado". (REsp 1.823.159-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª 
Turma, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020) 

 A impenhorabilidade do bem de família é oponível às execuções de sentenças cíveis decorrentes de atos ilícitos, salvo se 
decorrente de ilícito previamente reconhecido na esfera penal. "3. A impenhorabilidade do bem de família é oponível em 
qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo quando tiver sido 
adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou 
perdimento de bens, nos termos do artigo 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990". (AgRg no AREsp 580.102/RS, Rel. Min. Jorge 
Mussi, 5ª Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018). 

 "IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO APLICÁVEL SOMENTE À VERBA ALIMENTAR. ACÓRDÃO A QUO EM 
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. (,,,) 1. A pensão alimentícia está prevista expressamente no 
art. 3º, III, da Lei n. 8.009/1990 como hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família, sendo irrelevante a 
origem dessa prestação, se decorrente de relação familiar ou de ato ilícito. 'De outra parte, não é possível ampliar o alcance 
da norma prevista no art. 3.º, inciso VI, do mesmo diploma legal, para afastar a impenhorabilidade de bem de família 
em caso de indenização por ilícito civil, desconsiderando a exigência legal expressa de que haja sentença penal 
condenatória'." (AgInt no REsp 1619189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 
10/11/2016). 

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei nº 8.245, de 
1991) 

 "Imóvel bem de família oferecido como caução imobiliária em contrato de locação não pode ser objeto de penhora". 
(REsp 1.873.203-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/11/2020, DJe 01/12/2020) 

 "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". (Súmula STJ 549). 

 "2. A jurisprudência desta Corte é clara, no sentido de que, é possível a penhora do bem de família de fiador de contrato 
de locação, mesmo quando pactuado antes da vigência da Lei 8.245/91, que alterou o art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90". 
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 771.700/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado 
do TJ/RS), 6ª Turma, julgado em 28/02/2012, DJe 26/03/2012). 
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Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel 
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 

 (MPE-RO - 2017) 

 "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a 
locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". (Súmula STJ 486). 

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados 
como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, 
para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. 

 (MPE-RO - 2017) 

Senado Federal, 29 de março de 1990; 169º da Independência e 102º da República. 

NELSON CARNEIRO 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.3.1990. 

LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991. 
* ATUALIZADO ATÉ 08/03/2021 

Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

TÍTULO I 
DA LOCAÇÃO 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: 

I - por mútuo acordo; 

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual; 

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; 

IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser 
normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-
las. 
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 (MPE/BA-2018) 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

SEÇÃO I 
DA LOCAÇÃO RESIDENCIAL 

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo 
estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser 
retomado o imóvel: 

I - Nos casos do art. 9º; 

II - em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada 
com o seu emprego; 

III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente 
ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio; 

IV - se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder 
Público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado a 
exploração de hotel ou pensão, em cinqüenta por cento; 

 (MPE/BA-2018) 

V - se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos. 

§ 1º Na hipótese do inciso III, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada, se: 

a) O retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando, com a mesma finalidade, outro 
de sua propriedade situado nas mesma localidade ou, residindo ou utilizando imóvel alheio, já tiver 
retomado o imóvel anteriormente; 

b) o ascendente ou descendente, beneficiário da retomada, residir em imóvel próprio. 

§ 2º Nas hipóteses dos incisos III e IV, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário 
comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título 
registrado junto à matrícula do mesmo. 

SEÇÃO III 
DA LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL 

Art. 53 - Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, 
estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por 
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entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido. (Redação dada 
pela Lei nº 9.256, de 9.1.1996) 

I - nas hipóteses do art. 9º; 

II - se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e imitido na 
posse, com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado 
pelo proprietário, pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar 
em aumento mínimo de cinqüenta por cento da área útil. 

 (MPE/BA-2018) 

TÍTULO II 
DOS PROCEDIMENTOS 

CAPÍTULO II 
DAS AÇÕES DE DESPEJO 

Art. 60. Nas ações de despejo fundadas no inciso IV do art. 9º, inciso IV do art. 47 e inciso II do art. 53, a 
petição inicial deverá ser instruída com prova da propriedade do imóvel ou do compromisso registrado. 

 (MPE/BA-2018) 

Brasília, 18 de outubro de 1991; 170° da Independência e 103° da República. 

FERNANDO COLLOR 
Jarbas Passarinho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.10.1991 

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 
* ATUALIZADO ATÉ 09/03/2021 

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. 

 (MPE-PR - 2016) 
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TÍTULO I 

DAS PATENTES 

CAPÍTULO I 

DA TITULARIDADE 

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe 
garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. 

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. 

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo 
cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar 
que pertença a titularidade. 

 (MPE-PR - 2016) 

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais 
pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação 
das demais, para ressalva dos respectivos direitos. 

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. 

 (MPE-PR - 2016) 

CAPÍTULO II 

DA PATENTEABILIDADE 

SEÇÃO I 

DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS 

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

 (MPE-PR - 2016) 

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 

II - concepções puramente abstratas; 

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, 
de sorteio e de fiscalização; 

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; 

 (MPE-PR - 2016) 
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V - programas de computador em si; 

VI - apresentação de informações; 

VII - regras de jogo; 

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, 
para aplicação no corpo humano ou animal; e 

 (MPE-PR - 2016) 

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que 
dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos 
naturais. 

Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 

Sebastião do Rego Barros Neto 
Pedro Malan 

Francisco Dornelles 
José Israel Vargas 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.5.1996 

LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996. 
* ATUALIZADO ATÉ 09/03/2021 

Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação 
criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz 
competente da ação principal, sob segredo de justiça. 

 (MPE/MS – 2018) (MPE-PR - 2016) 

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de 
informática e telemática. 

 (MPE-PR - 2016) 
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 "CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DO CNMP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 1. Resolução editada pelo CNMP no exercício de 
sua competência constitucional, em caráter geral e abstrato, não constitui ato normativo secundário. Ausentes outros vícios 
na petição inicial, as questões preliminares devem ser rejeitadas e ação direta conhecida. 2. Breves considerações sobre 
interceptações telefônicas: fundamentação das decisões, prorrogações e transcrições. 3. O ato impugnado insere-se na 
competência do CNMP de disciplinar os deveres funcionais dos membros do Ministério Público, entre os quais o dever de 
sigilo, e de zelar pela observância dos princípios previstos no art. 37 da Constituição, aí incluído o princípio da eficiência. 
4. Ausência de violação à reserva de lei formal ou à autonomia funcional dos membros do Parquet. 5. Pedido em ação 
direta de inconstitucionalidade julgado improcedente". (ADI 4263, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/04/2018, 
DJe 30/07/2020) 

 "A interceptação telemática e as suas prorrogações não padecem de vício de incostitucionalidade. O Supremo Tribunal, em 
julgamento paradigmático, reconheceu, já sob a égide do ordenamento constitucional vigente, que o sigilo de 
correspondência não é absoluto, tendo esta Corte conferido validade à interceptação da correspondência remetida pelos 
sentenciados, “eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda 
de praticas ilícitas” (HC nº 70.814/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/6/94). Em face da 
concepção constitucional moderna de que inexistem garantias individuais de ordem absoluta, mormente com escopo de 
salvaguardar práticas ilícitas (v.g. HC nº 70.814/SP), a exceção constitucional ao sigilo alcança as comunicações de dados 
telemáticos, não havendo que se cogitar de incompatibilidade do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.296/96 com o art. 
5º, inciso XII, da Constituição Federal". (RHC 132115, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06/02/2018, DJe 19/10/2018) 

 "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 1º da Lei n. 9.296/1996 deve ser 
interpretada com ponderação, não havendo ilegalidade no deferimento da interceptação telefônica por Juízo diverso daquele 
que vier a julgar a ação principal, sobretudo quando a medida for autorizada no curso da investigação criminal". (REsp 
1355432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 21/08/2014, DJe 
04/09/2014) 

 "No caso concreto, a genitora da vítima solicitou auxílio técnico a terceiro para a gravação de conversas realizadas através 
de terminal telefônico de sua residência, na qualidade de representante civil do menor impúbere e investida no poder-dever 
de proteção e vigilância do filho, não havendo ilicitude na gravação. Dada a absoluta incapacidade da vítima para os atos da 
vida civil - e ante a notícia de que estava sendo vítima de crime de natureza hedionda - a iniciativa da genitora de registrar 
conversa feita pelo filho com o autor da conjecturada prática criminosa se assemelha à gravação de conversa telefônica 
feita com a autorização de um dos interlocutores, sem ciência do outro, quando há cometimento de delito por este último, 
hipótese já reconhecida como válida pelo Supremo Tribunal Federal". (REsp 1026605/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 
6ª Turma, j. 13/05/2014, DJe 13/06/2014) 

 "A interceptação telefônica é a captação de conversa feita por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores, que 
depende de ordem judicial, nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal. A escuta é a captação de conversa 
telefônica feita por um terceiro, com o conhecimento de apenas um dos interlocutores, ao passo que a gravação telefônica 
é feita por um dos interlocutores do diálogo, sem o consentimento ou a ciência do outro. Na hipótese, embora as gravações 
tenham sido implementadas pelo esposo da cliente do paciente com a intenção de provar a sua inocência, é certo que não 
obteve a indispensável prévia autorização judicial, razão pela qual se tem como configurada a interceptação de 
comunicação telefônica ilegal. O fato da esposa do autor das interceptações - que era uma interlocutora dos diálogos 
gravados de forma clandestina - ter consentido posteriormente com a divulgação dos seus conteúdos não tem o condão 
de legitimar o ato, pois no momento da gravação não tinha ciência do artifício que foi implementado pelo seu marido, não 
se podendo afirmar, portanto, que, caso soubesse, manteria tais conversas com o seu advogado pelo telefone 
interceptado.". (HC 161.053/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 27/11/2012, DJe 03/12/2012) 

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das 
seguintes hipóteses: 

 (MPE-PR - 2016) 

 "É válida a prova obtida por meio de interceptação de comunicação telefônica, quando a autoridade policial observa todos 
os requisitos exigidos pela Lei n.º 9.269/96, que, ressalte-se, não determina que degravação das conversas interceptadas 
seja feita por peritos oficias". (AgRg no REsp 1233396/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18/06/2013, DJe 
01/07/2013) 
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 "O “crime achado”, ou seja, a infração penal desconhecida e, portanto, até aquele momento não investigada, sempre deve 
ser cuidadosamente analisada para que não se relativize em excesso o inciso XII do art. 5º da Constituição Federal. A prova 
obtida mediante interceptação telefônica, quando referente a infração penal diversa da investigada, deve ser considerada 
lícita se presentes os requisitos constitucionais e legais.". (HC 129678, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª 
Turma, j. 13/06/2017, DJe 18/08/2017) 

 "A determinação judicial de quebra de sigilo de dados informáticos estáticos (registros), relacionados à identificação de 
usuários que operaram em determinada área geográfica, suficientemente fundamentada, não ofende a proteção 
constitucional à privacidade e à intimidade". (RMS 61.302-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por maioria, 
julgado em 26/08/2020, DJe 04/09/2020) 

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 

 "O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, 
desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito 
policial. A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro 
meio para se apurar os fatos tidos por criminosos, nos termos do art. 2º, inc. II, da Lei n. 9.296/1996.". (HC 108147, 
Relator(a): Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 11/12/2012, DJe 01/02/2013) 

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. 

 (MPE-PR - 2016) 

 "Se a autoridade policial, em decorrência de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, tem notícia do cometimento 
de novos ilícitos por parte daqueles cujas conversas foram monitoradas ou mesmo de terceiros, é sua obrigação e dever 
funcional apurá-los, ainda que não possuam liame algum com os delitos cuja suspeita originariamente ensejou a quebra do 
sigilo telefônico. Tal entendimento é aplicável ainda que as infrações descobertas fortuitamente sejam punidas com 
detenção, pois o que a Lei 9.296/1996 veda é o deferimento da quebra do sigilo telefônico para apurar delito que não seja 
apenado com reclusão, não proibindo, todavia, que o referido meio de prova seja utilizado quando há, durante a 
implementação da medida, a descoberta fortuita de eventuais ilícitos que não atendem a tal requisito. No caso dos autos, as 
interceptações telefônicas foram inicialmente autorizadas para apurar os crimes de corrupção ativa e passiva e organização 
criminosa, sendo que, no curso da medida, logrou-se descobrir que os investigados também eram responsáveis por fraudes 
à licitações em diversos Municípios, não havendo que se falar, assim, em nulidade das provas obtidas com a quebra de sigilo 
telefônico". (AgRg no RHC 114.973/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 19/05/2020, DJe 27/05/2020) 

 "Após receber diversas denúncias de fraudes em concurso público e em licitação naquele município e verificando a 
verossimilhança das alegações, o Ministério Público Estadual promoveu diligências preliminares e instaurou o Procedimento 
Investigativo n. 002/2012. A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há ilegalidade em iniciar 
investigações preliminares com base em denúncia anônima a fim de se verificar a plausibilidade das alegações contidas no 
documento apócrifo. (...) Improcedentes as argumentações de inobservância dos requisitos da Lei n. 9.296/96, pois no 
pedido de deferimento da medida de interceptação telefônica foram demonstrados os requisitos previstos no artigo 2º, 
incisos I, II e III, da Lei n° 9.296/96, relativos à existência de fortes indícios de autoria e da ineficiência dos outros meios de 
prova para apuração dos crimes investigados, puníveis com pena de reclusão. Atendidos também os demais requisitos 
legais uma vez que a medida foi determinada pelo Juiz competente (art. 3º), foi justificado que a sua realização era 
imprescindível à apuração de infração penal (art. 4º), houve indicação expressa dos meios a serem empregados, mediante 
decisão devidamente fundamentada e limitada ao prazo previsto no art. 5º da referida lei". (RHC 38.566/ES, Rel. Ministro 
Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. 19/11/2015, DJe 07/12/2015) 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, 
inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente 
justificada.  
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 "Interceptação telefônica. Identificação dos investigados. A Lei 9.296/96 exige a identificação o mais precisa o possível dos 
investigados – art. 2º, parágrafo único. Esse dispositivo não vem sendo interpretado como uma exigência de que, 
previamente à interceptação, sejam quebrados os dados cadastrais de todos os terminais interceptados". (HC 129706, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 28/06/2016, DJe 01/08/2017) 

Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando 
ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. 

Art. 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da 
autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou 
acústicos, quando: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

II - houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas 
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou em infrações penais conexas. (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019) 

§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo 
de captação ambiental. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por decisão judicial 
por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade 
criminal permanente, habitual ou continuada.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a 
interceptação telefônica e telemática. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 9° A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a 
instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte 
interessada. 

 (MPE/AM - 2015) 

Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a 
presença do acusado ou de seu representante legal. 

Art. 10.  Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, 
promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei: (Redação dada pela Lei nº 13.869, de 2019) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 13.869, de 2019) 

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta 
prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei.  (Incluído pela Lei nº 13.869, de 2019) 
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Art. 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou 
instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 1º Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 "As inovações do Pacote Anticrime na Lei n. 9.296/1996 não alteraram o entendimento de que é lícita a prova consistente 
em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro". (HC 512.290-RJ, Rel. Min. Rogerio 
Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020) 

§ 2º A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das 
investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido 
o sigilo judicial. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Brasília, 24 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.7.1996 

LEI Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996. 
* ATUALIZADO ATÉ 10/7/2020 

Dispõe sobre a arbitragem. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a 
direitos patrimoniais disponíveis. 

 A Lei de Arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da sua edição. 
(Súmula 485, STJ)  

 A atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem possui natureza jurisdicional, o que torna possível a existência de 
conflito de competência entre os juízos estatal e arbitral, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça - STJ o seu julgamento. 
(CC 157099/RJ, rel. min. Marco Buzzi, rel. p/ ac. min. Nancy Andrighi, j. 10-10-2018, DJE 30-10-2018) 

 Diante da força coercitiva de convenção condominial com cláusula arbitral, qualquer condômino que ingressar no 
agrupamento condominial está obrigado a obedecer às normas ali constantes, de modo que eventuais conflitos 
condominiais deverão ser resolvidos por meio de arbitragem, excluindo-se a participação do Poder Judiciário. (REsp 
1733370/GO, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ ac. min. Moura Riberio, j. 26-06-2018, DJE 31-08-2018) 
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 A convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula 
compromissória, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e de caráter obrigatório, definindo ao juízo 
arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a 
jurisdição estatal. (REsp 1733685/SP, rel. min. Raul Araújo, j. 06-11-2018, DJE 12-11-2018) 

§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos 
relativos a direitos patrimoniais disponíveis. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015) (Vigência) 

 (MPE/MG - 2018) 

 Não existe óbice legal na estipulação da arbitragem pelo poder público, notadamente pelas sociedades de economia 
mista, para a resolução de conflitos relacionados a direitos disponíveis. (CC 139519/RJ, rel. min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, rel. p/ ac. min. Regina Helena Costa, j. 11-10-2017, DJE 10-11-2017) 

§ 2o A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção 
de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações.   (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015) 
(Vigência) 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes. 

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde 
que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. 

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais 
de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. 

§ 3o A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da 
publicidade.   (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015) (Vigência) 

 (MPE/MG - 2018) 

CAPÍTULO II 
DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM E SEUS EFEITOS 

Art. 6º Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará 
à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de 
comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, 
firmar o compromisso arbitral. 

 (MPE/MG – 2019) 

Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, recusar-se a firmar o 
compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7º desta Lei, perante o 
órgão do Poder Judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa. 

 (MPE/MG – 2019) 
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Art. 7º Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá 
a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o 
compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. 

 (MPE/MG – 2019) 

Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte 
que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. 

 (MPE/MG – 2019) 

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da 
existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 
compromissória. 

 (MPE/MG – 2019) 

 A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para 
decidir com primazia sobre Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões relativas à existência, à 
validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. (HDE 120/EX, 
rel. min. Nancy Andrighi, j.18-12-2018, DJE 12-03-2019) 

 Nos termos do artigo 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem a alegação de nulidade da cláusula arbitral instituída em 
Acordo Judicial homologado e, bem assim, do contrato que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à decisão 
do próprio árbitro, inadmissível a judicialização prematura pela via oblíqua do retorno ao Juízo .  Mesmo no caso de o 
acordo de vontades no qual estabelecida a cláusula arbitral no caso de haver sido homologado judicialmente, não se admite 
prematura ação anulatória diretamente perante o Poder Judiciário, devendo ser preservada a solução arbitral, sob pena de 
se abrir caminho para a frustração do instrumento alternativo de solução da controvérsia. (REsp. 1.288.251/MG, min. rel. 
Sidnei Beneti, j. 09-10-2012) 

CAPÍTULO III 
DOS ÁRBITROS 

Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. 

§ 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear, também, os 
respectivos suplentes. 

§ 2º Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, desde logo, a nomear 
mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário a que tocaria, 
originariamente, o julgamento da causa a nomeação do árbitro, aplicável, no que couber, o procedimento 
previsto no art. 7º desta Lei. 

 (MPE/MG – 2019) 

Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio 
que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de 
juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no 
Código de Processo Civil. 
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 (MPE/MG – 2019) (MPE/MG - 2018) 

§ 1º As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, 
qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. 

 (MPE/MG – 2019) 

§ 2º O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. Poderá, entretanto, 
ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando: 

 (MPE/MG – 2019) 

a) não for nomeado, diretamente, pela parte; ou 

b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. 

CAPÍTULO IV 
DO PROCEDIMENTO ARBITRAL 

Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, 
que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-
se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento. 

§ 1º Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-
lo. 

§ 2º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das 
partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. 

 (MPE/MG - 2018) 

Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e 
determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das 
partes ou de ofício. 

 (MPE/MG - 2018) 

CAPÍTULO IV-B 
(INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.129, DE 2015) (VIGÊNCIA) 

DA CARTA ARBITRAL 

Art. 22-C.  O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional 
nacional pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato solicitado 
pelo árbitro.  (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015) (Vigência) 
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 (MPE/MG – 2019) 

Parágrafo único.  No cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça, desde que 
comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015) (Vigência) 

 (MPE/MG – 2019) 

CAPÍTULO V 
DA SENTENÇA ARBITRAL 

Art. 33.  A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de 
nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei.     (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015) 
(Vigência) 

 O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, declarar a nulidade de cláusula compromissória arbitral, 
independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral, quando aposta em compromisso claramente 
ilegal.(AgInt nos EDcl no AREsp 975050/MG, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10-10-2017, DJE 24-10-2017) 

 Não é possível falar em nulidade da sentença arbitral por carência de fundamentação quando o árbitro, embora de forma 
sucinta, traz argumentos suficientes para embasar o resultado do julgamento. (AREsp 1143608/GO, min. rel. Moura 
Riberio, j. 20-03-2019) 

 Tratando-se de cláusula compromissória "cheia", na qual é designado o órgão arbitral eleito, estabelecida em documento 
escrito, por partes maiores e capazes, acerca direitos disponíveis, devem as questões acerca de sua interpretação, 
validade e eficácia ser, em princípio, dirimidas pelo árbitro, restando à parte interessada a possibilidade de impugnação 
da sentença arbitral nas hipóteses previstas no artigo 33 da Lei 9.307/96. (Resp. 1.327.619/MG, min. rel. Maria Isabel 
Gallotti, j. 28-08-2013) 

§ 1o A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, seguirá as regras do 
procedimento comum, previstas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e 
deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da respectiva 
sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. (Redação dada pela Lei nº 13.129, 
de 2015) (Vigência)  

 (MPE/MG - 2018) 

§ 2o A sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença arbitral, nos casos do art. 
32, e determinará, se for o caso, que o árbitro ou o tribunal profira nova sentença arbitral. (Redação dada 
pela Lei nº 13.129, de 2015) (Vigência) 

§ 3o A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ao 
cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver 
execução judicial.  (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

§ 4o A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a prolação de sentença arbitral 
complementar, se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem.         (Incluído pela Lei 
nº 13.129, de 2015) (Vigência) 

Brasília, 23 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.9.1996 

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997. 
* ATUALIZADO ATÉ 11/03/2021 

Estabelece normas para as eleições.  

O VICE PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 3º Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os 
em branco e os nulos. 

Art. 4º Poderá participar das eleições o partido que, até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu 
estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão 
de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto (Redação dada pela Lei nº 
13.488, de 2017) 

Art. 5º Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos 
regularmente inscritos e às legendas partidárias. 

 (MPE-SP - 2019) 

DAS CONVENÇÕES PARA A ESCOLHA DE CANDIDATOS 

Art. 8o A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no 
período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata 
em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de 
comunicação. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição 
pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. (Redação dada pela 
Lei nº 13.488, de 2017) 
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DO REGISTRO DE CANDIDATOS 

Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara 
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta 
por cento) do número de lugares a preencher, salvo: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 (MPE/MS – 2015) (MPE-SP - 2019) 

I - nas unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não 
exceder a doze, nas quais cada partido ou coligação poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a 
Deputado Estadual ou Distrital no total de até 200% (duzentos por cento) das respectivas vagas; (Incluído 
pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 (MPE-SP - 2019) 

II - nos Municípios de até cem mil eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos no total 
de até 200% (duzentos por cento) do número de lugares a preencher. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 (MPE-SP - 2019) 

§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá 
o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. 
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE/MG – 2017) (MPE/MS – 2015) 

 "A fraude da cota de gênero em eleições proporcionais implica a cassação de todos os candidatos registrados pela legenda 
ou pela coligação." (ED-REspe 19392/PI, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17/12/2019) 

§ 4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se igual ou 
superior. 

§ 5o No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos 
previsto no caput, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas 
remanescentes até trinta dias antes do pleito. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 (MPE/MG – 2017) 

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove 
horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 
2015) 

§ 2o A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo 
por referência a data da posse, salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-
limite para o pedido de registro. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
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III - o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em 
até sessenta meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no 
caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que 
poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites; 
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

IV - o parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados 
pelo poder público é garantido também aos partidos políticos em até sessenta meses, salvo se o valor da 
parcela ultrapassar o limite de 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo Partidário, hipótese em que 
poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite. (Incluído 
pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da 
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, 
supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RO - 2017) 

 As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o candidato, nos termos da parte final do art. 
11, § 10, da Lei n° 9.504/97, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade. (Súmula 43, TSE) 

 O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a 
inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97. (Súmula 70, TSE) 

§ 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. (Incluído 
pela Lei nº 13.488, de 2017) 

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar 
ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado. 

 (MPE/MG – 2017) 

DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) 

Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é constituído por dotações 
orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente: (Incluído pela Lei nº 13.487, de 
2017) 

 (TJ-RO - 2019) 

I - ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei; 
(Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017) 

II - ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de 
emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. 
(Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019) 
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§ 2o O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do 
Tribunal Superior Eleitoral, até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito. (Incluído pela Lei nº 
13.487, de 2017) 

§ 3o Nos quinze dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral: (Incluído pela Lei nº 13.487, 
de 2017) 

I - divulgará o montante de recursos disponíveis no Fundo Eleitoral; e (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017) 

§ 7o Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente após a definição 
de critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de 
direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017) 

§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados 
nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no momento da 
apresentação da respectiva prestação de contas. (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017) 

§ 15. O percentual dos recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser reduzido mediante 
compensação decorrente do remanejamento, se existirem, de dotações em excesso destinadas ao Poder 
Legislativo. (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017) 

§ 16. Os partidos podem comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral até o 1º (primeiro) dia útil do mês de 
junho a renúncia ao FEFC, vedada a redistribuição desses recursos aos demais partidos. (Incluído pela Lei nº 
13.877, de 2019) 

Art. 16-D. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), para o primeiro turno das 
eleições, serão distribuídos entre os partidos políticos, obedecidos os seguintes critérios: (Incluído pela Lei 
nº 13.488, de 2017) 

I - 2% (dois por cento), divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no 
Tribunal Superior Eleitoral; (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

II - 35% (trinta e cinco por cento), divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante 
na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral 
para a Câmara dos Deputados; (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

III - 48% (quarenta e oito por cento), divididos entre os partidos, na proporção do número de 
representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares; (Incluído pela Lei nº 
13.488, de 2017) 

IV - 15% (quinze por cento), divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no 
Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 2o Para que o candidato tenha acesso aos recursos do Fundo a que se refere este artigo, deverá fazer 
requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 
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§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos 
terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral, 
ressalvados os casos dos detentores de mandato que migraram em razão de o partido pelo qual foram 
eleitos não ter cumprido os requisitos previstos no § 3º do art. 17 da Constituição Federal. (Incluído pela 
Lei nº 13.877, de 2019) 

§ 4º Para fins do disposto no inciso IV do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos 
terá por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral, bem como 
os Senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no 1º (primeiro) 
quadriênio de seus mandatos. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019) 

DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS CAMPANHAS ELEITORAIS 

Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de 
seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei. 

 (MPE-SC - 2019) 

Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 (MPE-SC - 2019) 

Art. 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos 
candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 
2015) 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade 
referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas 
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de 
candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor 
dificuldade ao exercício da ampla defesa. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019) 

Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de 
multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem 
prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

Art. 18-C. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador, na 
respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, 
atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 
2019) 

 (MPE-SC - 2019) 
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Parágrafo único. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de 
gastos de cada candidato será de 40% (quarenta por cento) do limite previsto no caput deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019) 

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo 
o movimento financeiro da campanha. 

 (MPE-PR - 2016) 

 "Nos termos do art. 22, caput, da Lei no 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta 
bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. 
Dessa forma, essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das contas."  (ED-AgR-
REspe 71110/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23/05/2019) 

§ 1o Os bancos são obrigados a: (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013) 

I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, 
sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de outras despesas de 
manutenção; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

II - identificar, nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF ou o CNPJ do 
doador. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013) 

III - encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para 
a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista no art. 31, e informar o fato 
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em Municípios 
onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 
2015) 

 (MPE-PR - 2016) 

Art. 22-A. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ. 
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)  

§ 3º Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de 
recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei, mas a liberação de recursos por 
parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura, e a realização de despesas 
de campanha deverá observar o calendário eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 4o Na hipótese prevista no § 3o deste artigo, se não for efetivado o registro da candidatura, as entidades 
arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas 
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-RS - 2017) 
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§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos 
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 
2015) 

 O  conceito  de  rendimento  bruto  para  fins  de  doação de  pessoas  físicas  para  campanhas  (atual  art.  23, § 1º, da Lei 
nº 9.504/1997) compreende  toda  e qualquer renda obtida no ano-calendário anterior ao da eleição, tributável ou não, 
desde que constitua produto do capital e/ou do trabalho e que resulte em real disponibilidade econômica, informada na 
declaração de imposto de renda. (Recurso Especial Eleitoral nº 173-65.2012.6.12.0000, Campo Grande/MS, redator para o 
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 1º.10.2020) 

 (MPE-RS - 2017) 

§ 2o As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas 
mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no § 6o do art. 28. (Redação dada pela 
Lei nº 12.891, de 2013) 

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) 
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 
2019) 

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa 
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

IV - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na internet, 
aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, que deverão atender aos seguintes requisitos: (Incluído 
pela Lei nº 13.488, de 2017) 

a) cadastro prévio na Justiça Eleitoral, que estabelecerá regulamentação para prestação de contas, 
fiscalização instantânea das doações, contas intermediárias, se houver, e repasses aos candidatos; (Incluído 
pela Lei nº 13.488, de 2017) 

b) identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) de cada um dos doadores e das quantias doadas; (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

c) disponibilização em sítio eletrônico de lista com identificação dos doadores e das respectivas quantias 
doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova doação; (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

d) emissão obrigatória de recibo para o doador, relativo a cada doação realizada, sob a responsabilidade da 
entidade arrecadadora, com envio imediato para a Justiça Eleitoral e para o candidato de todas as 
informações relativas à doação; (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

e) ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas a serem cobradas pela realização 
do serviço; (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

f) não incidência em quaisquer das hipóteses listadas no art. 24 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.488, de 
2017) 
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g) observância do calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao início do período de 
arrecadação financeira, nos termos dispostos no § 2o do art. 22-A desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.488, de 
2017) 

h) observância dos dispositivos desta Lei relacionados à propaganda na internet; (Incluído pela Lei nº 13.488, 
de 2017) 

V - comercialização de bens e/ou serviços, ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente 
pelo candidato ou pelo partido político. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 4º-A Na prestação de contas das doações mencionadas no § 4o deste artigo, é dispensada a apresentação 
de recibo eleitoral, e sua comprovação deverá ser realizada por meio de documento bancário que 
identifique o CPF dos doadores. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 4o-B As doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos III e IV do § 4o deste artigo 
devem ser informadas à Justiça Eleitoral pelos candidatos e partidos no prazo previsto no inciso I do § 4º do 
art. 28 desta Lei, contado a partir do momento em que os recursos arrecadados forem depositados nas 
contas bancárias dos candidatos, partidos ou coligações. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 5o Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer 
espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas. (Incluído pela Lei nº 
11.300, de 2006) 

§ 6º Na hipótese de doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos III e IV do § 4o deste 
artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações 
não ensejarão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas eleitorais. (Redação dada pela Lei 
nº 13.488, de 2017) 

 (MPE-PR - 2016) 

§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à 
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde 
que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei 
nº 13.488, de 2017) 

§ 8o Ficam autorizadas a participar das transações relativas às modalidades de doações previstas nos incisos 
III e IV do § 4o deste artigo todas as instituições que atendam, nos termos da lei e da regulamentação 
expedida pelo Banco Central, aos critérios para operar arranjos de pagamento. (Incluído pela Lei nº 13.488, 
de 2017) 

§ 9o As instituições financeiras e de pagamento não poderão recusar a utilização de cartões de débito e de 
crédito como meio de doações eleitorais de pessoas físicas. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de 
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e 
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou 
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partido político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui 
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019) 

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável 
em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: (Vide ADPF Nº 548) 

 "ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL. BUSCA E APREENSÃO 
EM UNIVERSIDADES E ASSOCIAÇÕES DE DOCENTES. PROIBIÇÕES DE AULAS E REUNIÕES DE NATUREZA POLÍTICA E DE 
MANIFESTAÇÕES EM AMBIENTE FÍSICO OU VIRTUAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE 
PENSAMENTO E DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ADPF JULGADA PROCEDENTE. 1. Nulidade das decisões da Justiça 
Eleitoral impugnadas na presente ação. Inconstitucionalidade de interpretação dos arts. 24 e 37 da Lei n. 9.504/1997 que 
conduza a atos judiciais ou administrativos que possibilitem, determinem ou promovam ingresso de agentes públicos em 
universidades públicas e privadas, recolhimento de documentos, interrupção de aulas, debates ou manifestações de 
docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e coleta irregular de depoimentos pela prática 
de manifestação livre de ideias e divulgação de pensamento nos ambientes universitários ou equipamentos sob 
administração de universidades púbicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos. 2. Arguição de descumprimento 
de preceito fundamental julgada procedente". (ADPF 548, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/05/2020, DJe 
09/06/2020) 

I - entidade ou governo estrangeiro; 

II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do 
Poder Público; 

III - concessionário ou permissionário de serviço público; 

IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em 
virtude de disposição legal; 

V - entidade de utilidade pública; 

VI - entidade de classe ou sindical; 

VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. 

 "A doação de recursos do Fundo Partidário a candidato de outro partido que não formou coligação com a agremiação 
doadora configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos oriundos de fonte vedada, no caso, pessoa 
jurídica." (ED-REspe 060119381/AP, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, j. 04/06/2020) 

VIII - entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 

IX - entidades esportivas; (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

X - organizações não-governamentais que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 

XI - organizações da sociedade civil de interesse público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 
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§ 1o Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam 
concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com 
recursos públicos, observado o disposto no art. 81. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

§ 4o O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não 
identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da 
fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

Art. 24-C. O limite de doação previsto no § 1o do art. 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior 
Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 (MPE/PB – 2018) 

§ 1o O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de 
dezembro do exercício financeiro a ser apurado, considerando: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

I - as prestações de contas anuais dos partidos políticos, entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano 
subsequente ao da apuração, nos termos do art. 32 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995; (Incluído 
pela Lei nº 13.165, de 2015) 

II - as prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no 
exercício financeiro a ser apurado. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

§ 2o O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, 
encaminhá-las-á à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da apuração. 
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos 
da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da 
apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar 
representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar 
cabíveis. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 (MPE/PB – 2018) 

Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta 
Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de 
responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. 

 (MPE-RR - 2017) 

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação 
total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, 
pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na 
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação 
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de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação. 
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RR - 2017) 

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei: (Redação dada 
pela Lei nº 11.300, de 2006) 

 (MPE-PR - 2016) 

I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no § 3o do art. 38 
desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013) 

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar 
votos; 

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral; 

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, 
observadas as exceções previstas no § 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 (MPE/MS – 2018) 

V - correspondência e despesas postais; 

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições; 

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos 
comitês eleitorais; 

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados; 

IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; (Redação dada pela Lei nº 
11.300, de 2006) 

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita; 

XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; 

XV - custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos 
contratados diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País; (Redação dada 
pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 1o São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha: (Redação dada pela 
Lei nº 13.488, de 2017) 
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I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais: 10% (dez por 
cento); (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013) 

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013) 

§ 2o Para os fins desta Lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de 
conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 3o Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as seguintes despesas 
de natureza pessoal do candidato: (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha; (Incluído dada 
pela Lei nº 13.488, de 2017) 

b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a alínea a deste 
parágrafo; (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

c) alimentação e hospedagem própria; (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de três linhas (Incluído 
dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da 
prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão 
consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha. (Incluído pela Lei nº 
13.877, de 2019) 

§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º deste artigo, poderão 
ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do FEFC. (Incluído pela Lei nº 
13.877, de 2019) 

§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados para pagamento das 
despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos. 
(Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019) 

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia 
equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados. 

§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da 
prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor 
destas. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019) 

§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não compreende doação 
eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019) 



 

 

 427 
546 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 28. A prestação de contas será feita: 

I - no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral; 

II - no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do Anexo desta 
Lei. 

§ 1o As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, 
devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos 
financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos 
números, valores e emitentes. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

§ 2o As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. 
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 (MPE-PR - 2016) 

§ 2º A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos 
eleitos, enquanto perdurar. 

§ 3o Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas 
poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. 
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-RS - 2017) 

§ 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a 
responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito 
não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-PR - 2016) 

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo: (Redação dada pela 
Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RO - 2017) 

I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RO - 2017) 

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade; 
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
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 (MPE-RO - 2017) 

III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade; (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RO - 2017) 

IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, 
na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas. (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RO - 2017) 

§ 1o A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até três dias antes da 
diplomação. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a 
candidato ou partido. 

§ 2o-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam 
o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RO - 2017) 

§ 3º Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal 
de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que for necessário. 

§ 4o Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do 
candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação 
dos dados ou o saneamento das falhas. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

§ 5o Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos caberá recurso ao órgão superior da Justiça 
Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação no Diário Oficial. (Redação dada pela Lei nº 13.165, 
de 2015) 

 (MPE-RO - 2017) 

§ 6o No mesmo prazo previsto no § 5o, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas 
hipóteses previstas nos incisos I e II do § 4º do art. 121 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009) 

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 
(quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial 
para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. 
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 107, de 2020) 
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 (MPE/MS – 2018) 

 "O desvio na aplicação dos recursos do Fundo Partidário destinados à campanha feminina pode ser apurado em 
representação por arrecadação e gasto ilícito de recursos (art. 30-A, da LEL), ficando vedado o emprego dessas verbas para 
beneficiar exclusivamente campanhas masculinas." (ED-REspe 33986/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 27/04/2020) 

DAS PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITORAIS 

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos 
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça 
Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações: 

 (MPE-PR - 2019) 

I - quem contratou a pesquisa; 

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho; 

III - metodologia e período de realização da pesquisa; 

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de 
realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 
12.891, de 2013) 

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de 
campo; 

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado; 

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. (Redação dada pela 
Lei nº 12.891, de 2013) 

DA PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL 

 Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com 
a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei nº 9.504/97. (Súmula 18, TSE) 

 "1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 25, § 2º, da Resolução 23.404, de 05 de março de 2014, do TSE, que dispõe 
sobre propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas Eleições de 2014. Vedação à realização de 
propaganda eleitoral via telemarketing, em qualquer horário. 3. Pressupostos formais da ação observados. 4. Perda de 
objeto. Inocorrência. Relevância transcendente da matéria e produção de efeitos prospectivos. Precedentes. 5. Usurpação 
de competência do Congresso Nacional para legislar sobre Direito Eleitoral. Inocorrência. Competência do TSE editar 
Resoluções com vistas a resolver, de forma rápida e eficiente, questões necessárias ao regular processo eleitoral. 6. 
Censura. Inexistência. A vedação à veiculação de propaganda política por meio de telemarketing não configura controle 
prévio, por autoridade pública, do conteúdo ou da matéria a ser veiculada. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
improcedente". (ADI 5122, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2018, DJe 20/02/2020) 

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. (Redação 
dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
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 "Este Tribunal Superior, ao analisar o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 9-24/SP, rel. Ministro Tarcisio Vieira 
de Carvalho, fixou alguns critérios para identificação de observância dos limites legais para a propaganda no período pré-
eleitoral, a saber:(a) "o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de propaganda 
antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos";( b) "os atos 
publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo direta ou indiretamente relacionados com 
a disputa, consistem em 'indiferentes eleitorais', situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada"; (c) "o 
uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido 
explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se"; e(d) "todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias 
para o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, 
sobretudo, quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes 
ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda 
(outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio." (REspe 060033730, Rel. Min. 
Admar Gonzaga, j. 04/11/2019) 

§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha 
pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, 
televisão e outdoor. 

§ 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. (Redação dada 
pela Lei nº 13.487, de 2017) 

 (MPE-SC - 2019) 

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e 
nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, 
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de 
qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, 
bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº 548) 

 (MPE/AM - 2015) 

 "ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL. BUSCA E APREENSÃO 
EM UNIVERSIDADES E ASSOCIAÇÕES DE DOCENTES. PROIBIÇÕES DE AULAS E REUNIÕES DE NATUREZA POLÍTICA E DE 
MANIFESTAÇÕES EM AMBIENTE FÍSICO OU VIRTUAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE 
PENSAMENTO E DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ADPF JULGADA PROCEDENTE. 1. Nulidade das decisões da Justiça 
Eleitoral impugnadas na presente ação. Inconstitucionalidade de interpretação dos arts. 24 e 37 da Lei n. 9.504/1997 que 
conduza a atos judiciais ou administrativos que possibilitem, determinem ou promovam ingresso de agentes públicos em 
universidades públicas e privadas, recolhimento de documentos, interrupção de aulas, debates ou manifestações de 
docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e coleta irregular de depoimentos pela prática 
de manifestação livre de ideias e divulgação de pensamento nos ambientes universitários ou equipamentos sob 
administração de universidades púbicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos. 2. Arguição de descumprimento 
de preceito fundamental julgada procedente". (ADPF 548, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/05/2020, DJe 
09/06/2020) 

 ""Derramamento de santinhos" em vias públicas próximas a locais de votação, na véspera do pleito, configura propaganda 
eleitoral irregular." (Respe 060786646, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/09/2019) 

 "CONDUTA VEDADA – REPRESENTAÇÃO – ARTIGO 37 DA LEI Nº 9.504/97 – PROPAGANDA – RESTAURAÇÃO DE BEM. A 
representação prevista no artigo 37 da Lei nº 9.504/97, presente conduta vedada, há de ser formalizada antes de ocorrida 
a eleição." (RE 551875, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/02/2014, DJe 08/05/2014) 
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§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, 
após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006) 

 A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, 
§ 1º, da Lei nº 9.504/97. (Súmula 48, TSE) 

§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, 
exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 (MPE-SC - 2019) 

I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito 
de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 (MPE-SC - 2019) 

II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que 
não exceda a 0,5 m² (meio metro quadrado). (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 (MPE-SC - 2019) 

§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da Mesa 
Diretora. 

§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, 
lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009) 

 (MPE/AM - 2015) 

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

 (MPE/AM - 2015) (MPE-SP - 2019) 

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa 
de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: 

I - o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata; 

 "INQUÉRITO. AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 39, § 5º, I, DA LEI Nº 9.504/1997. CARREATA REALIZADA NO DIA DAS ELEIÇÕES. 
POUQUÍSSIMOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 1. Denúncia que imputa 
aos acusados a realização de carreata no dia das eleições municipais do pleito de 2016. 2. Mídia anexa à denúncia que 
demonstra a utilização de pouquíssimos carros trafegando ao lado do veículo que conduz os denunciados, por curtíssimo 
trajeto e por somente trinta segundos. 3. Elementos de prova insuficientes para que se possa configurar, ainda que 
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indiciariamente, efetiva violação ao bem jurídico tutelado pelo art. 39, § 5º, I, da Lei nº 9.504/1997. 4. Rejeição da 
denúncia". (Inq 4641, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2018, DJe 16/08/2018) 

II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 
2006) 

III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de 
que trata o art. 57-B desta Lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos 
publicados anteriormente. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 7o É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem 
como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião 
eleitoral. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 

 É vedada a realização de “lives eleitorais” por se equipararem à figura do showmício. (Consulta nº 0601243-23., 
Brasília/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgada em 28.8.2020) 

 (MPE/AM - 2015) 

§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa 
responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao 
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação 
dada pela Lei nº 12.891, de 2013) 

 (MPE/AM - 2015) 

Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem 
cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que 
se deve proceder na forma prevista no art. 40. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE/PB – 2018) 

§ 1o O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes 
designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE/PB – 2018) 

§ 2o O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura 
prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009) 

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta 
Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da 
candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do 



 

 

 433 
546 

registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de 
maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de 1999) 

 (MPE/AM - 2015) (MPE/MG – 2019) (MPE/MS – 2018) (MPE-PR - 2016) (MPE-RS - 2017) 

 "MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE DIPLOMA DE SENADOR COM FUNDAMENTO NO ART. 41-A DA LEI 9.504/97. 
RECUSA DO SENADO FEDERAL EM DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. INADMISSIBILIDADE. 
SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Cassado o mandato do parlamentar com fundamento no art. 41-A da Lei 9.504/97, deve a 
decisão ser cumprida de imediato, salvo se atribuído efeito suspensivo a eventual recurso. II - Comunicada a decisão à 
Mesa do Senado Federal, cabe a esta declarar a perda do mandato do parlamentar cassado, dando posse ao substituto 
legal. III - Segurança concedida." (MS 27613, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/10/2009, DJe 04/12/2009) 

 "1. Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 41-A da Lei n° 9.504/97. Captação de sufrágio. 2. As sanções de cassação do 
registro ou do diploma previstas pelo art. 41-A da Lei n° 9.504/97 não constituem novas hipóteses de inelegibilidade. 3. A 
captação ilícita de sufrágio é apurada por meio de representação processada de acordo com o art. 22, incisos I a XIII, da Lei 
Complementar n° 64/90, que não se confunde com a ação de investigação judicial eleitoral, nem com a ação de impugnação 
de mandato eletivo, pois não implica a declaração de inelegibilidade, mas apenas a cassação do registro ou do diploma. 4. 
A representação para apurar a conduta prevista no art. 41-A da Lei n° 9.504/97 tem o objetivo de resguardar um bem 
jurídico específico: a vontade do eleitor. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente." (ADI 3592, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/10/2006, DJ 02/02/2007) 

§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a 
evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RS - 2017) 

§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a 
pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RS - 2017) 

§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. 
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RS - 2017) 

§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da 
data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RS - 2017) 

DA PROPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA 

Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a 
reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, 
em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de 
jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 
2009) 

 (MPE/AM - 2015) 
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PROPAGANDA NA INTERNET 

Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o dia 15 de agosto do 
ano da eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

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

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou 
indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 
2009) 

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, 
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009) 

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido 
ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet 
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído pela Lei nº 
13.488, de 2017) 

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa 
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral 
os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 
13.488, de 2017) 

§ 2o Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação 
de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 3o É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas 
pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de 
propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 4o O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá 
contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos 
decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, 
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo 
apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 
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§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado 
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite 
máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

Art. 57-I. A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no art. 96 desta Lei, 
a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a 
suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta Lei, devendo o 
número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada 
caso, observado o limite máximo de vinte e quatro horas. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

§ 1o A cada reiteração de conduta, será duplicado o período de suspensão. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 
2009) 

§ 2o No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará, a todos os usuários que 
tentarem acessar seus serviços, que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação 
eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

Art. 57-J. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos arts. 57-A a 57-I desta Lei de acordo 
com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral e promoverá, para os 
veículos, partidos e demais entidades interessadas, a formulação e a ampla divulgação de regras de boas 
práticas relativas a campanhas eleitorais na internet. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

DO DIREITO DE RESPOSTA 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, 
partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, 
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. 

 (MPE/CE-2020) (MPE/PB – 2018) 

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça 
Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa: 

 (MPE/CE-2020) (MPE/PB – 2018) 

I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito; 

 (MPE/PB – 2018) 

II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão; 

 (MPE/PB – 2018) 

III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita. 
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 (MPE/PB – 2018) 

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet, ou em 72 
(setenta e duas) horas, após a sua retirada. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 (MPE/PB – 2018) 

§ 2º Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em vinte 
e quatro horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de setenta e duas horas da data da 
formulação do pedido. 

§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo a ofensa veiculada: 

 (MPE/PB – 2018) 

I - em órgão da imprensa escrita: 

a) o pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto para resposta; 

b) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, 
caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até quarenta e oito horas após a decisão ou, 
tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que quarenta e oito horas, na primeira vez em 
que circular; 

c) por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa 
foi divulgada, ainda que fora do prazo de quarenta e oito horas; 

d) se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos 
nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta; 

e) o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular 
distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição; 

II - em programação normal das emissoras de rádio e de televisão: 

 (MPE/PB – 2018) 

a) a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que 
realizou o programa para que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do art. 347 da Lei nº 4.737, 
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão, que será devolvida após a decisão; 

b) o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou 
representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do 
processo; 
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c) deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após a decisão, em tempo igual ao 
da ofensa, porém nunca inferior a um minuto; 

 (MPE/PB – 2018) 

§ 4º Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos 
parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que 
nas quarenta e oito horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não 
ensejar tréplica. 

§ 5º Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recurso às instâncias superiores, em vinte e 
quatro horas da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra-
razões em igual prazo, a contar da sua notificação. 

 (MPE/PB – 2018) 

DA FISCALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

Art. 70. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos, 
ou ainda, impedir o exercício de fiscalização, pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente 
afastado, além de responder pelos crimes previstos na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. 

 (MPE/MS – 2018) 

DAS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHAS ELEITORAIS 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a 
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

 (MPE/AM - 2015) (MPE-PR - 2016) 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis 
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 
e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária; 

 (MPE-PR - 2016) 

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as 
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram; 

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal 
do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido 
político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver 
licenciado; 
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 "Os agentes políticos não se sujeitam a expediente fixo ou ao cumprimento de carga horária, o que afasta a incidência do 
inciso III do referido dispositivo legal" (REspe 32372, Rel. Min. Admar Gonzaga, j. 04/04/2019) 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição 
gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público; 

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar 
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, 
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até 
a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: 

 (MPE-PR - 2016) 

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança; 

 (MPE-PR - 2016) 

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas 
e dos órgãos da Presidência da República; 

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; 

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos 
essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários; 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

 (MPE-PR - 2016) 

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos 
Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação 
formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os 
destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública; 

 (MPE-PR - 2016) 

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar 
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, 
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e 
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

 (MPE-PR - 2016) 
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c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a 
critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo; 

VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a 
média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito; (Redação dada pela 
Lei nº 13.165, de 2015) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a 
recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo 
estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos. 

§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura 
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, 
indireta, ou fundacional. 

§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo 
Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a 
reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do 
Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros 
e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. 

 (MPE-PR - 2016) 

§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas 
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. 

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, 
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR. 

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, 
coligações e candidatos que delas se beneficiarem. 

 (MPE/AM - 2015) 

Art. 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua 
comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja 
vinculado. 

 (MPE-PR - 2016) 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao 
seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem 
dirigir-se: 

 (MPE-RS - 2017) 

I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais; 

II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais; 

III - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial. 

§ 4º Os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal. 

 (MPE/PB – 2018) 

§ 5º Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou 
representado para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas. 

§ 7º Transcorrido o prazo previsto no § 5º, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da Justiça 
Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em vinte e quatro horas. 

§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e quatro horas 
da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, 
em igual prazo, a contar da sua notificação. 

 (MPE/PB – 2018) 

Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre 
o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. (Incluído 
pela Lei nº 13.165, de 2015) 

§ 1o O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do Ministério 
Público no mesmo sentido. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 (MPE/BA-2018) 

Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter 
regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá 
expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência 
pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RR - 2017) 

 "RESOLUÇÃO Nº 23.396/2013, DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INSTITUIÇÃO DE CONTROLE JURISDICIONAL GENÉRICO 
E PRÉVIO À INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. SISTEMA ACUSATÓRIO E PAPEL INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. 1. Inexistência de inconstitucionalidade formal em Resolução do TSE que sistematiza as normas aplicáveis ao 
processo eleitoral. Competência normativa fundada no art. 23, IX, do Código Eleitoral, e no art. 105, da Lei nº 9.504/97. 
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2. A Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema penal acusatório. Disso decorre uma separação rígida 
entre, de um lado, as tarefas de investigar e acusar e, de outro, a função propriamente jurisdicional. Além de preservar a 
imparcialidade do Judiciário, essa separação promove a paridade de armas entre acusação e defesa, em harmonia com os 
princípios da isonomia e do devido processo legal. Precedentes. 3. Parâmetro de avaliação jurisdicional dos atos 
normativos editados pelo TSE: ainda que o legislador disponha de alguma margem de conformação do conteúdo 
concreto do princípio acusatório – e, nessa atuação, possa instituir temperamentos pontuais à versão pura do sistema, 
sobretudo em contextos específicos como o processo eleitoral – essa mesma prerrogativa não é atribuída ao TSE, no 
exercício de sua competência normativa atípica. 4. Forte plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade do art. 8º, da 
Resolução nº 23.396/2013. Ao condicionar a instauração de inquérito policial eleitoral a uma autorização do Poder 
Judiciário, a Resolução questionada institui modalidade de controle judicial prévio sobre a condução das investigações, em 
aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório. 5. Medida cautelar parcialmente deferida para determinar 
a suspensão da eficácia do referido art. 8º, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade. 
Indeferimento quanto aos demais dispositivos questionados, tendo em vista o fato de reproduzirem: (i) disposições legais, 
de modo que inexistiria fumus boni juris; ou (ii) previsões que já constaram de Resoluções anteriores do próprio TSE, 
aplicadas sem maior questionamento. Essa circunstância afastaria, quanto a esses pontos, a caracterização de periculum in 
mora". (ADI 5104 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/05/2014, DJe 30/10/2014) 

§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais 
ao Fundo Partidário, mediante documento de arrecadação correspondente. 

§ 2º Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração 
dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo índice. 

§ 3o Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a data 
referida no caput. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 (MPE-RR - 2017) 

Brasília, 30 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 
Iris Rezende 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1º.10.1997 

LEI Nº 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999. 
* ATUALIZADO ATÉ 27/7/2020 

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de 
Parceria, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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CAPÍTULO I 
DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

DE INTERESSE PÚBLICO 

Art. 1o Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas 
de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento 
regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias 
atendam aos requisitos instituídos por esta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência) 

 (MPE-SC - 2019) 

 O procedimento judicial de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 é instrumento exclusivo das 
instituições financeiras lato sensu ou das pessoas jurídicas de direito público titulares de créditos fiscais e 
previdenciários.  A organização da sociedade civil de interesse público - OSCIP -, mesmo ligada ao Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO, não pode ser classificada ou equiparada à instituição financeira, carecendo, 
portanto, de legitimidade ativa para requerer busca e apreensão de bens com fulcro no Decreto-Lei nº 911/1969. (REsp 
1311071/SC, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.21-03-2017, DJE 24-03-2017) 

 As empresas governamentais e os entes de cooperação qualificam-se como pessoas jurídicas de direito privado e, nessa 
condição, não dispõem dos benefícios processuais inerentes à Fazenda Pública, notadamente da prerrogativa excepcional 
da ampliação dos prazos recursais (AI 349477 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 11-02-2003, DJ 28-02-2003) 

 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE 
BENS - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992 - FUMUS BONI IURIS PRESENTE - PERICULUM IN MORA PRESUMIDO 
- MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. Quanto ao fumus boni juris, encontra-se suficientemente demonstrado na exordial, na 
qual foram comprovados diversos fatos que constituem robustos indícios da existência de atos de improbidade 
praticados, em princípio, pelos requeridos.  Ha indícios de que os requeridos fazem parte de uma Organização Criminosa 
especializada no fornecimento fraudulento de unidades moveis de saúde, ambulâncias, odontomóveis, veículos de 
transporte escolar, unidades itinerantes de inclusão digital e equipamentos médico-hospitares à Prefeituras Municipais 
e a Organizações da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP's) de todo o Brasil, apropriando-se de vultosos recursos 
federais provenientes do Fundo Nacional de Saúde. O periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que 
prevê a medida de indisponibilidade, uma vez que visa a assegurar o integral ressarcimento do dano. (REsp 1314092, rel. 
min. Diva Malerbi (Des. con. TRF 3ª, j.07-03-2013, DJE 14-03-2013) 

Art. 4o Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou 
diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) 
(Vigência) 

 (MPE-SC - 2019) 

 As organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), embora tenham regulamentos distintos, se caracterizam 
como entidades paraestatais, sendo os seus dirigentes e prestadores de serviço equiparados a funcionário público para 
efeito penal. (AgRg no HC 475.449/RS, rel. min. Nefi Cordeiro, j. 06-12-2018, DJE 18-12-2018). 

CAPÍTULO II 
DO TERMO DE PARCERIA 

Art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de ser firmado entre 
o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades 
de interesse público previstas no art. 3o desta Lei. 
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 (MPE-RR - 2017) 

 O reconhecimento como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público- OSCIP, pelo Ministério da Justiça, assegura, 
à entidade beneficiada, o direito de celebrar Termo de Parceria com o Poder Público, destinado à formação de vínculo 
de cooperação entre as partes, para o fomento e execução de determinadas atividades, nos termos dos arts. 3º e 9º da 
Lei 9.790/99. Ou seja, essa qualificação não se relaciona, nos termos da lei, diretamente, com a concessão de benefícios 
fiscais, tampouco vincula, em caráter obrigatório, a atividade jurisdicional. (AgInt no AREsp 912.838/BA, rel. min. Herman 
Benjamin, DJE de 03-03-2017) 

Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, 
darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de 
responsabilidade solidária. 

Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo indícios fundados de 
malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao 
Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, para que requeiram ao juízo competente a decretação da 
indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente 
público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além 
de outras medidas consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar no 64, 
de 18 de maio de 1990. 

 (MPE-PR - 2019) 

Brasília, 23 de março de 1999; 178o da Independência e 111o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Renan Calheiros 

Pedro Mallan 
Ailton Barcelos Fernandes 

Paulo Renato Souza 
Francisco Dornelles 

Waldeck Ornélas 
José Serra 

Paulo Paiva 
Clovis de Barros Carvalho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.3.1999 

LEI Nº 9.882, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1999. 
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* ATUALIZADO ATÉ 22/6/2020 

Dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, nos termos do § 1º do art. 102 da Constituição Federal.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o A arguição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo 
Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do 
Poder Público. 

 (MPE/MS – 2015) (MPE-RR - 2017) 

 “A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é a via adequada para se obter a interpretação, a revisão 
ou o cancelamento de súmula vinculante." (ADPF 147-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 24/03/2011) 

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental: 

 (MPE/MS – 2015) (MPE-RR - 2017) 

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, 
estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição; (Vide ADIN 2.231-8, de 2000)  

 (MPE-RR - 2017) 

 Atos tipicamente regulamentares não são admitidos como objeto da ADPF, pois eles não violam diretamente um preceito 
fundamental. (ADPF 147-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 24/03/2011) 

 Proposta de emenda não é um ato do poder público pronto e acabado, portanto, não pode ser objeto de ADPF. " Não se 
admite a utilização da ADPF em face de atos estatais ainda não aperfeiçoados". (ADPF 43-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, j. 
20/11/2003). 

Art. 2o Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental: 

 (MPE-RR - 2017) 

I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade; 

 (MPE-RR - 2017) 

 "Os legitimados para propor argüição de descumprimento de preceito fundamental se encontram definidos, em numerus 
clausus, no art. 103 da Constituição da República, nos termos do disposto no art. 2º, I, da Lei n. 9.882/99. Impossibilidade 
de ampliação do rol exaustivo inscrito na Constituição Federal". (ADPF 75-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 
02/06/2006) 

II - (VETADO) 

§ 1o Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer 
outro meio eficaz de sanar a lesividade.  

 (MPE/AM - 2015) 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=2231&processo=2231
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/1999/Mv1807-99.htm
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 “O ajuizamento da ADPF rege-se pelo princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99, a significar 
que a admissibilidade desta ação constitucional pressupõe a inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo 
apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade do ato impugnado”. (ADPF 145, rel. min. Ricardo Lewandowski, 
j. 02/02/2009) 

 “É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como argüição de descumprimento de preceito fundamental, 
quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela." (ADI 4.180-
REF-MC, rel. min. Cezar Peluso, j. 10/03/2010)  

Brasília, 3 de dezembro de 1999; 178o da Independência e 1 11o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Carlos Dias 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.12.1999 

LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. 
* ATUALIZADO ATÉ 21/7/2020 

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO III 
DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características 
específicas: 

I - Unidades de Proteção Integral; 

 (MPE/MS – 2015) 

II - Unidades de Uso Sustentável. 

 (MPE/MS – 2015) 

§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o 
uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 

§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o 
uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
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Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de 
conservação: 

I - Estação Ecológica; 

 (MPE/BA-2018) (MPE/CE-2020) (MPE/MS – 2015) 

II - Reserva Biológica; 

 (MPE/BA-2018) (MPE/CE-2020) (MPE/MS – 2015) 

III - Parque Nacional; 

 (MPE/BA-2018) (MPE/CE-2020) (MPE/MS – 2015) 

IV - Monumento Natural; 

 (MPE/BA-2018) (MPE/CE-2020) (MPE/MS – 2015) 

V - Refúgio de Vida Silvestre. 

 (MPE/BA-2018) (MPE/CE-2020) (MPE/MS – 2015) 

Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais 
existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se 
as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar 
e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. 

 (MPDFT - 2015) 

§ 1o A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

 (MPDFT - 2015) (MPE/AM - 2015) 

§ 2o É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento 
específico. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da 
unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento. 

 (MPDFT - 2015) 
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Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram 
condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente 
ou migratória. 

 (MPE/BA-2018) 

§ 1o O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível 
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos 
proprietários. 

 (MPE/BA-2018) 

§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo 
aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade 
para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, 
de acordo com o que dispõe a lei. 

 (MPE/BA-2018) 

§ 3o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às 
normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 

 (MPE/BA-2018) 

§ 4o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da 
unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento. 

 (MPE/BA-2018) 

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de 
conservação: 

 (MPE-SP - 2017) 

I - Área de Proteção Ambiental; 

 (MPE/BA-2018) (MPE/MS – 2015) (MPE-SP - 2017) 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

 (MPE/MS – 2015) 

III - Floresta Nacional; 

 (MPE/MS – 2015) 
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IV - Reserva Extrativista; 

 (MPE/MS – 2015) 

V - Reserva de Fauna; 

 (MPE/MS – 2015) 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

 (MPE/MS – 2015) 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 (MPE/MS – 2015) 

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais.(Regulamento) 

 (MPE/PI– 2018) 

Art. 16. A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou 
nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros 
da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e 
regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da 
natureza. 

 (MPE-PR - 2017) 

CAPÍTULO IV 
DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público. (Regulamento) 

 (MPE/CE-2020) (MPE-PR - 2016) (MPE-RR - 2017) (MPE-SP - 2017) 

 1. A proteção do meio ambiente e a preservação dos biomas é obrigação constitucional comum a todos os entes da 
Federação (art. 23, VI e VII, CF/88). Para tanto, a Lei Fundamental dota o Poder Público dos meios necessários à consecução 
de tais fins, incumbindo-o, inclusive, da atribuição de definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, conforme estabelece o art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição. 2. 
Constitucionalidade do art. 22, caput, da Lei nº 9.985/2000. A dicção do texto constitucional não provoca maiores 
problemas quanto à definição de ato normativo apto à instituição/criação de espaços territorialmente protegidos, dentre 
os quais se pode destacar as unidades de conservação regulamentadas pela Lei nº 9.985/2000. Tendo a Carta se referido à 
reserva de legislação somente como requisito de modificação ou supressão de unidade de conservação, abriu margem para 
que outros atos do Poder Público, além de lei em sentido estrito, pudessem ser utilizados como mecanismos de instituição 
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de espaços ambientais protegidos. Precedentes. 3. A teor do art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, a alteração 
e a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos somente são permitidas por intermédio de lei. A 
finalidade da Carta Magna, ao fixar a reserva de legalidade, deve ser compreendida dentro do espírito de proteção ao 
meio ambiente nela insculpido. Somente a partir da teleologia do dispositivo constitucional é que se pode apreender 
seu conteúdo normativo. Nesse sentido, a exigência de lei faz-se presente quando referida modificação implicar 
prejudicialidade ou retrocesso ao status de proteção já constituído naquela unidade de conservação, com o fito de coibir 
a prática de atos restritivos que não tenham a aquiescência do Poder Legislativo. Se, para inovar no campo concreto e 
efetuar limitação ao direito à propriedade, a Constituição não requisitou do Poder Público a edição de lei, tanto mais não 
o faria para simples ampliação territorial ou modificação do regime de uso aplicável à unidade de conservação, a fim de 
conferir a ela superior salvaguarda (de proteção parcial para proteção integral). Por essa razão, não incidem em 
inconstitucionalidade as hipóteses mencionadas nos §§ 5º e 6º do art. 22 da Lei nº 9.985/2000, as quais dispensam a 
observância da reserva legal para os casos de alteração das unidades de conservação, seja mediante transformação da 
unidade de conservação do grupo de Uso Sustentável para o grupo de Proteção Integral, seja mediante a ampliação dos 
limites territoriais da unidade, desde que sem modificação de seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto.  4. 
Ação direta julgada improcedente. (ADI 3646, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2019, Processo 
Eletrônico DJe-262  DIVULG 29-11-2019  PUBLIC 02-12-2019) 

§ 2o A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública 
que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme 
se dispuser em regulamento. 

 (MPE/CE-2020) (MPE-RR - 2017) (MPE-SP - 2017) 

 "1. Como órgão executor do Sistema Nacional do Meio Ambiente  (art. 3º, IV, do Decreto n. 99.274/90), o IBAMA detém a 
competência para executar estudos técnicos que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais 
adequados para criação de unidades de conservação, além de realizar consulta pública destinada a  garantir ampla 
participação da população residente, em resguardo à norma contida no   art. 5º do Decreto n. 4.340/2002, que 
regulamenta o art. 22 da Lei n. 9.985/2000. A essa autarquia, portanto, deve ser imputada a responsabilidade pelas 
eventuais irregularidades formais do procedimento, bem como pela falta da devida publicidade dos seus atos." (MS 
8.796/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 09/03/2005, DJ 28/03/2005, p. 177) 

§ 3o No processo de consulta de que trata o § 2º, o Poder Público é obrigado a fornecer informações 
adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas. 

§ 4o Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a consulta de que trata o § 
2o deste artigo. 

 (MPE/CE-2020) (MPE-RR - 2017) 

§ 5o As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total ou 
parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo nível 
hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no 
§ 2o deste artigo. 

§ 6o A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, 
exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do 
que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2o deste artigo. 

§ 7o A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei 
específica. 
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 (MPE-RR - 2017) 

Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores 
ecológicos.(Regulamento) 

 (MPE/BA-2018) 

Art. 33. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos 
recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração da imagem de unidade de conservação, 
exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, dependerá de prévia 
autorização e sujeitará o explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento.(Regulamento) 

 (MPE-PR - 2016) 

Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral mediante a 
cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria 
unidade serão aplicados. 

 (MPE/CE-2020) 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, 
assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 
unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no 
regulamento desta Lei.(Regulamento) 

 (MPE/BA-2018) 

 1. O compartilhamento-compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985/2000 não ofende o princípio da 
legalidade, dado haver sido a própria lei que previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação 
da natureza. De igual forma, não há violação ao princípio da separação dos Poderes, por não se tratar de delegação do 
Poder Legislativo para o Executivo impor deveres aos administrados. 2. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da 
compensação, de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no relatório - EIA/RIMA. 3. O art. 
36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada da 
responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. 4. Inexistente desrespeito ao 
postulado da razoabilidade. Compensação ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação 
do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade 
constitucional. Medida amplamente compensada pelos benefícios que sempre resultam de um meio ambiente 
ecologicamente garantido em sua higidez. 5. Inconstitucionalidade da expressão "não pode ser inferior a meio por cento 
dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento", no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da 
compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se 
assegurem o contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os custos do 
empreendimento. 6. Ação parcialmente procedente. (ADI 3378, Relator(a): Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 
09/04/20  08, DJe-112  DIVULG 19-06-2008  PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-02  PP-00242 RTJ VOL-00206-03 PP-
00993) 

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior 
a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual 
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fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 
empreendimento.  (Vide ADIN nº 3.378-6, de 2008) 

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, 
considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser 
contemplada a criação de novas unidades de conservação. 

 (MPE/BA-2018) 

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, 
o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão 
responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção 
Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo. 

 (MPE/BA-2018) 

§ 4º  A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do interesse público, ser cumprida 
em unidades de conservação de posse e domínio públicos do grupo de Uso Sustentável, especialmente as 
localizadas na Amazônia Legal.    (Incluído pela Lei nº 13.668, de 2018) 

 (MPE/BA-2018) 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 44. As ilhas oceânicas e costeiras destinam-se prioritariamente à proteção da natureza e sua 
destinação para fins diversos deve ser precedida de autorização do órgão ambiental competente. 

 (MPE-PR - 2016) 

Parágrafo único. Estão dispensados da autorização citada no caput os órgãos que se utilizam das citadas ilhas 
por força de dispositivos legais ou quando decorrente de compromissos legais assumidos. 

 (MPE-PR - 2016) 

Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural, 
para os efeitos legais. 

 (MPE/MG – 2019) 

Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo, uma vez 
definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana. 

 (MPE/MG – 2019) 

Brasília, 18 de julho de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 
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MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 
José Sarney Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.7.2000 

LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001. 
* ATUALIZADO ATÉ 15/03/2021 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 
política urbana e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DIRETRIZES GERAIS 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

 (MPE-SP - 2019) 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações; 

 Não é possível a manutenção de quiosques e trailers instalados sobre calçadas sem a regular aprovação estatal. (REsp 
1.846.075-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020) 

 (MPE/AM - 2015) 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de 
urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades 
econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções 
do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos 
interesses e necessidades da população e às características locais; 
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VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:   

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, 
sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, 
histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de implantação de 
empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou 
construído, o conforto ou a segurança da população;  

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o 
estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a 
situação socioeconômica da população e as normas ambientais; 

XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas 
a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais; 

 Loteamento urbano. Aprovação por ato administrativo, com definição do parcelamento. Registro imobiliário. Ato que 
não tem o efeito de autorizar a edificação, faculdade jurídica que somente se manifesta validamente diante de licença 
expedida com observância das regras vigentes à data de sua expedição. (RE 212.780, rel. min. Ilmar Galvão, j. 27-04-1999, 
DJ 25-06-1999) 

XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e 
atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social. 

 (MPE-SP - 2019) 

XIX – garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das 
edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, 
observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e 
qualidade dos materiais empregados. (Incluído pela Lei nº 13.699, de 2018) 

CAPÍTULO II 
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

SEÇÃO I 
DOS INSTRUMENTOS EM GERAL 

Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

 (MPE-PR - 2017) 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=212780&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 
social; 

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 

III – planejamento municipal, em especial: 

 (MPDFT - 2015) (MPE-PR - 2017) 

a) plano diretor; 

 (MPE-PR - 2017) 

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

 (MPE-PR - 2017) 

c) zoneamento ambiental; 

d) plano plurianual; 

 (MPE-PR - 2017) 

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

f) gestão orçamentária participativa; 

 (MPDFT - 2015) 

g) planos, programas e projetos setoriais; 

h) planos de desenvolvimento econômico e social; 

IV – institutos tributários e financeiros: 

 (MPE-PR - 2017) 

a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; 

 O artigo 49 da Lei 9.985/2000 assevera que a área de uma unidade de conservação de proteção integral é considerada 
zona rural para efeitos legais, motivo pelo qual, não se cogitaria a incidência de IPTU sobre o referido imóvel descritos nos 
autos, mas de ITR, sendo este último tributo de competência tributária exclusiva da União, não se prosperando a 
manutenção do Município como sujeito ativo da relação tributária. (REsp 1695340/MG, rel. ministro Mauro Campbeell 
Marques, j. 17-09-2019, DJE 24-09-2019). 

 As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. 
(REsp 1280871/SP, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ ac. min. Marco Buzzi, j.11-03-2015, DJE 22-05-2015) 
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 Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado 
em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. (REsp 1112646/SP, rel. min. Herman Benjamin, j. 
26-08-2009) 

b) contribuição de melhoria; 

 (MPE-PR - 2017) 

c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

V – institutos jurídicos e políticos: 

 (MPE-PR - 2017) 

a) desapropriação; 

 A norma do art. 3º do DL 1.075/1970 (quando o valor arbitrado fôr superior à oferta, o juiz só autorizará a imissão provisória 
na posse do imóvel, se o expropriante complementar o depósito para que êste atinja a metade do valor arbitrado), que 
permite ao desapropriante o pagamento de metade do valor arbitrado, para imitir-se provisoriamente na posse de 
imóvel urbano, já não era incompatível com a Carta precedente e nem o é com a atual. (RE 191.078, rel. min. Menezes 
Direito, j. 15-04-2008, DJ 20-06-2008) 

b) servidão administrativa; 

c) limitações administrativas; 

d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 

e) instituição de unidades de conservação; 

f) instituição de zonas especiais de interesse social; 

g) concessão de direito real de uso; 

h) concessão de uso especial para fins de moradia; 

i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

j) usucapião especial de imóvel urbano; 

l) direito de superfície; 

m) direito de preempção; 

q) regularização fundiária; 

r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos; 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=535051&codigoClasse=437&numero=191078&siglaRecurso=&classe=RE
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s) referendo popular e plebiscito; 

 (MPE-PR - 2017) 

t) demarcação urbanística para fins de regularização fundiária;  (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

u) legitimação de posse. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). 

 (MPE-PR - 2017) 

SEÇÃO II 
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a 
edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo 
fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação.  

 (MPE-RS - 2017) 

SEÇÃO III 
DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO 

Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5o desta 
Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o Município procederá à 
aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, 
mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

 (MPE-SP - 2015) 

 É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas 
progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. (Súmula 
668, STF) 

 É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de 
imóveis do contribuinte. (Súmula 589, STF) 

 Incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não 
está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN. (Súmula 626, STJ). 

 Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária do Imposto Predial Territorial Urbano no que se 
refere à fato gerador ocorrido em período anterior ao advento da EC 29/2000, é devido o tributo calculado pela alíquota 
mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel e a legislação municipal de instituição do tributo em 
vigor à época. (RE 602347, rel. min. Edson Fachin, j. 04-11-2015, DJE 12-04-2016) 

 A progressividade extrafiscal também tem previsão normativa no Estatuto da Cidade. (ARE 639632 AgR/MS, rel. min. Luís 
Roberto Barroso, j. 22-10-2013, DJE 25-11-2013) 
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SEÇÃO IV 
DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS 

Art. 8o Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a 
obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do 
imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.  

 (MPE-RS - 2017) (MPE-SP - 2015) 

§ 1o Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo 
de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 
juros legais de seis por cento ao ano. 

 (MPE-RS - 2017) 

SEÇÃO V 
DA USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO 

Art. 9o Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinquenta 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 urbano ou rural. 

  (MPE/AM - 2015) (MPE-SP - 2015) 

 O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação não pode ser objeto de usucapião (AgInt no REsp 1584104/AL, 
rel. min. Raul Araújo, j. 17-08-2017, DJE 08-09-2017) 

 Com a declaração de aquisição de domínio por usucapião, deve desaparecer o gravame real constituído sobre o imóvel, 
antes ou depois do início da posse ad usucapionem, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos ex 
tunc, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, não decorrente da antiga e não guardando 
com ela relação de continuidade. (REsp 620610/DF, rel. min. Raul Araújo, j. 03-09-2013) 

 Longe fica de vulnerar o preceito decisão no sentido de obstáculo ao reconhecimento da prescrição aquisitiva em face de 
acordo homologado judicialmente. Considerou-se, para o afastamento do usucapião especial urbano, o acordo 
homologado. (RE 172.726, rel. min. Marco Aurélio, j. 14-12-1998, DJ 14-05-1999) 

§ 1o O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado 
civil. 

 É possível a partilha dos direitos de concessão de uso para moradia de imóvel público na dissolução de união estável. A 
concessão de uso de bens para fins de moradia, apesar de, por ela, não se alterar a titularidade do imóvel e ser concedida, 
em regra, de forma graciosa, possui, de fato, expressão econômica, notadamente por conferir ao particular o direito ao 
desfrute do valor de uso em situação desigual em relação aos demais particulares. Somado a isso, verifica-se, nos 
normativos que regulam as referidas concessões, a possibilidade de sua transferência, tanto por ato inter vivos como 
causa mortis, o que também agrega a possibilidade de ganho patrimonial ao mencionado direito. (REsp 1494302/DF, rel. 
min. Luís Felipe Salomão, j.13-06-2017, DJE 15-08-2017) 

§ 2o O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

§ 3o Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, 
desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27AIRESP%27.clas.+e+@num=%271584104%27)+ou+(%27AgInt%20no%20REsp%27+adj+%271584104%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=172726&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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 (MPE/AM - 2015) 

Art. 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco anos e cuja área total 
dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor 
são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de 
outro imóvel urbano ou rural. (Redação dada pela lei nº 13.465, de 2017) 

 (MPE-SP - 2015) 

Art. 11. Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, 
petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo. 

 (MPE/BA-2018) 

Art. 12. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião especial urbana: 

 (MPE-PR - 2019) 

I – o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou superveniente; 

II – os possuidores, em estado de composse; 

III – como substituto processual, a associação de moradores da comunidade, regularmente constituída, com 
personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados. 

 (MPE-PR - 2019) 

§ 1o Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério Público.  

 (MPE/BA-2018) 

 O Ministério Público Federal é parte ilegítima para ajuizar ação civil pública que visa à anulação da tramitação de Projeto 
de Lei do Plano Diretor do município de Florianópolis, ao argumento da falta de participação popular nos respectivos 
trabalhos legislativos. (REsp 1687821/SC, mel. min. Sérgio Kukina, j.07-11-2017, DJE 21-11-2017) 

Art. 14. Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual a ser observado é o 
sumário. 

 (MPE-SP - 2015) 

SEÇÃO VII 
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

Art. 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo 
determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis.  

 (MPE-RS - 2017) 
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§ 1o O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao 
terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística. 

§ 2o A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. 

§ 3o O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade 
superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com os encargos e 
tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato 
respectivo. 

 (MPE-RS - 2017) 

§ 4o O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato respectivo. 

 (MPE-RS - 2017) 

§ 5o Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros. 

SEÇÃO VIII 
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 

Art. 25. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel 
urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. 

 (MPE-SP - 2015) 

§ 1o Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção e 
fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo 
inicial de vigência.  

§ 2o O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do § 1o, 
independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. 

Art. 26. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para: 

 (MPE-RS - 2017) 

I – regularização fundiária; 

II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

III – constituição de reserva fundiária; 

 (MPE-RS - 2017) 

IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
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V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 

VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 

SEÇÃO IX 
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do 
coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 

 (MPDFT - 2015) (MPE/BA-2018) 

SEÇÃO X 
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área para aplicação de 
operações consorciadas. 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-RS - 2017) 

§ 1o Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo 
Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 
investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e a valorização ambiental.  

§ 2o Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas: 

 (MPE-RS - 2017) 

I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como 
alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente; 

II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação 
vigente. 

III - a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos 
ambientais, e que comprovem a utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que 
reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e 
de obras a serem contempladas.  (Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013) 
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SEÇÃO XII 
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que 
dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou 
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 

 (MPE-RR - 2017) 

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento 
ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a 
análise, no mínimo, das seguintes questões: 

 (MPE/MS – 2015) (MPE-RR - 2017) (MPE-SP - 2019) 

I – adensamento populacional; 

 (MPE-RR - 2017) 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

 (MPE-RR - 2017) 

III – uso e ocupação do solo; 

 (MPE-RR - 2017) 

IV – valorização imobiliária; 

 (MPE-RR - 2017) (MPE-SP - 2019) 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

 (MPE-RR - 2017) 

VI – ventilação e iluminação; 

 (MPE-RR - 2017) 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 (MPE-RR - 2017) 

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para 
consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado. 
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 (MPE-RR - 2017) 

Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto 
ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental.  

 (MPE/BA-2018) (MPE/MS – 2015) (MPE/PI– 2018) (MPE-RR - 2017) (MPE-RS - 2017) 

CAPÍTULO III 
DO PLANO DIRETOR 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento 
e expansão urbana. 

 (MPE/BA-2018) (MPE/MS – 2015) 

 Em matéria de Direito Urbanístico, embora prevista a competência material da União para a edição de diretrizes para o 
desenvolvimento urbano (art. 21, XX, da CF) e regras gerais sobre direito urbanístico (art. 24, I, c/c § 1º, da CF), conferiu 
protagonismo aos Municípios na concepção e execução dessas políticas públicas (art. 30, I e VIII, c/c art. 182, da CF), como 
previsto na Lei Federal 10.257/2001, ao atribuir aos Poderes Públicos municipais a edição dos planos diretores, como 
instrumentos de política urbana. (ADI 5.696, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 25-10-2019, DJE 11-11-2019) 

 A edição de leis dessa espécie, que visa, entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de 
ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela Constituição Federal aos Municípios e ao 
Distrito Federal, e nada impede que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do que disciplina o Plano 
Diretor. (RE 607940, rel. min. Teori Zavaski, DJE 26-02-2016) 

§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

 (MPE/BA-2018) (MPE/MS – 2015) 

§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. 

 (MPE/AM - 2015) (MPE/MS – 2015) 

§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.  

 (MPE/MS – 2015) 

§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes 
Legislativo e Executivo municipais garantirão: 

 (MPE/MS – 2015) 

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade; 

 (MPE/MS – 2015) 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=751355433
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=607940&classe=RE&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

 (MPE/MS – 2015) 

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

 (MPE/MS – 2015) 

§ 5o (VETADO) 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

 (MPE/MG – 2017) (MPE-RS - 2017) 

I – com mais de vinte mil habitantes;  

 Os Municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos 
específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano 
diretor. (RE 607.940, rel. min. Teori Zavascki, j. 29-10-2015, DJE 26-02-2016, Tema 348) 

 O caput do art. 195 da Constituição do Estado do Amapá estabelece que "o plano diretor, instrumento básico da política 
de desenvolvimento econômico e social e de expansão urbana, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para os 
Municípios com mais de cinco mil habitantes". Essa norma constitucional estadual estendeu aos Municípios com número 
de habitantes superior a cinco mil a imposição que a CF só fez àqueles com mais de vinte mil (art. 182, § 1º). Desse modo, 
violou o princípio da autonomia dos Municípios com mais de cinco mil e até vinte mil habitantes, em face do que dispõem 
os arts. 25, 29, 30, I e VIII, da CF e o art. 11 do ADCT. (ADI 826, rel. min. Sydney Sanches, j. 17-09-1998, DJ de 12-03-1999) 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

 (MPE/CE-2020) 

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do art. 182 da 
Constituição Federal; 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

 (MPE-RS - 2017) 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental 
de âmbito regional ou nacional. 

 (MPE/BA-2018) 

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.  (Incluído pela Lei 
nº 12.608, de 2012) 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10351534
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=826&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do caput, os recursos 
técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de 
compensação adotadas. 

 (MPE/BA-2018) 

§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de 
transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. 

Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação desta 
Lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo: (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 (MPE/MG – 2017) 

I - demarcação do novo perímetro urbano; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 (MPE/MG – 2019) 

II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função 
de ameaça de desastres naturais;  (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 (MPE/MG – 2019) 

III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, 
equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais;  (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 (MPE/MG – 2019) 

IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade 
de usos e contribuir para a geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 (MPE/MG – 2019) 

V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de 
interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido; 
(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 (MPE/MG – 2019) 

VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico 
e cultural; e  (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 (MPE/MG – 2019) 
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CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 46. O poder público municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela obrigação de que 
trata o caput do art. 5o desta Lei, ou objeto de regularização fundiária urbana para fins de regularização 
fundiária, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do 
aproveitamento do imóvel. (Redação dada pela lei nº 13.465, de 2017)  

 (MPE-RS - 2017) 

§ 1o Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização, de regularização 
fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação por meio da qual o proprietário transfere 
ao poder público municipal seu imóvel e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades 
imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas, ficando as demais unidades incorporadas ao 
patrimônio público. (Redação dada pela lei nº 13.465, de 2017) 

 (MPE-RS - 2017) 

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções 
cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 
1992, quando:  

II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao 
patrimônio público, conforme o disposto no § 4o do art. 8o desta Lei; 

 (MPE/MS – 2015) 

III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no art. 26 desta 
Lei; 

 (MPE/MS – 2015) 

IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso em 
desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei; 

 (MPE/MS – 2015) 

V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 1o do art. 
33 desta Lei; 

 (MPE/MS – 2015) 

VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4o do art. 40 desta Lei; 

 (MPE/MS – 2015) 
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VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3o do art. 40 
e no art. 50 desta Lei; 

 (MPE/MG – 2017) (MPE/MS – 2015) 

VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da 
proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado. 

 (MPE/MS – 2015) 

Brasília, 10 de julho de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro 

Geraldo Magela da Cruz Quintão 
Pedro Malan 

Benjamin Benzaquen Sicsú 
Martus Tavares 

José Sarney Filho 
Alberto Mendes Cardoso 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.7.2001 e retificado em 17.7.2001 

LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. 
* ATUALIZADO ATÉ 24/6/2020 

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 
absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

 (MPE-PR - 2016) 

§ 1º A garantia de prioridade compreende: (Redação dada pela Lei nº 13.466, de 2017) 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-SP - 2019) 
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I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços à população; 

II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; 

III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso; 

IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais 
gerações; 

V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, 
exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência; 

 (MPE-SP - 2019) 

VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de 
serviços aos idosos; 

VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 

IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765, de 2008). 

 (MPE-PR - 2016) 

TÍTULO II 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO III 
DOS ALIMENTOS 

Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. 

 (MPE/CE-2020) (MPE/GO – 2016) (MPE/MG – 2017) 

executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil. (Redação dada pela Lei nº 11.737, de 2008) 

Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, 
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social. 

 (MPE/GO – 2016) 
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CAPÍTULO IV 
DO DIREITO À SAÚDE 

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para 
a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 
afetam preferencialmente os idosos. 

§ 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade. 

 (MPE/MG – 2019) 

§ 5o É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será 
admitido o seguinte procedimento: (Incluído pela Lei nº 12.896, de 2013) 

 (MPE/BA-2018) 

I - quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua 
residência; ou(Incluído pela Lei nº 12.896, de 2013) 

 (MPE/BA-2018) 

II - quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente 
constituído.(Incluído pela Lei nº 12.896, de 2013) 

 (MPE/BA-2018) 

§ 6o É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou 
conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde - SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao 
exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. (Incluído pela Lei nº 12.896, de 2013) 

§ 7º Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais 
idosos, exceto em caso de emergência. (Incluído pela Lei nº 13.466, de 2017). 

 (MPE-SP - 2019) 

Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de 
saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério 
médico. 

 (MPE/PB – 2018) 
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Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de 
notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: (Redação dada pela Lei nº 
12.461, de 2011) 

 (MPE-PR - 2017) 

I – autoridade policial; 

 (MPE-PR - 2017) 

II – Ministério Público; 

 (MPE-PR - 2017) 

III – Conselho Municipal do Idoso; 

 (MPE-PR - 2017) 

IV – Conselho Estadual do Idoso; 

 (MPE-PR - 2017) 

V – Conselho Nacional do Idoso. 

 (MPE-PR - 2017) 

§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em 
local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. (Incluído pela Lei nº 
12.461, de 2011) 

 (MPE-PR - 2016) 

CAPÍTULO VIII 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de 
prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada.  

§ 1o No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no 
custeio da entidade. 

§ 2o O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de 
participação prevista no § 1o, que não poderá exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício 
previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. 
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 (MPE-RS - 2017) 

§ 3o Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se refere 
o caput deste artigo. 

Art. 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a 
dependência econômica, para os efeitos legais.  (Vigência) 

 (MPE/GO – 2016) 

CAPÍTULO IX 
DA HABITAÇÃO 

Art. 38. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de 
prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 

I - reserva de pelo menos 3% (três por cento) das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos 
idosos;  (Redação dada pela Lei nº 12.418, de 2011) 

 (MPE/GO – 2016) 

II – implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso; 

III – eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de acessibilidade ao idoso; 

 (MPE/MG – 2017) 

IV – critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. 

Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se, 
preferencialmente, no pavimento térreo. (Incluído pela Lei nº 12.419, de 2011) 

 (MPE/GO – 2016) 

CAPÍTULO X 
DO TRANSPORTE 

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares. 

 (MPDFT - 2015) (MPE/GO – 2016) (MPE-PR - 2016) 

 O art. 39 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas repete o que dispõe o § 2º do art. 230 da Constituição do 
Brasil. A norma constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que não há eiva de invalidade jurídica 
na norma legal que repete os seus termos e determina que se concretize o quanto constitucionalmente disposto. (STF. 
Plenário. ADI 3768, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/09/2007) 
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§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova 
de sua idade. 

 (MPE-RS - 2017) 

§ 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos 
assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para 
idosos. 

§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, 
ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de 
transporte previstos no caput deste artigo. 

 (MPE/GO – 2016) 

Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação 
específica:  (Regulamento) (Vide Decreto nº 5.934, de 2006) 

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) 
salários-mínimos; 

 (MPE/GO – 2019) 

 A reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, 
prevista no art. 40, I, do Estatuto do Idoso, não se limita ao valor das passagens, abrangendo eventuais custos 
relacionados diretamente com o transporte, em que se incluem as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais. (STJ. 
1ª Turma. REsp 1.543.465-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/12/2018) 

II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que 
excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 

 (MPE/GO – 2019) 

TÍTULO III 
DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados: 

 (MPE/MS – 2018) (MPE-RR - 2017) (MPE-RS - 2017) 

 É desnecessária a intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da lei em demandas que não envolvam direitos 
coletivos ou em que não haja exposição de idoso aos riscos previstos no art. 43 da Lei n. 10.741/2003. (AgRg no AREsp 
755993/SC, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, Julgado em 15/03/2016,DJE 28/03/2016) 
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I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

 (MPDFT - 2015) (MPE-RR - 2017) (MPE-RS - 2017) 

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; 

 (MPDFT - 2015) (MPE-RR - 2017) (MPE-RS - 2017) 

III – em razão de sua condição pessoal. 

 (MPDFT - 2015) (MPE-RR - 2017) (MPE-RS - 2017) 

CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO 

Art. 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou 
cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários. 

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a 
requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

 (MPE-RS - 2017) 

I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; 

 (MPE/GO – 2016) 

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

 (MPE/GO – 2016) 

III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; 

 (MPE/GO – 2016) 

IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários 
dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause 
perturbação; 

 (MPE/GO – 2016) (MPE-RS - 2017) 

V – abrigo em entidade; 

 (MPE/GO – 2016) 
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VI – abrigo temporário. 

 (MPE/GO – 2016) 

TÍTULO IV 
DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 

CAPÍTULO II 
DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO 

Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas 
as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, 
conforme a Lei no 8.842, de 1994. 

 (MPE/BA-2018) 

Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas 
à inscrição de seus programas, junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os 
regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos: 

 (MPE/BA-2018) 

I – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança; 

 (MPE/BA-2018) 

II – apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta Lei; 

 (MPE/BA-2018) 

III – estar regularmente constituída; 

 (MPE/BA-2018) 

IV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. 

 (MPE/BA-2018) 

Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os 
seguintes princípios: 

 (MPE-PR - 2019) 

I – preservação dos vínculos familiares; 
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 (MPE-PR - 2019) 

II – atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

 (MPE-PR - 2019) 

III – manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior; 

 (MPE-PR - 2019) 

IV – participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo; 

 (MPE-PR - 2019) 

V – observância dos direitos e garantias dos idosos; 

 (MPE-PR - 2019) 

VI – preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. 

 (MPE-PR - 2019) 

Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá civil e 
criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. 

Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento: 

 (MPE-RS - 2017) 

I – celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as 
obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso; 

II – observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos; 

III – fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente; 

IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; 

V – oferecer atendimento personalizado; 

VI – diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares; 

VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas; 

VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; 
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IX – promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 

X – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças; 

 (MPE-RS - 2017) 

XI – proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

XII – comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de doenças infecto-
contagiosas; 

XIII – providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício 
da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei; 

XIV – fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos; 

XV – manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, 
responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições, e 
suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do 
atendimento; 

XVI – comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou 
material por parte dos familiares; 

XVII – manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. 

TÍTULO V 
DO ACESSO À JUSTIÇA 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e 
diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, em qualquer instância. 

§ 1o O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá 
o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem 
cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. 

§ 2o A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, 
companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos. 
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§ 3o A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração Pública, empresas 
prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria 
Publica da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos Serviços de Assistência Judiciária. 

 (MPE-PR - 2016) 

§ 4o Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados 
com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. 

§ 5º Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de oitenta anos. (Incluído pela 
Lei nº 13.466, de 2017). 

 (MPE/MS – 2018) 

CAPÍTULO II 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 74. Compete ao Ministério Público: 

I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou 
coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso; 

 (MPE/GO – 2016) (MPE-RO - 2017) (MPE-RR - 2017) 

II – promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador 
especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os 
direitos de idosos em condições de risco; 

 (MPE-RR - 2017) 

III – atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o disposto no art. 43 desta 
Lei; 

 (MPDFT - 2015) (MPE-RR - 2017) 

IV – promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas no art. 43 desta 
Lei, quando necessário ou o interesse público justificar; 

V – instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo: 

a) expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento 
injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar; 

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, 
da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias; 
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c) requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas; 

VI – instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, para a 
apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso; 

VII – zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas 
judiciais e extrajudiciais cabíveis; 

VIII – inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta Lei, 
adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades 
porventura verificadas; 

IX – requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência 
social, públicos, para o desempenho de suas atribuições; 

 (MPE-RR - 2017) 

X – referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta Lei. 

§ 1o A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de 
terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei. 

§ 2o As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e 
atribuições do Ministério Público. 

§ 3o O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade 
de atendimento ao idoso. 

Art. 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério 
Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá vista dos autos 
depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando 
os recursos cabíveis. 

 (MPE-RO - 2017) 

Art. 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. 

Art. 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de 
ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. 

 (MPE-RO - 2017) 
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CAPÍTULO III 
DA PROTEÇÃO JUDICIAL DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS 

INDISPONÍVEIS OU HOMOGÊNEOS 

Art. 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. 

Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá 
competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a 
competência originária dos Tribunais Superiores. 

 (MPE-SP - 2017) 

Art. 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou 
homogêneos, consideram-se legitimados, concorrentemente: 

 (MPE-PR - 2019) 

I – o Ministério Público; 

 (MPE-PR - 2019) 

II – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

 (MPE-PR - 2019) 

III – a Ordem dos Advogados do Brasil; 

 (MPE-PR - 2019) 

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam entre os fins 
institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da assembléia, 
se houver prévia autorização estatutária. 

 (MPE-PR - 2019) 

TÍTULO VI 
DOS CRIMES 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) 
anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente, no 
que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. (Vide ADI 3.096-5 - STF) 
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 (MPDFT - 2015) 

CAPÍTULO II 
DOS CRIMES EM ESPÉCIE 

Art. 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por recusa deste em outorgar 
procuração à entidade de atendimento: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

 (MPE-RS - 2017) 

Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, 
bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 

 (MPE-RS - 2017) 

Brasília, 1o de outubro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 
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* ATUALIZADO ATÉ 15/03/2021 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o 
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.  

 (MPE/AM - 2015) 

 "O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, 
harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a 
cultura brasileira." (ADI 4424, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09/02/2012, DJe 01/08/2014) 

TÍTULO II 
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 "Para a aplicação da Lei n. 11.340/2006, há necessidade de demonstração da situação de vulnerabilidade ou 
hipossuficiência da mulher, numa perspectiva de gênero". (HC 496.031/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 
04/08/2020, DJe 10/08/2020) 

 "A vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragilidade da mulher têm-se como presumidas nas circunstâncias descritas na Lei 
n. 11.340/2006". (HC 496.031/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04/08/2020, DJe 10/08/2020) 

 "O sujeito passivo da violência doméstica objeto da Lei Maria da Penha é a mulher, já o sujeito ativo pode ser tanto o 
homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além 
da convivência, com ou sem coabitação". (AgRg no REsp 1861995/GO, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6ª TURMA, j. 30/06/2020, 
DJe 07/08/2020) 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015) 
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 (MPDFT - 2015) (MPE/AM - 2015) (MPE/PB – 2018) (MPE/PI– 2018) (MPE-RO - 2017) (MPE-RR - 2017) 

 Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 
não se exige a coabitação entre autor e vítima. (Súmula 600, STJ) 

 A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública 
incondicionada. (Súmula 542, STJ) 

 "O crime de lesão corporal, ainda que leve ou culposo, praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas e 
familiares, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada". (AgRg no HC 577.334/SP, Rel. Min. 
Reynaldo Soares Da Fonseca, 5ª Turma, j. 02/06/2020, DJe 15/06/2020) 

 "Os delitos de lesão corporal leve e culposa domésticos contra a mulher independem de representação da ofendida, 
processando-se mediante ação penal pública incondicionada. O condicionamento da ação penal à representação da 
mulher se revela um obstáculo à efetivação do direito fundamental à proteção da sua inviolabilidade física e moral, 
atingindo, em última análise, a dignidade humana feminina". (ADI 4424, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 
09/02/2012, DJe 01/08/2014) 

 "A Lei n. 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja 
cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto". (AgRg no REsp 
1841868/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 12/05/2020, DJe 28/05/2020) 

 "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo 
indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não 
especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". (REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti 
Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018) 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, 
com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 

 (MPE/MG - 2018) (MPE-RO - 2017) 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

 (MPE-RO - 2017) 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 
independentemente de coabitação. 

 (MPDFT - 2015) (MPE-RO - 2017) 

 "A agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, 
está inserida na hipótese do art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06, caracterizando a violência doméstica". (RHC 121.536/SP, Rel. 
Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/02/2020, DJe 17/02/2020) 

 "A violência doméstica abrange qualquer relação íntima de afeto, dispensada a coabitação". (AgRg no REsp 1861995/GO, 
Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 30/06/2020, DJe 07/08/2020) 

 "A situação de vulnerabilidade e fragilidade da mulher, envolvida em relacionamento íntimo de afeto, nas circunstâncias 
descritas pela lei de regência, se revela ipso facto. Com efeito, a presunção de hipossuficiência da mulher, a implicar a 
necessidade de o Estado oferecer proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade existente, constitui-se em 
pressuposto de validade da própria lei. Vale ressaltar que, em nenhum momento, o legislador condicionou esse 
tratamento diferenciado à demonstração dessa presunção, que, aliás, é ínsita à condição da mulher na sociedade 
hodierna. As denúncias de agressões, em razão do gênero, que porventura ocorram nesse contexto, devem ser processadas 
e julgadas pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do art. 14 da Lei n.º 11.340/2006". 
(REsp 1416580/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 01/04/2014, DJe 15/04/2014) 
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 Violência praticada por ex-namorado contra a ex-namorada. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, 
analisando o tema em voga, vem manifestando seu entendimento jurisprudencial no sentido da configuração de violência 
doméstica contra a mulher, ensejando a aplicação da Lei nº 11.340/06, à agressão cometida por ex-namorado". (HC 
182.411/RS, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), 5ª Turma, j. 14/08/2012, DJe 
03/09/2012) 

 Violência praticada por pai contra a filha. "Agressão praticada pelo pai contra duas filhas (adolescentes), sob o teto da 
família, atrai a incidência do art. 5º da Lei Maria da Penha, não havendo, por conseguinte, ilegalidade na decisão 
impugnada". (HC 178.751/RS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, 6ª Turma, j. 21/05/2013, DJe 31/05/2013) 

 Violência praticada por nora contra sogra. "A incidência da Lei n.º 11.340/2006 reclama situação de violência praticada 
contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre 
mulher em situação de vulnerabilidade.  No caso não se revela a presença dos requisitos cumulativos para a incidência da 
Lei n.º 11.340/06, a relação íntima de afeto, a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade". (HC 175.816/RS, 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 20/06/2013, DJe 28/06/2013) 

 Violência praticada por tia contra sobrinha. "O delito em tese foi cometido contra criança do sexo feminino com abuso da 
condição de hipossuficiência, inferioridade física e econômica, pois a violência teria ocorrido dentro do âmbito doméstico 
e familiar. As Pacientes - tia e prima da vítima - foram acusadas de torturar vítima que detinham a guarda por decisão 
judicial. Sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a mulher. Sujeito ativo pode ser tanto o homem 
quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade". (HC 
250.435/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 19/09/2013, DJe 27/09/2013) 

 Violência praticada por companheiro da mãe contra a enteada. "Nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei 11.340/2006, é 
perfeitamente possível a prática de violência doméstica e familiar nas relações entre o convivente da mãe e a filha desta, 
ainda que não tenham coabitado, exigindo-se, contudo, que os fatos tenham sido praticados em razão da relação de 
intimidade e afeto existente entre o agressor e a vítima. Na hipótese dos autos, tanto o magistrado de origem quanto a 
autoridade apontada como coatora consignaram que o recorrente era padrasto da vítima e a agrediu após uma discussão 
desencadeada em razão do relacionamento amoroso que possuía com a mãe da ofendida, tendo a violência ocorrido no 
bojo de uma relação íntima de afeto". (RHC 42.092/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 25/03/2014, DJe 02/04/2014) 

 Violência praticada por filho contra pai idoso. "Conquanto se esteja diante de crime em tese praticado no âmbito das 
relações domésticas e familiares, já que o acusado é filho da vítima, o certo é que esta última é pessoa do sexo masculino, 
o que afasta as disposições específicas previstas na Lei 11.340/2006 - cuja incidência é restrita à violência praticada contra 
mulher -, notadamente a que dispensa a representação do ofendido para que possa ser iniciada a persecução penal nos 
delitos de lesão corporal". (RHC 51.481/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 21/10/2014, DJe 29/10/2014) 

 Violência praticada por filha contra a mãe. "Nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei 11.340/2006, é possível a 
caracterização de violência doméstica e familiar nas relações entre filhas e mãe, desde que os fatos tenham sido 
praticados em razão da relação de intimidade e afeto existente. Na hipótese dos autos, tanto o magistrado de origem 
quanto a autoridade apontada como coatora consignaram a existência da relação de vulnerabilidade a que estava sendo 
submetida a mãe em relação às filhas agressoras, circunstância que justifica a incidência da Lei Maria da Penha". (HC 
277.561/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06/11/2014, DJe 13/11/2014) 

 Violência praticada por irmão contra irmã. " Na espécie, apurou-se que o Réu foi à casa da vítima para ameaçá-la, ocasião 
em que provocou danos em seu carro ao atirar pedras. Após, foi constatado o envio rotineiro de mensagens pelo telefone 
celular com o claro intuito de intimidá-la e forçá-la a abrir mão "do controle financeiro da pensão recebida pela mãe" de 
ambos. Nesse contexto, inarredável concluir pela incidência da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista o sofrimento psicológico 
em tese sofrido por mulher em âmbito familiar, nos termos expressos do art. 5.º, inciso II, da mencionada legislação. Para 
a configuração de violência doméstica, basta que estejam presentes as hipóteses previstas no artigo 5º da Lei 
11.343/2006 (Lei Maria da Penha), dentre as quais não se encontra a necessidade de coabitação entre autor e vítima". 
(REsp 1239850/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 16/02/2012, DJe 05/03/2012) 

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. 

 (MPE/AM - 2015) 

 "A Lei Maria da Penha atribuiu às uniões homoafetivas o caráter de entidade familiar, ao prever, no seu artigo 5º, 
parágrafo único, que as relações pessoais mencionadas naquele dispositivo independem de orientação sexual". (HC 
443.697/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª TURMA, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018) 
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Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos 
humanos.  

 (MPE-RO - 2017) 

CAPÍTULO II 
DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;  

 (MPE/AM - 2015) 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição 
da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;     (Redação dada pela Lei nº 13.772, 
de 2018) 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a 
participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos;   

 (MPE/CE-2020) 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores 
e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

 (MPE/CE-2020) 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 
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TÍTULO III 
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR 

CAPÍTULO II 
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma 
articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema 
Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de 
proteção, e emergencialmente quando for o caso. 

 (MPE/CE-2020) 

§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar 
no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. 

 (MPE/CE-2020) 

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua 
integridade física e psicológica: 

 (MPE/CE-2020) 

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta; 

 (MPE/CE-2020) 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis 
meses.  

 (MPE/CE-2020) 

 "Tem competência o juiz da vara especializada em violência doméstica e familiar ou, caso não haja na localidade o juízo 
criminal, para apreciar pedido de imposição de medida protetiva de manutenção de vínculo trabalhista, por até seis 
meses, em razão de afastamento do trabalho de ofendida decorrente de violência doméstica e familiar, uma vez que o 
motivo do afastamento não advém de relação de trabalho, mas de situação emergencial que visa garantir a integridade 
física, psicológica e patrimonial da mulher. Tem direito ao recebimento de salário a vítima de violência doméstica e familiar 
que teve como medida protetiva imposta ao empregador a manutenção de vínculo trabalhista em decorrência de 
afastamento do emprego por situação de violência doméstica e familiar, ante o fato de a natureza jurídica do afastamento 
ser a interrupção do contrato de trabalho, por meio de interpretação teleológica da Lei n. 11.340/2006. Incide o auxílio-
doença, diante da falta de previsão legal, referente ao período de afastamento do trabalho, quando reconhecida ser 
decorrente de violência doméstica e familiar, pois tal situação advém da ofensa à integridade física e psicológica da mulher 
e deve ser equiparada aos casos de doença da segurada, por meio de interpretação extensiva da Lei Maria da Penha. Cabe 
ao empregador o pagamento dos quinze primeiros dias de afastamento da empregada vítima de violência doméstica e 
familiar e fica a cargo do INSS o pagamento do restante do período de afastamento estabelecido pelo juiz, com 
necessidade de apresentação de atestado que confirme estar a ofendida incapacitada para o trabalho e desde que haja 
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aprovação do afastamento pela perícia do INSS, por incidência do auxílio-doença, aplicado ao caso por meio de 
interpretação analógica". (REsp 1757775/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20/08/2019, DJe 02/09/2019) 

III - encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da 
ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante 
o juízo competente.    (Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019) 

§ 4º Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou 
patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o 
total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim 
arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os 
serviços. (Vide Lei nº 13.871, de 2019)     (Vigência) 

 (MPE/CE-2020) 

§ 5º Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o 
monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus 
custos ressarcidos pelo agressor. (Vide Lei nº 13.871, de 2019)     (Vigência) 

§ 6º O ressarcimento de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo não poderá importar ônus de qualquer 
natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou 
ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada. (Vide Lei nº 13.871, de 2019)     (Vigência) 

 (MPE/CE-2020) 

§ 7º A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus 
dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa 
instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou 
do processo de violência doméstica e familiar em curso.        (Incluído pela Lei nº 13.882,  de 2019) 

§ 8º Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o 
disposto no § 7º deste artigo, e o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos 
órgãos competentes do poder público.    (Incluído pela Lei nº 13.882,  de 2019) 

CAPÍTULO III 
DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

Art. 10-A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial 
especializado, ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo feminino - previamente 
capacitados. (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017)  

§ 1º A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência 
doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: (Incluído pela Lei 
nº 13.505, de 2017) 
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 "Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o 
recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas". (AgRg no AREsp 
1649406/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/05/2020, DJe 28/05/2020) 

I - salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar 
de pessoa em situação de violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

II - garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, 
familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas; 
(Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

III - não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos 
criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. (Incluído pela Lei nº 
13.505, de 2017) 

§ 2º Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de 
que trata esta Lei, adotar-se-á, preferencialmente, o seguinte procedimento: (Incluído pela Lei nº 13.505, 
de 2017) 

I - a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos 
próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao 
tipo e à gravidade da violência sofrida; (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

II - quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica 
e familiar designado pela autoridade judiciária ou policial; (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

III - o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia 
integrar o inquérito. (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial 
deverá, entre outras providências: 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis, inclusive os de 
assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, 
de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável.    (Redação dada pela Lei nº 13.894, 
de 2019) 

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, 
deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada; 

 (MPE/MG – 2017) 

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias; 
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III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, 
para a concessão de medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais 
necessários; 

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, 
indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele; 

VI-A - verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, 
juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão 
do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do 
Desarmamento);    (Incluído pela Lei nº 13.880, de 2019) 

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. 

Art. 12-A. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher 
em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de 
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams), de Núcleos Investigativos de Feminicídio e 
de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher. 

§ 3º A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação 
de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em 
situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente 
afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

I - pela autoridade judicial; (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou (Incluído pela Lei nº 13.827, 
de 2019) 

III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no 
momento da denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, 
não será concedida liberdade provisória ao preso. (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019)  
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TÍTULO IV 
DOS PROCEDIMENTOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 
Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem 
com o estabelecido nesta Lei. 

 (MPE/CE-2020) 

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com 
competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos 
Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher.  

 "Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher têm competência cumulativa para o julgamento e a 
execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 14 da 
Lei n. 11.340/2006". (REsp 1550166/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21/11/2017, DJe 18/12/2017) 

 "A Lei de Organização Judiciária poderá prever que a 1ª fase do procedimento do júri seja realizada na Vara de Violência 
Doméstica em caso de crimes dolosos contra a vida praticados no contexto de violência doméstica. Não haverá 
usurpação da competência constitucional do júri. Apenas o julgamento propriamente dito é que, obrigatoriamente, 
deverá ser feito no Tribunal do Júri". (HC 102150, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 27/05/2014, DJe 11/06/2014) 

 "As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada 
uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 
a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 
suposto agressor. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se 
exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 
eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 
continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação 
judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012). (REsp 1419421/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11/02/2014, DJe 
07/04/2014) 

Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as 
normas de organização judiciária. 

Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.  (Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019) 

 (MPE/CE-2020) 

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão 
relacionada à partilha de bens.  (Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019)  
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 (MPE/CE-2020) 

§ 2º Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de 
dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.  (Incluído pela Lei nº 13.894, de 
2019) 

 (MPE/CE-2020) 

Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado: 

I - do seu domicílio ou de sua residência;  

 (MPE/CE-2020) 

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; 

 (MPE/CE-2020) 

III - do domicílio do agressor. 

 (MPE/CE-2020) 

 "Nas hipóteses de ameaças por meio de redes sociais como o Facebook e aplicativos como o WhatsApp, o juízo 
competente para o julgamento de pedido de medidas protetivas é aquele de onde a vítima tomou conhecimento das 
intimidações, por ser este o local de consumação do crime previsto pelo artigo 147 do Código Penal". (CC 156.284/PR, 
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 28/02/2018, DJe 06/03/2018) 

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será 
admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal 
finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

 (MPE/AM - 2015) (MPE/MG – 2017) (MPE-PR - 2016) (MPE-RJ - 2018) 

 "A audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/06 apenas será designada no caso de manifestação 
expressa ou tácita da vítima e desde que ocorrida antes do recebimento da denúncia". (EDcl no REsp 1822250/SP, Rel. 
Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª TURMA, j. 05/11/2019, DJe 11/11/2019) 

 "A Lei Maria da Penha disciplina procedimento próprio para que a vítima possa eventualmente se retratar de 
representação já apresentada. Considerando que, no caso em apreço, a retratação da suposta ofendida ocorreu somente 
em cartório, sem a designação de audiência específica necessária para a confirmação do ato, correto posicionamento da 
Corte de origem ao elucidar tal ilegalidade e cassar a decisão que rejeitou a denúncia com base unicamente na retratação. 
É uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, depois de oferecida a denúncia, a representação do 
ofendido será irretratável, consoante o disposto nos arts. 102 do Código Penal e 25 do Código de Processo Penal". (HC 
138.143/MG, STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03/09/2019, DJe 10/09/2019) 

 "A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação 
do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse 
sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo 
vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor 
mínimo em favor da vítima". (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 10/09/2019, DJe 30/09/2019) 
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Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta 
básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento 
isolado de multa. 

 (MPDFT - 2015) (MPE/CE-2020) (MPE-RJ - 2018) 

 A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico 
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, STJ) 

 "É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica, uma 
vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP". (AgRg no AREsp 1603946/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, 
j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020) 

CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas: 

I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência; 

II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, 
inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de 
dissolução de união estável perante o juízo competente;    (Redação dada pela Lei nº 13.894, de 2019) 

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 

IV - determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor.    (Incluído pela Lei nº 
13.880, de 2019) 

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério 
Público ou a pedido da ofendida. 

 (MPE/MG – 2019) (MPE-SC - 2019) 

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de 
audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.  

 (MPE/MG – 2019) (MPE/MS – 2015) 

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser 
substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei 
forem ameaçados ou violados. 
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§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas 
protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de 
seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. 

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do 
agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação 
da autoridade policial. 

 (MPE/MS – 2015) 

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de 
motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 

 "O eventual descumprimento de medidas protetivas arroladas na Lei Maria da Penha pode gerar sanções de natureza 
civil (art. 22, § 4º, da Lei nº 11.340/2006 c/c art. 461, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil), bem como a decretação de 
prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal). O habeas corpus, instrumento jurídico que garante o direito 
de ir e vir do cidadão, pode ser usado para anular medidas de proteção à mulher previstas na Lei Maria da Penha". (HC 
298.499/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/12/2015, DJe 09/12/2015) 

 "É cabível a decretação de prisão preventiva para garantir a execução de medidas de urgência nas hipóteses em que o 
delito envolver violência doméstica". (AgRg no HC 583.106/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 5ª Turma, j. 
23/06/2020, DJe 30/06/2020) 

 "Em se tratando de aplicação da cautela extrema, não há campo para interpretação diversa da literal, de modo que não 
existe previsão legal autorizadora da prisão preventiva contra autor de uma contravenção, mesmo na hipótese específica 
de transgressão das cautelas de urgência diversas já aplicadas. 2. No caso dos autos, nenhum dos fatos praticados pelo 
agente - puxões de cabelo, torção de braço (que não geraram lesão corporal) e discussão no interior de veículo, onde tentou 
arrancar dos braços da ex-companheira o filho que têm em comum, configura crime propriamente dito. Vedada a 
incidência do art. 313, III, do CPP, tendo em vista a notória ausência de autorização legal para a decisão que decretou a 
constrição cautelar do acusado". (HC 437.535/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Rel. P/ Acórdão Min. Rogerio 
Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26/06/2018, DJe 02/08/2018) 

Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos 
pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do 
defensor público. 

Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. 

 (MPE/CE-2020) 

SEÇÃO IV 
DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 "O descumprimento de medida protetiva de urgência não configura o crime de desobediência, em face da existência de 
outras sanções previstas no ordenamento jurídico para a hipótese". (AgRg no AREsp 1216126/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 
6ª Turma, j. 21/08/2018, DJe 03/09/2018)  

(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018) 
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Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: 
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018) 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018) 

 (MPE/MG - 2018) (MPE-SC - 2019) 

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. 
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018) 

 (MPE/MG – 2019) 

§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. (Incluído 
pela Lei nº 13.641, de 2018) 

 (MPE/CE-2020) (MPE/GO – 2019) (MPE/MG - 2018) 

§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. (Incluído pela Lei nº 13.641, 
de 2018) 

CAPÍTULO III 
DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, quando necessário: 

I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, 
entre outros; 

II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a 
quaisquer irregularidades constatadas; 

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

CAPÍTULO IV 
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e 
familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei. 

 (MPE-SC - 2019) 
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TÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 38-A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. (Incluído pela Lei nº 
13.827, de 2019) 

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e 
regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das 
medidas protetivas. (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da 
pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

 (MPDFT - 2015) (MPE/AM - 2015) (MPE/CE-2020) (MPE/MG – 2017) (MPE-RR - 2017) (MPE-SC - 2019) 

 "O artigo 41 da Lei nº  11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-
se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado 
adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares". (ADI 4424, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal 
Pleno, j. 09/02/2012, DJe 01/08/2014) 

 A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei 
Maria da Penha. (Súmula 536, STJ) 

 É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das 
relações domésticas. (Súmula 589, STJ) 

 "Não é possível a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria nos delitos praticados com violência 
ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares". (AgRg no REsp 1743996/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares 
Da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/05/2019, DJe 23/05/2019) 

Brasília, 7 de agosto de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Dilma Rousseff 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.8.2006 

LEI Nº 11.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. 
* ATUALIZADO ATÉ 27/7/2020 

Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
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CAPÍTULO II 
DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS 

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma 
do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.  

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais 
para todos os efeitos legais.  

 (MPE/MS – 2018) 

 "Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico 
aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos 
legais. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, 
alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da 
responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe". (REsp 
1574008/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/03/2019, DJe 15/03/2019) 

Brasília, 19 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2006 

LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006. 
* ATUALIZADO ATÉ 21/7/2020 

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES, OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO REGIME JURÍDICO DO 

BIOMA MATA ATLÂNTICA 

Art. 1º A conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma Mata Atlântica, patrimônio 
nacional, observarão o que estabelece esta Lei, bem como a legislação ambiental vigente, em especial a Lei 
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. 
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CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as seguintes formações 
florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; 
Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta 
Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de 
restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste.                 (Vide Decreto 
nº 6.660, de 2008) 

 (MPE/MS – 2018) (MPE-SP - 2019) 

 Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, prevista neste artigo, ensejará a prática de conduta delituosa 

prevista no art. 38 da Lei nº 9.605/1998. (AgRg no RHC 121611/SP, rel. min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/03/2020) 

Parágrafo único. Somente os remanescentes de vegetação nativa no estágio primário e nos estágios 
secundário inicial, médio e avançado de regeneração na área de abrangência definida no caput deste artigo 
terão seu uso e conservação regulados por esta Lei. 

Art. 3º Consideram-se para os efeitos desta Lei: 

 (MPE-PR - 2016) 

I - pequeno produtor rural: aquele que, residindo na zona rural, detenha a posse de gleba rural não superior 
a 50 (cinqüenta) hectares, explorando-a mediante o trabalho pessoal e de sua família, admitida a ajuda 
eventual de terceiros, bem como as posses coletivas de terra considerando-se a fração individual não 
superior a 50 (cinqüenta) hectares, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos agrícolas, 
pecuários ou silviculturais ou do extrativismo rural em 80% (oitenta por cento) no mínimo; 

II - população tradicional: população vivendo em estreita relação com o ambiente natural, dependendo de 
seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto 
ambiental; 

III - pousio: prática que prevê a interrupção de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais do 
solo por até 10 (dez) anos para possibilitar a recuperação de sua fertilidade; 

IV - prática preservacionista: atividade técnica e cientificamente fundamentada, imprescindível à proteção 
da integridade da vegetação nativa, tal como controle de fogo, erosão, espécies exóticas e invasoras; 

V - exploração sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos 
ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 
ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável; 

 (MPE-PR - 2016) 
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VI - enriquecimento ecológico: atividade técnica e cientificamente fundamentada que vise à recuperação da 
diversidade biológica em áreas de vegetação nativa, por meio da reintrodução de espécies nativas; 

 (MPE-PR - 2016) 

VII - utilidade pública: 

a) atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) as obras essenciais de infra-estrutura de interesse nacional destinadas aos serviços públicos de 
transporte, saneamento e energia, declaradas pelo poder público federal ou dos Estados; 

VIII - interesse social: 

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como: prevenção, 
combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com 
espécies nativas, conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; 

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou posse rural 
familiar que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função ambiental da área; 

c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente. 

Art. 4º A definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos estágios avançado, médio e inicial 
de regeneração do Bioma Mata Atlântica, nas hipóteses de vegetação nativa localizada, será de iniciativa do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

§ 1º O Conselho Nacional do Meio Ambiente terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias para estabelecer o que 
dispõe o caput deste artigo, sendo que qualquer intervenção na vegetação primária ou secundária nos 
estágios avançado e médio de regeneração somente poderá ocorrer após atendido o disposto neste artigo. 

§ 2º Na definição referida no caput deste artigo, serão observados os seguintes parâmetros básicos: 

I - fisionomia; 

II - estratos predominantes; 

III - distribuição diamétrica e altura; 

IV - existência, diversidade e quantidade de epífitas; 

V - existência, diversidade e quantidade de trepadeiras; 

VI - presença, ausência e características da serapilheira; 

VII - sub-bosque; 
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VIII - diversidade e dominância de espécies; 

IX - espécies vegetais indicadoras. 

Art. 5º A vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma 
Mata Atlântica não perderão esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro 
tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada. 

 (MPE/MG – 2019) 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO REGIME JURÍDICO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA 

Art. 6º A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por objetivo geral o desenvolvimento 
sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores 
paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social. 

Parágrafo único. Na proteção e na utilização do Bioma Mata Atlântica, serão observados os princípios da 
função socioambiental da propriedade, da eqüidade intergeracional, da prevenção, da precaução, do 
usuário-pagador, da transparência das informações e atos, da gestão democrática, da celeridade 
procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às 
populações tradicionais e do respeito ao direito de propriedade. 

Art. 7º A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica far-se-ão dentro de condições que assegurem: 

I - a manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico do Bioma Mata 
Atlântica para as presentes e futuras gerações; 

II - o estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação e à formação de 
uma consciência pública sobre a necessidade de recuperação e manutenção dos ecossistemas; 

III - o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio ecológico; 

IV - o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento econômico com a 
manutenção do equilíbrio ecológico. 

TÍTULO II 
DO REGIME JURÍDICO GERAL DO BIOMA MATA ATLÂNTICA 

Art. 8º O corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma Mata Atlântica far-se-ão de maneira 
diferenciada, conforme se trate de vegetação primária ou secundária, nesta última levando-se em conta o 
estágio de regeneração. 
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Art. 9º A exploração eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, de espécies da flora nativa, para 
consumo nas propriedades ou posses das populações tradicionais ou de pequenos produtores rurais, 
independe de autorização dos órgãos competentes, conforme regulamento. 

 É a finalidade de agir que define a desnecessidade de autorização para a exploração da flora nativa. (AREsp 1.336.782/SC, 
rel. min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10/08/2018) 

Parágrafo único. Os órgãos competentes, sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, deverão assistir as 
populações tradicionais e os pequenos produtores no manejo e exploração sustentáveis das espécies da flora 
nativa. 

Art. 10. O poder público fomentará o enriquecimento ecológico da vegetação do Bioma Mata Atlântica, 
bem como o plantio e o reflorestamento com espécies nativas, em especial as iniciativas voluntárias de 
proprietários rurais. 

§ 1º Nos casos em que o enriquecimento ecológico exigir a supressão de espécies nativas que gerem 
produtos ou subprodutos comercializáveis, será exigida a autorização do órgão estadual ou federal 
competente, mediante procedimento simplificado. 

§ 2º Visando a controlar o efeito de borda nas áreas de entorno de fragmentos de vegetação nativa, o poder 
público fomentará o plantio de espécies florestais, nativas ou exóticas. 

Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração do 
Bioma Mata Atlântica ficam vedados quando: 

I - a vegetação: 

a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em território nacional ou em 
âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem 
em risco a sobrevivência dessas espécies; 

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão; 

c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de 
regeneração; 

d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou 

e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos competentes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

II - o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação ambiental, em especial as exigências 
da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, no que respeita às Áreas de Preservação Permanente e à Reserva 
Legal. 

Parágrafo único. Verificada a ocorrência do previsto na alínea a do inciso I deste artigo, os órgãos 
competentes do Poder Executivo adotarão as medidas necessárias para proteger as espécies da flora e da 
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fauna silvestres ameaçadas de extinção caso existam fatores que o exijam, ou fomentarão e apoiarão as 
ações e os proprietários de áreas que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas espécies. 

Art. 12. Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de vegetação do Bioma Mata 
Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou 
degradadas. 

Art. 13. Os órgãos competentes do Poder Executivo adotarão normas e procedimentos especiais para 
assegurar ao pequeno produtor e às populações tradicionais, nos pedidos de autorização de que trata esta 
Lei: 

I - acesso fácil à autoridade administrativa, em local próximo ao seu lugar de moradia; 

II - procedimentos gratuitos, céleres e simplificados, compatíveis com o seu nível de instrução; 

III - análise e julgamento prioritários dos pedidos. 

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente 
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio 
de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos 
devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e 
nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei. 

 (MPE/MG – 2019) 

§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual 
competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, 
ressalvado o disposto no § 2º deste artigo. 

§ 2º A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada em área urbana dependerá de 
autorização do órgão ambiental municipal competente, desde que o município possua conselho de meio 
ambiente, com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual 
competente fundamentada em parecer técnico. 

§ 3º Na proposta de declaração de utilidade pública disposta na alínea b do inciso VII do art. 3º desta Lei, 
caberá ao proponente indicar de forma detalhada a alta relevância e o interesse nacional. 

Art. 15. Na hipótese de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, o órgão competente exigirá a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, ao qual se dará 
publicidade, assegurada a participação pública. 

Art. 16. Na regulamentação desta Lei, deverão ser adotadas normas e procedimentos especiais, simplificados 
e céleres, para os casos de reutilização das áreas agrícolas submetidas ao pousio. 

Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação 
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ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas 
características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 
hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo 
Município ou região metropolitana. 

§ 1º Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista no caput deste 
artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na 
mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica. 

§ 2º A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos casos previstos no inciso III do 
art. 23 desta Lei ou de corte ou supressão ilegais. 

Art. 18. No Bioma Mata Atlântica, é livre a coleta de subprodutos florestais tais como frutos, folhas ou 
sementes, bem como as atividades de uso indireto, desde que não coloquem em risco as espécies da fauna 
e flora, observando-se as limitações legais específicas e em particular as relativas ao acesso ao patrimônio 
genético, à proteção e ao acesso ao conhecimento tradicional associado e de biossegurança. 

Art. 19. O corte eventual de vegetação primária ou secundária nos estágios médio e avançado de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica, para fins de práticas preservacionistas e de pesquisa científica, será 
devidamente regulamentado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e autorizado pelo órgão 
competente do Sisnama. 

TÍTULO III 
DO REGIME JURÍDICO ESPECIAL DO BIOMA MATA ATLÂNTICA 

CAPÍTULO I 
DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO PRIMÁRIA 

Art. 20. O corte e a supressão da vegetação primária do Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados 
em caráter excepcional, quando necessários à realização de obras, projetos ou atividades de utilidade 
pública, pesquisas científicas e práticas preservacionistas. 

Parágrafo único. O corte e a supressão de vegetação, no caso de utilidade pública, obedecerão ao disposto 
no art. 14 desta Lei, além da realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto 
Ambiental - EIA/RIMA. 

CAPÍTULO II 
DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE 

REGENERAÇÃO 

Art. 21. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração 
do Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados: 
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I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade 
pública, pesquisa científica e práticas preservacionistas; 

 (MPE/MG – 2019) 

II - (VETADO) 

III - nos casos previstos no inciso I do art. 30 desta Lei. 

Art. 22. O corte e a supressão previstos no inciso I do art. 21 desta Lei no caso de utilidade pública serão 
realizados na forma do art. 14 desta Lei, além da realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, bem 
como na forma do art. 19 desta Lei para os casos de práticas preservacionistas e pesquisas científicas. 

CAPÍTULO III 
DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE 

REGENERAÇÃO 

Art. 23. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio médio de regeneração do 
Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados: 

 (MPE-PR - 2016) 

I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade 
pública ou de interesse social, pesquisa científica e práticas preservacionistas; 

 (MPE-PR - 2016) 

II - (VETADO) 

III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais para o exercício de atividades 
ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, 
ressalvadas as áreas de preservação permanente e, quando for o caso, após averbação da reserva legal, 
nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965; 

 (MPE-PR - 2016) 

IV - nos casos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei. 

 (MPE-PR - 2016) 

Art. 24. O corte e a supressão da vegetação em estágio médio de regeneração, de que trata o inciso I do art. 
23 desta Lei, nos casos de utilidade pública ou interesse social, obedecerão ao disposto no art. 14 desta Lei. 

 (MPE-PR - 2016) 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do art. 23 desta Lei, a autorização é de competência do órgão 
estadual competente, informando-se ao Ibama, na forma da regulamentação desta Lei. 
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 (MPE-PR - 2016) 

CAPÍTULO IV 
DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE 

REGENERAÇÃO 

Art. 25. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio inicial de regeneração do 
Bioma Mata Atlântica serão autorizados pelo órgão estadual competente. 

Parágrafo único. O corte, a supressão e a exploração de que trata este artigo, nos Estados em que a 
vegetação primária e secundária remanescente do Bioma Mata Atlântica for inferior a 5% (cinco por cento) 
da área original, submeter-se-ão ao regime jurídico aplicável à vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração, ressalvadas as áreas urbanas e regiões metropolitanas. 

Art. 26. Será admitida a prática agrícola do pousio nos Estados da Federação onde tal procedimento é 
utilizado tradicionalmente. 

CAPÍTULO V 
DA EXPLORAÇÃO SELETIVA DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIOS 

AVANÇADO, MÉDIO E INICIAL DE REGENERAÇÃO 

Art. 27. (VETADO) 

Art. 28. O corte, a supressão e o manejo de espécies arbóreas pioneiras nativas em fragmentos florestais 
em estágio médio de regeneração, em que sua presença for superior a 60% (sessenta por cento) em relação 
às demais espécies, poderão ser autorizados pelo órgão estadual competente, observado o disposto na Lei 
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. 

Art. 29. (VETADO) 

CAPÍTULO VI 
DA PROTEÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA NAS 

ÁREAS URBANAS E REGIÕES METROPOLITANAS 

Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata Atlântica, para fins de loteamento ou 
edificação, nas regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal em lei específica, aplicando-
se à supressão da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração as seguintes restrições: 

 Se houver edificação irregular, o fato de ter sido concedido licenciamento ambiental, por si só, não afasta a 
responsabilidade pela reparação do dano ambiental. (AgInt nos EDcl no AREsp 359.140/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 
julgado em 07/12/2017). 

 Súmula 613-STJ: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. 
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I - nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a supressão de vegetação 
secundária em estágio avançado de regeneração dependerá de prévia autorização do órgão estadual 
competente e somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos 
que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração em no mínimo 50% 
(cinqüenta por cento) da área total coberta por esta vegetação, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 
desta Lei e atendido o disposto no Plano Diretor do Município e demais normas urbanísticas e ambientais 
aplicáveis; 

II - nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência desta Lei, é vedada a supressão de 
vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica para fins de loteamento 
ou edificação. 

Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas em lei, o parcelamento do solo 
para fins de loteamento ou qualquer edificação em área de vegetação secundária, em estágio médio de 
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao disposto no Plano Diretor do Município e 
demais normas aplicáveis, e dependerão de prévia autorização do órgão estadual competente, ressalvado 
o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei. 

§ 1º Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a supressão de vegetação 
secundária em estágio médio de regeneração somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, 
no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio médio de 
regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da área total coberta por esta vegetação. 

§ 2º Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência desta Lei, a supressão de 
vegetação secundária em estágio médio de regeneração fica condicionada à manutenção de vegetação em 
estágio médio de regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da área total coberta por esta 
vegetação. 

CAPÍTULO VII 
DAS ATIVIDADES MINERÁRIAS EM ÁREAS DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA 

EM ESTÁGIO AVANÇADO E MÉDIO DE REGENERAÇÃO 

Art. 32. A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração para fins de 
atividades minerárias somente será admitida mediante: 

I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que demonstrada a 
inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto; 

II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área do 
empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre que 
possível na mesma microbacia hidrográfica, independentemente do disposto no art. 36 da Lei nº 9.985, de 
18 de julho de 2000. 
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TÍTULO IV 
DOS INCENTIVOS ECONÔMICOS 

Art. 33. O poder público, sem prejuízo das obrigações dos proprietários e posseiros estabelecidas na 
legislação ambiental, estimulará, com incentivos econômicos, a proteção e o uso sustentável do Bioma 
Mata Atlântica. 

 (MPE-PR - 2019) 

§ 1º Na regulamentação dos incentivos econômicos ambientais, serão observadas as seguintes 
características da área beneficiada: 

I - a importância e representatividade ambientais do ecossistema e da gleba; 

II - a existência de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção; 

III - a relevância dos recursos hídricos; 

IV - o valor paisagístico, estético e turístico; 

V - o respeito às obrigações impostas pela legislação ambiental; 

VI - a capacidade de uso real e sua produtividade atual. 

§ 2º Os incentivos de que trata este Título não excluem ou restringem outros benefícios, abatimentos e 
deduções em vigor, em especial as doações a entidades de utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou 
jurídicas. 

Art. 34. As infrações dos dispositivos que regem os benefícios econômicos ambientais, sem prejuízo das 
sanções penais e administrativas cabíveis, sujeitarão os responsáveis a multa civil de 3 (três) vezes o valor 
atualizado recebido, ou do imposto devido em relação a cada exercício financeiro, além das penalidades e 
demais acréscimos previstos na legislação fiscal. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou 
irregularidade a pessoa física ou jurídica doadora ou propositora de projeto ou proposta de benefício. 

§ 2º A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos de proponentes no órgão 
competente do Sisnama suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização. 

Art. 35. A conservação, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou da vegetação secundária em 
qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica cumpre função social e é de interesse público, 
podendo, a critério do proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que trata esta Lei ser computadas para 
efeito da Reserva Legal e seu excedente utilizado para fins de compensação ambiental ou instituição de 
Cota de Reserva Ambiental - CRA. (Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012). 
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 Súmula 623-STJ: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário 
ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. 

Parágrafo único. Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, as áreas de preservação permanente não 
integrarão a reserva legal. 

CAPÍTULO I 
DO FUNDO DE RESTAURAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA 

Art. 36. Fica instituído o Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica destinado ao financiamento de 
projetos de restauração ambiental e de pesquisa científica. 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º (VETADO) 

§ 3º (VETADO) 

Art. 37. Constituirão recursos do Fundo de que trata o art. 36 desta Lei: 

I - dotações orçamentárias da União; 

II - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a 
receber de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou internacionais; 

III - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicações do 
seu patrimônio; 

IV - outros, destinados em lei. 

Art. 38. Serão beneficiados com recursos do Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica os projetos 
que envolvam conservação de remanescentes de vegetação nativa, pesquisa científica ou áreas a serem 
restauradas, implementados em Municípios que possuam plano municipal de conservação e recuperação 
da Mata Atlântica, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

§ 1º Terão prioridade de apoio os projetos destinados à conservação e recuperação das áreas de 
preservação permanente, reservas legais, reservas particulares do patrimônio natural e áreas do entorno 
de unidades de conservação. 

§ 2º Os projetos poderão beneficiar áreas públicas e privadas e serão executados por órgãos públicos, 
instituições acadêmicas públicas e organizações da sociedade civil de interesse público que atuem na 
conservação, restauração ou pesquisa científica no Bioma Mata Atlântica. 
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CAPÍTULO II 
DA SERVIDÃO AMBIENTAL 

Art. 39. (VETADO) 

Art. 40. (VETADO) 

CAPÍTULO III 
DOS INCENTIVOS CREDITÍCIOS 

Art. 41. O proprietário ou posseiro que tenha vegetação primária ou secundária em estágios avançado e 
médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica receberá das instituições financeiras benefícios creditícios, 
entre os quais: 

I - prioridade na concessão de crédito agrícola, para os pequenos produtores rurais e populações 
tradicionais; 

II - (VETADO) 

III - (VETADO) 

Parágrafo único. Os critérios, condições e mecanismos de controle dos benefícios referidos neste artigo serão 
definidos, anualmente, sob pena de responsabilidade, pelo órgão competente do Poder Executivo, após 
anuência do órgão competente do Ministério da Fazenda. 

TÍTULO V 
DAS PENALIDADES 

Art. 42. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos desta 
Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais sujeitam os 
infratores às sanções previstas em lei, em especial as dispostas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e 
seus decretos regulamentadores. 

Art. 43. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 38-A: 

“ Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de 
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.” 

Art. 44. (VETADO) 
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TÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 45. (VETADO) 

Art. 46. Os órgãos competentes adotarão as providências necessárias para o rigoroso e fiel cumprimento 
desta Lei, e estimularão estudos técnicos e científicos visando à conservação e ao manejo racional do 
Bioma Mata Atlântica e de sua biodiversidade. 

Art. 47. Para os efeitos do inciso I do caput do art. 3º desta Lei, somente serão consideradas as propriedades 
rurais com área de até 50 (cinqüenta) hectares, registradas em cartório até a data de início de vigência 
desta Lei, ressalvados os casos de fracionamento por transmissão causa mortis. 

Art. 48. O art. 10 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 10.  

§ 1º  

II - . 

d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; 

e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração; 

IV -  

b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; ” (NR) 

Art. 49. O § 6º do art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Medida Provisória nº 
2.166-7, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 44.  

§ 6º O proprietário rural poderá ser desonerado das obrigações previstas neste artigo, mediante a doação 
ao órgão ambiental competente de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio 
público, pendente de regularização fundiária, respeitados os critérios previstos no inciso III do caput deste 
artigo.” (NR) 

Art. 50. (VETADO) 

Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 

Guido Mantega 
Marina Silva 

Álvaro Augusto Ribeiro Costa 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.12.2006 - retificado em 9.1.2007 

LEI Nº 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009. 
* ATUALIZADO ATÉ 15/03/2021 

Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências.   

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria 
for e sejam quais forem as funções que exerça. 

 (MPE/AM - 2015) (MPE/CE-2020) (MPE-SP - 2017) 

 Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. (Súmula 625, STF) 

 Não há direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, quando se escuda em lei cujos efeitos foram 
anulados por outra, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. (Súmula 474, STF) 

 A controvérsia sobre matéria de fato - quando necessária ao desfecho da causa - representa, sim, empecilho ao 
deferimento da ordem requestada. (RMS 26.199, rel. min. Ayres Britto, j. 27-03-2007, DJE 04-05-2007) 

 Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. (Súmula 266, STF) 

 O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das 
leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. (MS 34432 AgR, 
rel. min. Luiz Fux, j. 07-03-2017, DJE 23-03-2017) 

 O mandado de segurança não substitui a ação popular. (Súmula 101, STF) 

 A verificação da existência de direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança, não tem sido admitida em 
recurso especial, pois é exigido o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em razão da Súmula n. 7/STJ. 
(REsp 1659680/MA, rel. min. Herman Benjamin, j. 25-04-2017, DJE 11-05-2017) 

 A ação mandamental não constitui via adequada para o reexame das provas produzidas em Processo Administrativo 
Disciplinar - PAD. (AgInt no RMS 049158/PI, rel. min. Regina Helena Costa, j. 04-05-2017, DJE 11-05-2017) 

 O mandado de segurança não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos 
futuros de mesma espécie. (REsp 1594374/GO, rel. min. Herman Benjamin, j. 20-04-2017, DJE 05-05-2017) 

 Ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima da ação, não é possível a sucessão de partes no mandado de 
segurança, ficando ressalvada aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias. (EDcl no AgRg no RE nos EDcl 
no MS 016597/DF, rel. min. Humberto Martins, j. 07-12-2016, DJE 16-12-2016) 

 Admite-se a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para o exercício do controle de 
competência dos juizados especiais. (RMS 046955/GO, rel. min Moura Ribeiro, j. 23-06-2015, DJE 17-08-2015) 

 Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 
9.099/1995. (RE 576.847, rel. min. Eros Grau, j. 20-05-2009, DJE 07-08-2009,Tema 77) 
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§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos 
políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as 
pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas 
atribuições. 

 (MPE/MG - 2018) 

 As autarquias possuem autonomia administrativa, financeira e personalidade jurídica própria, distinta da entidade 
política à qual estão vinculadas, razão pela qual seus dirigentes têm legitimidade passiva para figurar como autoridades 
coatoras em ação mandamental. (REsp 1132423/SP, rel. min. Herman Benjamin, j. 11-05-2010, DJE 21-06-2010) 

§ 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores 
de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.   

 (MPE/MG - 2018) (MPE-SP - 2015) 

Art. 4o  Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança 
por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada.  

 (MPE-SP - 2015) 

Art. 5o  Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:   

 (MPE-SP - 2017) 

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;  

 (MPE-SP - 2017) 

 A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra 
omissão da autoridade. (Súmula 429, STF) 

 Não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do qual caiba recurso com efeito suspensivo. (MS 32.530 AgR, 
rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 26-11-2013, DJE 11-12-2013) 

Art. 6o  A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será 
apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e 
indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da 
qual exerce atribuições.  

 Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ele cabe o mandado de segurança ou 
medida judicial. (Súmula 510, STF) 

 O Governador do Estado é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se 
impugna a elaboração, aplicação, anulação ou correção de testes ou questões de concurso público , cabendo à banca 
examinadora, executora direta da ilegalidade atacada, figurar no polo passivo da demanda. (AgRg no RMS 037924/GO, 
rel. min. Mauro Campbell Marques, j. 09-04-2013, DJE 16-04-2013) 

§ 6o  O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão 
denegatória não lhe houver apreciado o mérito.  
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 (MPE-SP - 2015) 

Art. 7o  § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 
tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de 
servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 
natureza. 

 (MPE/GO – 2016) 

 É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. (Súmula 460, 
STJ) 

 O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. (Súmula 213, 
STJ) 

 A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou 
antecipatória. (Súmula 212, STJ) 

Art. 8o  Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex officio ou a requerimento do 
Ministério Público quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do 
processo ou deixar de promover, por mais de 3 (três) dias úteis, os atos e as diligências que lhe cumprirem.  

 (MPE/GO – 2016) (MPE-SP - 2017) 

Art. 10.  A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de 
segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.  

§ 1o  Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para 
o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator 
caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre.  

 (MPE-SP - 2015) 

§ 2o O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. 

 (MPE-SP - 2015) 

 Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do 
litisconsorte passivo necessário. (Súmula 631, STF) 

 No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória 
a citação do réu como litisconsorte passivo. (Súmula 701, STF) 

Art. 14.  Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.  

 O prazo para recorrer de acórdão concessivo de segurança conta-se da publicação oficial de suas conclusões, e não da 
anterior ciência à autoridade para cumprimento da decisão. (Súmula 392, STF) 

§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.  

§ 2o Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer.   
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 (MPE-SP - 2017) 

§ 3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos 
casos em que for vedada a concessão da medida liminar.   

 (MPE-SP - 2017) 

Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público 
e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao 
qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da 
liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que 
será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 

 (MPE/CE-2020) 

 Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter 
jurisdicional (Súmula n. 311/STJ) e, por isso, podem ser combatidos pela via mandamental. (AgInt no RMS 046917/SP, rel. 
min. Assusete Magalhães, j.13-12-2016, DJE 19-12-2016) 

§ 1o  Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo 
pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou 
extraordinário.  

§ 2o  É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1o deste artigo, quando negado provimento 
a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.  

§ 3o  A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder 
público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere 
este artigo.  

 (MPE/CE-2020) 

ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, 
por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.  

 (MPE-SP - 2017) 

 Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da 
ação própria. (Súmula 304, STF) 

 Essa orientação nada mais traduz senão diretriz consolidada na Súmula 304/STF, no sentido de que a decisão denegatória 
proferida em mandado de segurança, desde que não importe em resolução do mérito, não impede que o impetrante 
venha a postular, por ação própria, o direito por ele vindicado. (RMS 29.193 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 28-10-2014, 
DJE25-11-2014) 

Art. 21.  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no 
Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade 
partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de 
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parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas 
finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 

 (MPE/MG - 2018) (MPE/PB – 2018) (MPE-PR - 2017) (MPE-SP - 2017) 

 A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse 
apenas a uma parte da respectiva categoria. (Súmula 630, STF) 

 A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da 
autorização destes. (Súmula 629, STF) 

Parágrafo único.  Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:  

 (MPE-PR - 2017) (MPE-SP - 2015) 

I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja 
titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 
básica;  

 (MPE-SP - 2015) (MPE-SP - 2017) 

II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da 
atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.  

 (MPE-SP - 2015) (MPE-SP - 2017) 

Art. 22.  No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do 
grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.  

 A decisão em mandado de segurança coletivo impetrado por associação beneficia todos os associados, sendo irrelevante a 
filiação ter ocorrido após a sua impetração. (AgInt no REsp 1.841.604-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 
22/04/2020, DJe 27/04/2020) 

 (MPE/PB – 2018) (MPE-PR - 2017) (MPE-SP - 2015) (MPE-SP - 2017) 

§ 1o  O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 
da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu 
mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da 
segurança coletiva.  

 (MPE/PB – 2018) (MPE-PR - 2017) (MPE-SP - 2015) 

§ 2o  No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do 
representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 
(setenta e duas) horas.  

 (MPE/PB – 2018) (MPE-SP - 2015) 
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Art. 23.  O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, 
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 

  (MPE/MG - 2018) (MPE/PB – 2018) 

 É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. (Súmula 632, STF) 

 Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. (Súmula 430, 
STF) 

 O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança tem início com a ciência inequívoca do ato lesivo pelo 
interessado. (AgInt no RMS 046839/AM, rel. min. Luís Felipe Salomão, j. 18-05-2017, DJE 24-05-2017) 

 O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de ação mandamental contra ato que fixa ou altera sistema 
remuneratório ou suprime vantagem pecuniária de servidor público e não se renova mensalmente inicia-se com a ciência 
do ato impugnado. (RMS 054174/MS, rel. min. Herman Benjamin, j. 17-08-2017, DJE 13-09-2017) 

 A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária, o qual 
somente tornará a correr após o trânsito em julgado da decisão. (AgInt no AREsp 1047834/SP, rel. min. Sérgio Kukina, j. 
13-06-2017, DJE 23-06-2017) 

 O termo inicial do prazo de decadência para impetração de mandado de segurança contra aplicação de penalidade 
disciplinar é a data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial. (AgInt no RMS 051319/SP, rel. min. Regina Helena 
Costa, j.25-10-2016, DJE 10-11-2016) 

 O prazo decadencial para impetração mandado de segurança contra ato omissivo da Administração renova-se mês a 
mês, por envolver obrigação de trato sucessivo. (AgRg no AREsp 593738/PB, rel. min. Assusete Magalhães, 20-08-2015, 
DJE 03-09-2015) 

 O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, na hipótese de exclusão do candidato 
do concurso público, é o ato administrativo de efeitos concretos e não a publicação do edital, ainda que a causa de pedir 
envolva questionamento de critério do edital. (AgRg no REsp 1405402/RN, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16-06-
2015, DJE 26-06-2015) 

Brasília,  7  de  agosto  de 2009; 188o da Independência e 121o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 

José Antonio Dias Toffoli 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.8.2009 

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. 
* ATUALIZADO ATÉ 28/7/2020 

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do 
art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 
de janeiro de 1991; e dá outras providências.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que 
recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou 
mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros 
instrumentos congêneres. 

 (MPE-PR - 2016) 

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela 
dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam 
legalmente obrigadas. 

 (MPE-PR - 2016) 

CAPÍTULO II 
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO 

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: 

 "(...) O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações 
de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito."  (RE 
865401, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2018, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito 
DJe-223  DIVULG 18-10-2018  PUBLIC 19-10-2018) 

 “O Habeas Data é garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento de tributos 
do próprio contribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração 
fazendária dos entes estatais.” (RE 673707, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, Acórdão 
Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-195  DIVULG 29-09-2015  PUBLIC 30-09-2015) 

§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de 
pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.   

§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado 
o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. 

§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da 
tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. 

 (MPE-RS - 2017) 
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CAPÍTULO IV 
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

SEÇÃO V 
DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à 
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. 

 "1. A Lei de Acesso à Informação restringe a divulgação de informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e 
imagem, cuja divulgação somente se justifica nas hipóteses dos parágrafos 3º ou 4º do art. 31 da Lei 12.527/2011. 2. A 
ausência de identificação do denunciante não prejudicou o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, 
porquanto foi assegurado acesso aos documentos e fatos descritos na denúncia. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento." (RMS 32600 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2019, Processo Eletrônico DJe-
260  DIVULG 27-11-2019  PUBLIC 28-11-2019) 

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e 
imagem: 

 (MPE/GO – 2019) 

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 
(cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que 
elas se referirem; e  

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou 
consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. 

 (MPE/GO – 2019) 

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso 
indevido. 

Brasília, 18 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República. 

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardoso 

Celso Luiz Nunes Amorim 

Antonio de Aguiar Patriota 

Miriam Belchior 

Paulo Bernardo Silva 
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Gleisi Hoffmann 

José Elito Carvalho Siqueira 

Helena Chagas 

Luís Inácio Lucena Adams 

Jorge Hage Sobrinho 

Maria do Rosário Nunes 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.11.2011 - Edição extra 

LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013. 
* ATUALIZADO ATÉ 14/7/2020 

Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 

 (MPE/GO – 2016) (MPE/GO – 2019) 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, 
personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem 
como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que 
tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que 
temporariamente. 

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos 
atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

 (MPE/CE-2020) (MPE-RO - 2017) 

Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes 
ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. 
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 (MPE/BA-2018) (MPE-SP - 2019) 

§ 1º A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das 
pessoas naturais referidas no caput. 

 (MPE-SP - 2019) 

§ 2º Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua 
culpabilidade. 

 (MPE-SP - 2019) 

Art. 4º Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, 
incorporação, fusão ou cisão societária. 

§ 1º Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de 
pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe 
sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data 
da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente 
comprovados. 

 (MPE/GO – 2016) 

§ 2º As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as 
consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se 
tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. 

 (MPE/MG – 2017) 

CAPÍTULO II 
DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA 

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos 
aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra 
o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 

 (MPE-PR - 2016) 

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada;II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus 
reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
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IV - no tocante a licitações e contratos: 

 (MPE/MG – 2017) 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo 
de procedimento licitatório público; 

 (MPE/MG – 2017) 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 
contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 
contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração 
pública; 

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir 
em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema 
financeiro nacional. 

CAPÍTULO III 
DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos 
lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: 

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último 
exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será 
inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e 

 (MPE/CE-2020) (MPE/GO – 2016) 

II - publicação extraordinária da decisão condenatória. 

 (MPE/BA-2018) (MPE/CE-2020) 
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§ 1º As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as 
peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações. 

§ 2º A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela 
Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público. 

§ 3º A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da 
reparação integral do dano causado. 

§ 4º Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto 
da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de 
reais). 

§ 5º A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, a 
expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração 
e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio 
de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de 
exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores. 

Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 

 (MPE-RS - 2017) 

I - a gravidade da infração; 

II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 

III - a consumação ou não da infração; 

IV - o grau de lesão ou perigo de lesão; 

V - o efeito negativo produzido pela infração; 

VI - a situação econômica do infrator; 

VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações; 

VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia 
de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; 

 (MPE/GO – 2016) (MPE-RS - 2017) 

IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados; e 
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CAPÍTULO IV 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO 

Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de 
pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. 

 (MPE-RS - 2017) 

§ 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de 
responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação. 

 (MPE/GO – 2016) 

CAPÍTULO V 
DO ACORDO DE LENIÊNCIA 

Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com 
as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com 
as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte: 

 (MPE/CE-2020) (MPE/MG – 2017) 

I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e 

 (MPE/BA-2018) (MPE/CE-2020) 

II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. 

 (MPE/BA-2018) (MPE/CE-2020) 

§ 1º O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 

 (MPE/MG – 2017) 

I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato 
ilícito; 

II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data de 
propositura do acordo; 

III - a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as 
investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a 
todos os atos processuais, até seu encerramento. 
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§ 2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do art. 
6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa aplicável. 

 (MPE/CE-2020) 

§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano 
causado. 

 (MPE/BA-2018) (MPE/CE-2020) (MPE-RO - 2017) 

 "O acordo de leniência "não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado", não havendo 
dispositivo que determine que a reparação se dê apenas na seara cível." (AgRg no REsp 1.712.934/SP,rel. min. Reynaldo 
Soares da Fonseca, j. 01/03/2019) 

§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração 
e o resultado útil do processo. 

§ 5º Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo 
econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele 
estabelecidas. 

§ 6º A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, 
salvo no interesse das investigações e do processo administrativo. 

 (MPE/CE-2020) 

§ 7º Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de 
leniência rejeitada. 

§ 8º Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo 
acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do conhecimento pela administração pública do referido 
descumprimento. 

 (MPE/GO – 2016) (MPE-PR - 2019) 

§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta 
Lei. 

 (MPE/CE-2020) 

CAPÍTULO VI 
DA RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL 

Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou 
equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às 
pessoas jurídicas infratoras: 
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 (MPE/MG – 2017) 

I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente 
obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; 

II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades; 

III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; 

IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou 
entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo 
mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, 
que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo com base nesta Lei. 

§ 4º Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, além das informações previstas no 
§ 3º, deverá ser incluída no Cnep referência ao respectivo descumprimento. 

 (MPE-PR - 2019) 

§ 5º Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de decorrido o prazo 
previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da 
reparação do eventual dano causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora. 

 (MPE-PR - 2017) 

Brasília, 1º de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º da República. 

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Luís Inácio Lucena Adams 

Jorge Hage Sobrinho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.8.2013 

LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014. 
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* ATUALIZADO ATÉ 15/03/2021 

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações 
da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em 
termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de 
fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as 
Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 2015)  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:  

 (MPE-RR - 2017) 

I - organização da sociedade civil: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, 
diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, 
brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, 
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do 
respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)  

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por 
pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de 
combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de 
trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. (Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho 
social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

II - administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias, 
alcançadas pelo disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
2015) 
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III - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica 
estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de 
mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução 
de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

III-A - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais 
resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração 
pública e pela organização da sociedade civil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

III-B - projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à 
satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade 
civil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da 
sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com 
a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que 
delegue essa competência a terceiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - administrador público: agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração, 
termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; (Redação 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI - gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração 
ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de 
controle e fiscalização; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos 
financeiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)   

 (MPE-RR - 2017) 

VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de 
recursos financeiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)  

VIII-A - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros; (Incluído pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

 (MPE-RR - 2017) 
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IX - conselho de política pública: órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva, na 
respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação 
de políticas públicas; 

X - comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos, constituído 
por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração 
pública; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias 
celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, 
constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um 
servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração 
pública; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios 
da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos;  

 (MPE-SC - 2019) 

XIII - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na 
parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam; (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

XIV - prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja 
possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, 
compreendendo duas fases: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da sociedade civil; 

b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo 
da atuação dos órgãos de controle;  

Art. 3º Não se aplicam as exigências desta Lei:  

 (MPE-PR - 2016) 

I - às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal 
naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem 
com esta Lei; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 (MPE-PR - 2016) 
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II - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

III - aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos 
previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 (MPE-PR - 2016) 

IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do 
§ 1º do art. 199 da Constituição Federal; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - aos termos de compromisso cultural referidos no § 1º do art. 9º da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 
2014; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI - aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, desde que 
cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

VII - às transferências referidas no art. 2º da Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004, e nos arts. 5º e 22 da Lei 
nº 11.947, de 16 de junho de 2009; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX - aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de 
organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por: (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

 (MPE-PR - 2016) 

a) membros de Poder ou do Ministério Público; (Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 (MPE-PR - 2016) 

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; (Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 (MPE-PR - 2016) 

c) pessoas jurídicas de direito público interno; (Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 (MPE-PR - 2016) 

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; (Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 (MPE-PR - 2016) 

X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. (Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

 (MPE-PR - 2016) 
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CAPÍTULO II 
DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO 

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: 

I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante 
interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 (MPE/PB – 2018) 

II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz 
social; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 (MPE/PB – 2018) 

III - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que 
possa comprometer a sua segurança; 

 (MPE/PB – 2018) 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde 
que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da 
respectiva política. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 (MPE/PB – 2018) 

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: (Redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 2015)  

I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no 
qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 (MPE/PB – 2018) 

II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na 
qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção 
prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 
26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)   

Brasília, 31 de julho de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 

DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
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Guido Mantega 
Miriam Belchior 
Tereza Campello 

Clélio Campolina Diniz 
Vinícius Nobre Lages 

Gilberto Carvalho 
Luís Inácio Lucena Adams 

Jorge Hage Sobrinho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º .8.2014 

LEI Nº 13.140, DE 26 DE JUNHO DE 2015. 
* ATUALIZADO ATÉ 10/7/2020 

Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre 
a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei nº 9.469, 
de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do 
art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA MEDIAÇÃO 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 3º Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos 
indisponíveis que admitam transação. 

 (MPE/MG - 2018) 

SEÇÃO III 
DO PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO 

SUBSEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES COMUNS 

Art. 17. Considera-se instituída a mediação na data para a qual for marcada a primeira reunião de mediação. 

 (MPE/MG – 2019) 

Parágrafo único. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo prescricional. 
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 (MPE/MG – 2019) 

Art. 19. No desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as partes, em conjunto ou 
separadamente, bem como solicitar das partes as informações que entender necessárias para facilitar o 
entendimento entre aquelas. 

 (MPE/MG – 2019) 

Art. 20. O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final, quando for 
celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços para a obtenção de consenso, seja por 
declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer das partes. 

 (MPE/MG – 2019) 

Parágrafo único. O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo 
extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. 

 (MPE/MG – 2019) 

SUBSEÇÃO II 
DA MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Art. 22. A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo: 

I - prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, contado a partir da data de 
recebimento do convite; 

 (MPE/MG – 2019) 

II - local da primeira reunião de mediação; 

 (MPE/MG – 2019) 

III - critérios de escolha do mediador ou equipe de mediação; 

 (MPE/MG – 2019) 

IV - penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação. 

 (MPE/MG – 2019) 

§ 1º A previsão contratual pode substituir a especificação dos itens acima enumerados pela indicação de 
regulamento, publicado por instituição idônea prestadora de serviços de mediação, no qual constem 
critérios claros para a escolha do mediador e realização da primeira reunião de mediação. 

 (MPE/MG – 2019) 
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§ 2º Não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os seguintes critérios para a 
realização da primeira reunião de mediação: 

 (MPE/MG – 2019) 

I - prazo mínimo de dez dias úteis e prazo máximo de três meses, contados a partir do recebimento do 
convite; 

 (MPE/MG – 2019) 

II - local adequado a uma reunião que possa envolver informações confidenciais; 

 (MPE/MG – 2019) 

III - lista de cinco nomes, informações de contato e referências profissionais de mediadores capacitados; a 
parte convidada poderá escolher, expressamente, qualquer um dos cinco mediadores e, caso a parte 
convidada não se manifeste, considerar-se-á aceito o primeiro nome da lista; 

 (MPE/MG – 2019) 

IV - o não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção por 
parte desta de cinquenta por cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em 
procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada. 

 (MPE/MG – 2019) 

§ 3º Nos litígios decorrentes de contratos comerciais ou societários que não contenham cláusula de 
mediação, o mediador extrajudicial somente cobrará por seus serviços caso as partes decidam assinar o 
termo inicial de mediação e permanecer, voluntariamente, no procedimento de mediação. 

 (MPE/MG – 2019) 

Brasília, 26 de junho de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 

DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 

Joaquim Vieira Ferreira Levy 
Nelson Barbosa 

Luís Inácio Lucena Adams 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.6.2015 

LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. 
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* ATUALIZADO ATÉ 07/07/2020 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

LIVRO I 
PARTE GERAL 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 “8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui 
impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2º), não devendo ser mais 
tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa 
(conforme os arts. 6º e 84). 9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o 
transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de 
debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de 
existir”. (REsp 1694984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará: (Vigência) 

 (MPE/BA-2018) 

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

 (MPE/BA-2018) 

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

 (MPE/BA-2018) 

III - a limitação no desempenho de atividades; e 

 (MPE/BA-2018) 
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IV - a restrição de participação. 

 (MPE/BA-2018) 

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. (Vide Lei nº 13.846, de 2019) 

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

 (MPE-PR - 2016) 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de 
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 
público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida; 

 (MPE-PR - 2016) 

 "AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA USUÁRIA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. FALTA DE ACESSIBILIDADE. 
TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO PELOS PREPOSTOS DA CONCESSIONÁRIA. (...) VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRANSPORTE 
E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 6. Nessa linha, a Lei 13.146/2015 (Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI) define a acessibilidade como "possibilidade e condição de alcance 
para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 
público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida" (art. 3º, I). E mais, dispõe expressamente tratar-se a acessibilidade um direito da pessoa com 
deficiência, que visa garantir ao indivíduo "viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de 
participação social" (art. 53). 7. A acessibilidade no transporte coletivo é de nodal importância para a efetiva inclusão das 
pessoas com deficiência, pois lhes propicia o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais, interligando-as 
a locais de trabalho, lazer, saúde, dentre outros. Sem o serviço adequado e em igualdade de oportunidades com os demais 
indivíduos, as pessoas com deficiência ficam de fora dos espaços urbanos e interações sociais, o que agrava ainda mais a 
segregação que historicamente lhes é imposta. 8. Hipótese em que a recorrente, enquanto concessionária de serviço 
público e atora social, falhou bruscamente no seu dever de promoção da integração e inclusão da pessoa com deficiência, 
indo na contramão do movimento social-jurídico que culminou na promulgação da Convenção e, no plano interno, na 
elaboração da LBI”. (REsp 1733468/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 

II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas 
as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia 
assistiva; 

 (MPE/CE-2020) (MPE-PR - 2016) 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação 
social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 
segurança, entre outros, classificadas em: 

 (MPE-PR - 2016) 
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a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de 
uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento 
que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio 
de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da 
pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias; 

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de 
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, 
escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos 
aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 

 “LEI ESTADUAL 17.142/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA FIXA. INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS ADAPTADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM ESTABELECIMENTOS DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO. PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA 
CONCORRENTE DOS ESTADOS (CF, ART. 24, XIV). IMPROCEDÊNCIA. (...) 4. A Lei Estadual 17.142/2017, ao estabelecer que 
estabelecimentos públicos e privados com grande circulação de pessoas tenham um telefone de atendimento ao público 
adaptado à comunicação das pessoas com deficiência visual, auditiva ou de fala, não tratou diretamente de 
telecomunicações, senão buscou uma maior integração e convívio social de pessoas com alguma condição especial, 
pretendendo, ao mesmo tempo, diminuir as barreiras as quais possam impedir que elas tenham uma plena condição de 
vida comum em sociedade. 5. Trata-se, portanto, de norma sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de 
deficiência que admite regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do art. 24, XIV, da Constituição 
Federal, e em resposta ao chamado constitucional por ações afirmativas em relação ao tratamento dispensado às pessoas 
portadoras de deficiência. 6. Ação Direta julgada improcedente”. (ADI 5873, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, 
julgado em 23/08/2019, DJe 16/10/2019). 

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem 
ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com 
deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, 
todos os direitos e liberdades fundamentais; 

 (MPE-PR - 2016) 

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 
movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da 
coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e 
obeso; 
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 (MPE-PR - 2016) 

XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta 
cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as 
técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; 

XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as 
funções de atendente pessoal. 

CAPÍTULO II 
DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO 

Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: 

 (MPE/GO – 2016) (MPE-PR - 2016) 

I - casar-se e constituir união estável; 

 (MPE/GO – 2016) (MPE/MG – 2017) 

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

 (MPE/GO – 2016) (MPE/MG – 2017) 

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre 
reprodução e planejamento familiar; 

 (MPE/GO – 2016) (MPE/MG – 2017) 

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 

 (MPE/GO – 2016) (MPE/MG – 2017) 

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 

 (MPE/GO – 2016) (MPE/MG – 2017) 

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas. 

 (MPE/GO – 2016) (MPE/MG – 2017) 
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SEÇÃO ÚNICA 
DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade 
de: 

I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público; 

III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em 
igualdade de condições com as demais pessoas; 

IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de 
passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque; 

V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis; 

VI - recebimento de restituição de imposto de renda; 

VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em 
todos os atos e diligências. 

 (MPE/MG - 2018) 

§ 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao 
seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo. 

 (MPE/MG - 2018) (MPE-RS - 2017) 

§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é condicionada 
aos protocolos de atendimento médico. 

 (MPE-PR - 2017) 

TÍTULO II 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 
DO DIREITO À VIDA 

Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a 
realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-RS - 2017) 



 

 

 536 
546 

§ 1º Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação, no 
maior grau possível, para a obtenção de consentimento. 

 (MPE/MG - 2018) (MPE-RO - 2017) 

§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser 
realizada, em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para sua saúde ou 
para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia 
comparável com participantes não tutelados ou curatelados. 

 (MPE-PR - 2016) 

CAPÍTULO IV 
DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 
interesses e necessidades de aprendizagem. 

 (MPE-RO - 2017) 

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação 
de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e 
discriminação. 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e 
avaliar: 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-RO - 2017) 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de 
toda a vida; 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, 
participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem 
as barreiras e promovam a inclusão plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os 
demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e 
garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício 
de sua autonomia; 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua 
portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas; 
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V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento 
acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e 
a aprendizagem em instituições de ensino; 

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais 
didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva; 

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, 
de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de 
recursos de tecnologia assistiva; 

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da 
comunidade escolar; 

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, 
vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do 
estudante com deficiência; 

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de 
professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado; 

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de 
tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio; 

 (MPE-PR - 2016) (MPE-RO - 2017) 

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a 
ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação; 

 (MPE-RO - 2017) 

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e 
condições com as demais pessoas; 

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e 
tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento; 

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, 
esportivas e de lazer, no sistema escolar; 

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da 
comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, 
etapas e níveis de ensino; 

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar; 



 

 

 538 
546 

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. 

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o 
disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, 
sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e 
matrículas no cumprimento dessas determinações. 

 A promoção do ensino inclusivo também é dever da escola privada. “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA 
LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita 
a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo 
em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe 
mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa 
com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 
227, § 1º, II, e § 2º, e 244. (...) 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade 
democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares 
deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à 
educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV”. (ADI 5357 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, 
julgado em 09/06/2016, DJe 11/11/2016). 

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do caput deste 
artigo, deve-se observar o seguinte: 

 (MPE-PR - 2016) 

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino 
médio completo e certificado de proficiência na Libras;   (Vigência) 

 (MPE-PR - 2016) 

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos 
cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em 
Tradução e Interpretação em Libras.    (Vigência) 

 (MPE-PR - 2016) 

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de 
ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as 
seguintes medidas: 

 (MPE-PR - 2016) 

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior 
(IES) e nos serviços; 
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II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato 
com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua 
participação; 

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do 
candidato com deficiência; 

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente 
solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; 

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização 
de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da 
necessidade; 

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a 
singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; 

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. 

 (MPE-PR - 2016) 

CAPÍTULO V 
DO DIREITO À MORADIA 

Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com 
seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com 
deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva. 

 (MPE/MG - 2018) 

Art. 32. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com 
deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado 
o seguinte: 

 (MPE-PR - 2019) 

I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para pessoa com deficiência; 

III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades 
habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos; 

IV - disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis; 

V - elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores. 
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§ 1º O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será reconhecido à pessoa com deficiência 
beneficiária apenas uma vez. 

 (MPE-PR - 2019) (MPE-RS - 2017) 

CAPÍTULO VII 
DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 39. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência 
social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da segurança de renda, da 
acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e 
comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social. 

§ 1º A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput deste artigo, deve envolver conjunto 
articulado de serviços do âmbito da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, ofertados pelo 
Suas, para a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de 
risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos. 

§ 2º Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência deverão 
contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais. 

 (MPE/GO – 2019) 

CAPÍTULO IX 
DO DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER 

Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de 
conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de 
acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento. 

§ 1º Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, 
de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se 
áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade. 

§ 2º No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, esses podem, excepcionalmente, 
ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o disposto 
em regulamento. 

 (MPE-RS - 2017) 

CAPÍTULO X 
DO DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE 

Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo 
e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, 
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devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de 
mobilidade, desde que devidamente identificados. 

 (MPE-PR - 2019) 

§ 1º As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% (dois por cento) do total, garantida, 
no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo 
com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. 

 (MPE-PR - 2019) 

§ 2º Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a 
credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas 
características e condições de uso. 

CAPÍTULO IV 
DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA E POLÍTICA 

Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade 
de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. 

§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das 
seguintes ações: 

 (MPE-RS - 2017) 

I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam 
apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de 
seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência; 

 (MPE-RS - 2017) 

LIVRO II 
PARTE ESPECIAL 

TÍTULO I 
DO ACESSO À JUSTIÇA 

CAPÍTULO II 
DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI 

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 
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 (MPE/MG – 2017) (MPE/MG – 2019) 

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. 

 (MPE/MG – 2017) (MPE/MG – 2019) 

§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. 

 (MPE/MG – 2017) 

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, 
proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. 

 (MPE/MG – 2017) 

§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando 
o balanço do respectivo ano. 

 (MPE/MG – 2017)  

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. 

 (MPE/CE-2020) (MPE/MG – 2017) (MPE-RO - 2017) (MPE-RS - 2017) 

§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 
privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

 (MPE/CE-2020) (MPE/MG – 2017) (MPE-RO - 2017) (MPE-RS - 2017) 

§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua 
definição, preservados os interesses do curatelado. 

 (MPE/CE-2020) (MPE/MG – 2017) (MPE/PI – 2018) 

§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência 
a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. 

 (MPE/MG – 2017) 

TÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 94. Terá direito a auxílio-inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que: 

 (MPE-RS - 2017) 
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I - receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS; 

 (MPE-RS - 2017) 

II - tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado 
obrigatório do RGPS. 

Brasília, 6 de julho de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 
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Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.7.2015 

LEI Nº 13.300, DE 23 DE JUNHO DE 2016. 
* ATUALIZADO ATÉ 15/03/2021 

Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá 
outras providências. 

O VICE - PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 3º São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas 
que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no art. 2º e, como 
impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.    

Art. 4º A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além do 
órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela a que está vinculado.   

 (MPE-PR - 2016) 

§ 1º Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que a instruem serão 
acompanhados de tantas vias quantos forem os impetrados. 
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 (MPE-PR - 2016) 

§ 2º Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento 
público, em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão, no original, ou 
em cópia autêntica, será ordenada, a pedido do impetrante, a exibição do documento no prazo de 10 (dez) 
dias, devendo, nesse caso, ser juntada cópia à segunda via da petição.   

 (MPE-PR - 2016) 

§ 3º Se a recusa em fornecer o documento for do impetrado, a ordem será feita no próprio instrumento da 
notificação. 

Art. 5º Recebida a petição inicial, será ordenada: 

 (MPE-PR - 2016) 

I - a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada a segunda via 
apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações; 

 (MPE-PR - 2016) 

II - a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 
devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito. 

 (MPE-PR - 2016) 

Art. 9º A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma 
regulamentadora. 

 (MPE/CE-2020) (MPE-PR - 2016) 

§ 1º Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou 
indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. 

 (MPE/CE-2020) (MPE-PR - 2016) 

§ 2º Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão 
monocrática do relator. 

§ 3º O indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da impetração fundada 
em outros elementos probatórios. 

Art. 11. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiados 
por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for  

 (MPE-PR - 2016) 
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Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da 
decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. 

Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido: 

 (MPE/PI– 2018) 

I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis; 

II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, 
liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária; 

 (MPE/MG – 2019) 

III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento 
há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da 
totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes 
a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;  

IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos 
direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV 
do art. 5º da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo 
são os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por 
grupo, classe ou categoria.  

 (MPE/MG – 2019) 

 "AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. 
ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no 
sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou 
de ameaça concreta. 2. Igualmente, a jurisprudência indica a adoção, como parâmetro dos legitimados para a impetração 
do habeas corpus coletivo, os legitimados para o mandado de injunção coletivo, na forma do art. 12 da Lei n.º 
13.300/2016, tal como decidido no HC 143641 e no HC 170423. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento". (HC 
170401 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, DJe 08/070/2020) 

Art. 13. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas 
integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante, sem prejuízo 
do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 9º. 

 (MPE/MG – 2019) (MPE-PR - 2016) 

Parágrafo único. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais, mas 
os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda 
individual no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. 
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 (MPE/MG – 2019) (MPE-PR - 2016) 

Brasília, 23 de junho de 2016; 195º da Independência e 128º da República. 

MICHEL TEMER 
Alexandre de Moraes 
Fábio Medina Osório 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.6.2016 
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