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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO NOS CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO	

ANEXO A –  PROTOCOLO MÍNIMO DE REGISTROS DE EVENTOS DE DEFESA 
SOCIAL EM INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO / REDS - TC 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE REGISTRO DE REDS - TC 
 
As informações introduzidas no presente anexo não substituem os procedimentos 
operacionais estipulados na Diretriz Integrada de Ações e Operações do Sistema de 
Defesa Social (DIAO), sendo apenas um meio de auxílio para a tropa da 13ª RPM.  
 
 
2 CONCEITOS BÁSICOS 
 
2.1 CRIME é todo ato humano, antijurídico, típico, culpável e punível, em sua 
grande maioria. 
 
2.2 CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO são aqueles em que a lei comina 
pena máxima, não superior a 02 (dois) anos. 
 
2.3 CONTRAVENÇÃO PENAL é toda infração penal, prevista em lei própria, de 
poder ofensivo menor do que o crime. Assemelha-se ao crime, embora com menor 
intensidade, em relação à culpabilidade e à punição. 
 
2.4 ATO INFRACIONAL considera-se ato infracional a conduta descrita como crime 
ou contravenção penal, praticada por criança ou adolescente, sujeito apenas às 
medidas de proteção, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
2.5 PRISÃO EM FLAGRANTE é a prisão efetuada em desfavor de quem está 
cometendo a infração penal; acaba de cometê-la; é perseguido, logo após, pela 
autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir 
ser ele o autor da infração, ou é encontrado, logo após, com instrumentos, armas, 
objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. 
 
Quando não houver prisão em flagrante, nos crimes que dependam de 
representação, a vítima deverá ser orientada de que dispõe do prazo de 06 (seis) 
meses para oferecê-la. 
 
2.6 EVENTO DE DEFESA SOCIAL é todo fato policial, de trânsito urbano e 
rodoviário, de meio-ambiente, de bombeiros e outros afins, que requer a intervenção 
dos Órgãos que compõem o sistema de Defesa Social do Estado, 
independentemente da origem, forma de comunicação ou documento inicial. 
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2.7 REDS é o módulo informatizado, desenvolvido para permitir o lançamento dos 
registros de fatos policiais (da Polícia Militar e da Polícia Civil), de trânsito urbano e 
rodoviário, de meio-ambiente, de Bombeiros e outros afins, independentemente da 
origem, forma de comunicação ou documento inicial, a fim de constituir base de 
dados única, formada pela totalidade dos Eventos de Defesa Social do Estado de 
Minas Gerais. Os registros efetuados no módulo REDS receberão uma numeração 
sequencial única e anual. O número do evento constituir-se-á o identificador do fato 
que permitirá o seu acompanhamento desde o Atendimento da Emergência Policial 
ou de Bombeiro, até a execução da pena, nos casos em que houver a condenação. 
 
 
3 ELABORAÇÃO DO REDS - TC 
 
3.1 A responsabilidade pela elaboração do REDS - TC estará a cargo do servidor 
mais antigo ou daquele designado, previamente, pela Unidade;  
 
3.2 As instruções para preenchimento dos campos do REDS/Boletim de 
Ocorrências estão detalhadas na Coletânea de Apoio ao Preenchimento, aprovada 
pela Resolução Conjunta N.º 14, de 19 de dezembro de 2003. Para fins de registro 
do REDS – TC, essas orientações permanecem inalteradas, sendo a elas acrescido 
o procedimento específico para as infrações de menor potencial ofensivo descrito 
neste documento. 
 
 
4 EMBASAMENTO LEGAL NA CODIFICAÇÃO DOS REDS - TC 
 
a) Código Penal - Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940; 
b) Crime de Tortura - Lei 9.455, de 07 de abril de 1997; 
c) Estatuto do Desarmamento - Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 
d) Lei Antidrogas - Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006; 
e) Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069, de 13 de julho de 1990; 
f) Proteção do Consumidor - Lei 8.078, 11 de setembro de 1990; 
g) Preconceito de Raça ou Cor - Lei 7.716, de 05 de janeiro de 1989; 
h) Lei das Contravenções Penais - LCP – Decreto-Lei 3.688, de 03 de outubro de 
1941; 
i) Propriedade Industrial - Marcas e Patentes - Lei 9.279, de 14 de maio de 1996; 
j) Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997; 
l) Abuso de Autoridade - Lei 4.898, de 09 de dezembro de 1965; 
m) Ordem Econômica e o Sistema de Estoque de Combustíveis - Lei 8.176/91; 
n) Estatuto do Idoso – Lei 10.741, 01 de outubro de 2003; 
o) Responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores - Decreto-Lei 201, de 1967; 
p) Sonegação Fiscal - Lei 4.729, de 14 de julho de 1965; 
q) Crimes Contra a Segurança Nacional, Ordem Política e Social (terrorismo) - Lei 
7.170, de 14 de dezembro de 1983; 
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r) Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional - Lei 7.492/86; 
s) Código Eleitoral - Lei 4.737, de 15 de julho de 1965; 
t) Serviços Postais - Lei 6.538 de 22 de junho de 1978; 
u) Licitações e Contratos – Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
 
5 DESTINATÁRIO DO REDS - TC 
 
5.1 A destinação dos REDS seguirá as orientações contidas na DIAO, conforme 
detalhado na Coletânea de Apoio ao Preenchimento, aprovada pela Resolução 
Conjunta N.º 14, de 19 de dezembro de 2003. 
 
5.2 Para as infrações de menor potencial ofensivo registradas nas Comarcas onde 
houver disponibilidade do REDS - TC, o documento será endereçado ao Juiz de 
Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca, como destinatário principal. 
 
5.3 Registros posteriores de Infrações de Menor Potencial Ofensivo de fatos em que 
o autor não foi identificado, localizado ou preso, não havendo conduzidos, deverão 
ser endereçados ao Juizado Especial Criminal da Comarca. 
 
5.4 Caso o autor da infração de menor potencial ofensivo seja identificado, mas não 
seja capturado em flagrante e, por conseguinte não seja possível colher seu 
compromisso de comparecimento em juízo, o REDS - TC deverá ser 
encaminhado/destinado ao Juizado Especial Criminal da Comarca, normalmente, 
para fins de intimação posterior pela Autoridade competente. 
 
5.5 Havendo recusa pela Polícia Civil em receber o REDS/BO ou materiais, armas e 
drogas apreendidos, por divergência sobre a natureza do delito e competência para 
o seu julgamento, deverá constar no histórico o nome do Agente de Polícia que 
recusou e os motivos, se estes forem apresentados, devendo os materiais serem 
recolhidos nas Cidades pertencentes a 13ª RPM, e a ocorrência ser endereçada 
para o Juizado Especial Criminal da Comarca. 
 
5.6 Em se tratando de menor infrator, autor de infração de menor potencial ofensivo, 
o REDS/BO será endereçado à Delegacia de Polícia Civil da Comarca, visto se 
tratar de fato pertinente ao Estatuto da Criança e Adolescente, estranho à 
competência do Juizado Especial Criminal. 
 
5.7 No caso de violência doméstica contra mulheres, nos termos da legislação 
específica (Lei Maria da Penha), o REDS/BO será endereçado à Delegacia de 
Polícia Civil da Comarca e as partes envolvidas serão encaminhadas para o mesmo 
Órgão Público. 
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5.8 Nos casos em que houver coautoria ou participação de autores menores e 
maiores, qualquer que seja a natureza da infração, ambos deverão ser conduzidos 
para a Delegacia de Polícia Civil da Comarca, em razão das regras de conexão e 
continência ou pela possibilidade de corrupção de menores, cabendo ao Delegado 
de Polícia Civil as demais providências. 
 
5.9 Nas infrações de menor potencial ofensivo em que houver a apreensão de 
veículos automotores, o REDS - TC terá como primeiro destinatário o Juizado 
Especial Criminal da Comarca e, como segundo destinatário o Delegado de Polícia 
Civil (Autoridade de Trânsito), considerando a necessidade de adoção de medidas 
administrativas pelo DETRAN. Poderão ocorrer outros casos de destinação coletiva 
do REDS – TC, como nas infrações ambientais, situação em que o registro poderá 
ser destinado também à autoridade administrativa competente. 
 
5.10 Procedimentos análogos deverão ser adotados pelas Frações em nível de 
Destacamento PM e 13ª Cia PM Ind. MAT, naquilo que dispuser a legislação 
aplicável. 
 
 
6 PROCEDIMENTOS PARA A LAVRATURA DO REDS - TC 
 
6.1 A guarnição policial que comparecer ao local do fato deverá ouvir as partes 
envolvidas, assim como as testemunhas presenciais ou auriculares, de modo a 
formar a opinio delicti, que consiste em saber e compreender a sequência dos fatos 
e poder formular o enquadramento destes à norma penal.  
 
 
6.2 A guarnição policial deverá também efetuar a apreensão dos objetos que 
tiverem relação com o delito.  
 
6.3 A correta classificação do delito é condição essencial para se determinar a 
competência do JECrim. Decorre disso a importância desse momento para o 
registro do REDS – TC, tanto que a classificação final do delito deverá ser avalizada 
por oficial de serviço ou supervisão que seja, preferencialmente, bacharel em 
Direito. 
 
6.4 As Unidades deverão estruturar-se para manter, sempre, um oficial em 
condições de atender à demanda dos registros de REDS – TC.  
 
6.5 O histórico do REDS - TC deverá ser bem circunstanciado, constando a 
sequência dos fatos, segundo as versões da vítima, do autor e das testemunhas. 
 
6.6 A vítima (ou as partes, se a ofensa for recíproca) deverá ser orientada sobre a 
faculdade de representar nos casos de delitos que dependem de representação. 
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6.7 A concordância ou discordância da vítima deverá ser expressa (caso em que 
manifesta o interesse de representar ou não contra o autor do fato) e deverá ser 
formalizada mediante assinatura da parte e, ao menos, duas testemunhas. 
 
6.8 A vítima poderá também optar por não formalizar a representação no momento 
do registro, situação em que será cientificada formalmente de que dispõe do prazo 
legal para formalizar sua vontade. 
 
6.9 A guarnição policial deverá, na sequência, colher o compromisso do autor do 
fato de comparecer ao Juizado Especial Criminal da Comarca, na data e hora 
aprazadas, conforme pauta do JECrim. 
 
6.10 Esse compromisso de comparecimento será formalizado, devendo o autor do 
fato assinar o documento, juntamente com duas testemunhas.  
 
6.11 Se houver recusa em assumir o compromisso de comparecimento, o autor do 
delito será conduzido à Delegacia de Polícia para fins de lavratura do APF, 
juntamente com vítima e testemunhas. 
 
6.12 Quando os envolvidos forem de município que receba o JECrim Itinerante, as 
audiências serão incluídas em pauta separada, devido ao funcionamento itinerante 
do JECrim, com calendário mensal próprio. O Termo de Compromisso constará o 
endereço do JECrim Itinerante, conforme modelo em anexo.	
	
6.13 Em se tratando de infrações ambientais em zona rural e de trânsito nas 
rodovias, será lavrado o “Termo de Compromisso de Comparecimento” para 
assinatura do autor da infração, conforme modelo constante do Anexo. Nesse caso, 
não será necessária a sua condução ao Ponto de Apoio para registro de REDS, 
caso se prontifique em assinar o documento se comprometendo a comparecer ao 
Juizado Especial Criminal da Comarca. 
 
6.14 No histórico do REDS - TC deverá ser registrado que o autor foi liberado logo 
após assumir formalmente o compromisso de comparecer ao Juizado Especial 
Criminal da Comarca. 
 
6.15 A vítima será também orientada a comparecer ao Juizado Especial Criminal da 
Comarca na mesma data e hora aprazadas para o autor, conforme agenda 
disponibilizada pelo Juizado.  
 
6.16 Formalizando as respectivas notificações, será entregue às partes (autor e 
vítima) o cartão de atendimento, onde serão consignadas a data e a hora de 
comparecimento ao JECrim e o número do REDS, conforme modelo constante do 
Anexo. 
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7 PROCEDIMENTOS INTERNOS DE CONTROLE 
 
7.1 Os REDS - TC registrados no período noturno ou em final de semana e feriados 
deverão ser entregues ao COPOM / SOp, pelo CPCia do primeiro turno seguinte ou 
no início do expediente matutino da segunda feira ou dia útil subsequente. 
 
7.1.1 Quanto aos REDS registrados pela 13a Cia PM Ind MAT, no período noturno 
ou em final de semana e feriados, deverão ser entregues ao Comandante de Pel/Gp 
no primeiro turno seguinte ou no início do expediente matutino da segunda feira ou 
dia útil subsequente. 
 
7.2 O REDS - TC, logo após ser registrado, deverá ser salvo em formato PDF, pela 
equipe de serviço e encaminhado a secretaria do Juizado Especial Criminal da 
Comarca, via endereço eletrônico, por meio de conta de correio institucional 
(vedado o uso de email particular) e, ainda, via painel administrativo (PA), para sua 
respectiva fração, com as devidas recomendações sobre sua segurança e 
responsabilidades. 
 
7.3  Os REDS - TC da 13ª Cia PM Ind. MAT serão encaminhados via correio 
eletrônico pelo e-mail institucional dos respectivos Pel/Gp, em PDF, ao email 
institucional do JECrim. 
 
7.4 Os REDS - TC serão ainda impressos com os anexos e entregues ao JECrim 
até quarta feira da semana subsequente aos registros, ou outra data, conforme 
acertado com a respectiva Secretaria do Juizado, devendo as frações envolvidas 
adotarem mecanismos adequados que permitam a coordenação e o controle desse 
fluxo.  
 
7.5 Para fechamento do histórico do REDS - TC, seguem alguns modelos de 
redação  de REDS relativos a trânsito e meio ambiente, nos casos de aplicação da 
Lei 9.099/95: 
 

Exemplo de fechamento de REDS/TCO– Artigo 309 do 
CTB (Dirigir sem CNH/PPD gerando perigo de dano): 

“...a conduta do motorista do veículo configura, em tese, 
o crime capitulado no Artigo 309 do CTB (Dirigir sem 
CNH/PPD gerando perigo de dano), de competência do 
Juizado Especial Criminal por se tratar de infração penal 
de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da 
Lei 9.099/1995. Face ao exposto, a prisão em flagrante 
não foi imposta, haja vista que o autor assumiu o 
compromisso de comparecer ao juizado competente 
conforme ''termo de ciência e compromisso'' anexo, 
sendo liberado em seguida, perante as 
testemunhas/familiares (caso houver)”. 
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Exemplo de fechamento de REDS/TCO– Lei 9.605/98-
Crimes Ambientais: 

Que a manutenção de pássaros da fauna silvestre em 
cativeiro sem autorização do órgão ambiental 
competente - IBAMA, caracteriza crime ambiental 
tipificado no artigo 29 da lei federal nº 9.605/98. O fato 
também configura infração administrativa prevista no 
artigo 24 do Decreto Federal nº 6.514/2008, porém, por 
falta de convênio entre PMMG e IBAMA, não foi adotado 
a medida administrativa pertinente. Os pássaros da 
fauna silvestre brasileira (05 trinca-ferros) foram 
apreendidos e encaminhados para o Centro de Triagem 
de Animais Silvestres - CETAS, conforme recibo nº 
....anexo, que descreve o nome científico e comprova 
tratar-se de espécies da fauna silvestre brasileira. (ou 
outra medida conforme nossa realidade operacional). O 
crime praticado é de competência do Juizado Especial 
Criminal por se tratar de infração penal de menor 
potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei 
9.099/1995. Face ao exposto, a prisão em flagrante não 
foi imposta, haja vista que o autor assumiu o 
compromisso de comparecer ao juizado competente 
conforme ''termo de ciência e compromisso'' anexo, 
sendo liberado após assinar o termo, perante as 
testemunhas/familiares (caso houver)”. 

Exemplo de fechamento de REDS/TCO– Crimes de ação 
penal pública condicionada a representação: 

As testemunhas confirmaram a versão da vítima, de que 
o autor teria perdido o controle da direção do veículo e a 
atropelado no acostamento. O crime praticado é de 
competência do Juizado Especial Criminal por se tratar 
de infração penal de menor potencial ofensivo, nos 
termos do artigo 61 da Lei 9.099/1995. Face ao exposto, 
a prisão em flagrante não foi imposta, haja vista que o 
autor assumiu o compromisso de comparecer ao juizado 
competente conforme ''termo de ciência e compromisso'' 
anexo.” A vitima foi devidamente orientada a comparecer 
ao JECrim na mesma data e hora agendada para o autor 
da infração e sobre a necessidade de representação, 
tendo a mesma manifestado (ou não manifetado) 
interesse em representar contra o autor do fato, 
conforme constante no “termo de ciência e 
compromisso” anexo”. 	

	
7.6 Em caso de crimes alcançados pela Lei N.º 9.099/95, em que figura o Policial 
Militar na condição de vítima, deverá ele comparecer perante o Juizado Especial 
Criminal da Comarca, na mesma data e hora previstas para o autor do delito, sem a 
necessidade de expedição de ofício específico para essa finalidade, ainda que não 
queira representar contra o mesmo. 
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7.7 Ao final da confecção do REDS - TC, o Policial Militar deverá dar o “recibo 
manual” dirigido ao Comandante da Cia PM, MAmb ou Pelotão Rv, devendo o 
documento ser impresso, bem como colhidas as assinaturas das partes (autor 
assina o compromisso e a vítima assina, além da representação, a ciência de que 
facultativamente poderá comparecer na data e hora aprazadas) entregando-o ao 
CPCia ou ao Comandante de Grupo e Pelotão MAT para demais providências 
administrativas. O recibo manual dos REDS lavrados pela 13ª Cia PM Ind. MAT será 
endereçado aos Comandantes de Pelotão MAmb e Rv e, caso haja participação do  
Comandante do Pel MAT, o recibo manual será dirigido ao Comandante da 13ª Cia 
PM Ind MAT. Eventualmente, caso haja interesse das comarcas aderentes, o recibo 
poderá ser eletrônico, diretamente no ambiente REDS, dado pelo próprio 
serventuário da justiça, previamente cadastrado, via MASP, no Sistema. 
 
No caso de apreensão de materiais pelo policiamento, esses serão encaminhados 
mediante recibo ao depósito da Fração PM, que se encarregará de entregar 
posteriormente ao JECRIM   

 
7.8 Os REDS - TC das Frações PM destacadas deverão ser entregues na sede da 
Cia PM Destacada até as quartas feiras da semana seguinte ao seu registro, 
juntamente com materiais, armas, drogas e demais documentos pertinentes. 
 
 
8 CUSTÓDIA DOS OBJETOS APREENDIDOS 
 
8.1 As Unidades deverão prover suas respectivas sedes de fração com espaços 
adequados para fins de acondicionamento dos objetos apreendidos e custodiados 
em razão do registro de REDS – TC.  
 
8.2 Os recintos destinados à custódia dos objetos apreendidos deverão ser de 
acesso restrito. 
 
8.3 Para fins de controle, os objetos apreendidos serão embalados e lacrados em 
sacos plásticos, devidamente etiquetados e numerados, permanecendo à 
disposição do JECrim.  
 
8.4 A fração manterá um militar responsável pela custódia dos objetos apreendidos, 
devendo esse militar ter o devido controle, em livro próprio, dos fluxos de entrada e 
saída dos materiais recebidos. 
 
 
9 CODIFICAÇÃO DO REDS - TC 
 
9.1 A correta interpretação do fato e sua subsunção à norma deverão ser feitas, em 
primeira análise, pela guarnição responsável pelo REDS - TC. Essa codificação será 
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submetida a avaliação e em seguida avalizada por oficial, de preferência bacharel 
em Direito. 
 
9.2 As unidades e frações deverão manter oficial de serviço ou em regime de 
sobreaviso e rodízio para fins de avalizar a codificação dos REDS - TC lavrados. 
 
9.3 Eventual discordância por parte do destinatário do REDS - TC, seja o Poder 
Judiciário ou o Ministério Público, motivará o encaminhamento do REDS - TC à 
Polícia Civil para fins de instauração de IP. 
 
9.4 Nas ocorrências em que for constatada a  prática de mais de uma infração 
penal, o REDS - TC receberá a codificação alusiva à mais grave. 
 
9.5 Em caso de dúvidas sobre a classificação do delito, a equipe de serviço, sob a 
respectiva orientação do Coordenador do Policiamento da Companhia (CPCia) ou 
dos Comandantes de Grupo, após consultar o Oficial Supervisor ou Comandante de 
Pelotão (MAT), deverá usar a codificação do delito mais grave e endereçar o REDS 
para o JECrim ou delegacia de Polícia Civil da Comarca, de acordo com o 
entendimento, juntamente com as partes envolvidas e materiais, armas e drogas 
eventualmente apreendidos. Essa orientação quer dizer, em suma, que, em caso de 
dúvida quanto à correta subsunção dos fatos à norma e quanto à competência do 
JECrim, o REDS será remetido, preferencialmente, à Delegacia de Polícia. 
 
9.6 Somente será admitida a codificação "Outras", quando inexistir codificação 
específica. 
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ANEXO “B” (MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO E CIÊNCIA DE 
AUDIÊNCIA  PRELIMINAR) AO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÂO 
NOS CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 	

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO E CIÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR 

 

Nesta data, perante a Autoridade Policial que a este subscreve________________ 
_________________CPF:________, CI: _____________, residente à Rua/Av.____ 
__________________________________, Bairro_____________________, Cidade 
___________________ UF _____, autor (a) do fato descrito no BO/REDS nº 
______________ declara estar ciente do compromisso e concorda em comparecer 
à audiência que se realizará no dia ___/___/_____ às ____h____ min no Juizado 
Especial Criminal conforme pauta do JECrim. De ordem, 
eu__________________________________, Policial Militar, registro e subscrevo. 

___________________, ____ de _________________ de _______. 
AUTOR:  _______________________________________________________ 
TESTEMUNHA:  _________________________________________________ 
VÍTIMA: ________________________________________________________ 
POLICIAL MILITAR:  ______________________________________________ 
Nº PM:_______________ Posto/Graduação: __________ 
 
A vítima tem ciência de que poderá comparecer facultativamente à audiência, na 
mesma data e hora marcada para o autor e sobre a necessidade de representação 
nos crimes de ação pública condicionada. 
 
Tem interesse em representar contra o autor do fato?  (   ) sim    (   ) não  
 

Observações:	
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ANEXO “C” (CARTÃO DO SERVIÇO ACOMPANHADO DE QUALIDADE) AO 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO NOS CRIMES DE MENOR 
POTENCIAL OFENSIVO. 	
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ANEXO “D” (ROL EXEMPLIFICATIVO DE INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL 
OFENSIVO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA) AO 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO NOS CRIMES DE MENOR 
POTENCIAL OFENSIVO  

 

ARTIGO 
CPB DESCRIÇÃO PENA LEI 9.099 

(Obs.)	

129 Lesão corporal 
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. 

Detenção, de três 
meses a um ano 

 

SIM	

129 § 6º Lesão corporal culposa 
Se a lesão é culposa. 

Detenção, de dois 
meses a um ano SIM	

129 § 7º 

Aumento de pena 
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer 
qualquer das hipóteses dos §§ 4o e 6o do art. 121 deste 
Código. 
 
Art. 121: 
§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 
(um terço), se o crime resulta de inobservância de regra 
técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa 
de prestar imediato socorro à vítima, não procura 
diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para 
evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a 
pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é 
praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou 
maior de 60 (sessenta) anos. 
 
§ 6o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade 
se o crime for praticado por milícia privada, sob o 
pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por 
grupo de extermínio. 

Aumenta-se a pena 
de 1/3 (um terço) SIM	

130 

Perigo de contágio venéreo 
Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer 
ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que 
sabe ou deve saber que está contaminado. 

Detenção, de três 
meses a um ano, ou 

multa 
SIM	

132 

Perigo para a vida ou saúde de outrem 
Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e 
iminente. 
 
Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um 
terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a 
perigo decorre do transporte de pessoas para a 
prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer 
natureza, em desacordo com as normas legais. 

Detenção, de três 
meses a um ano, se 
o fato não constitui 
crime mais grave 

 

SIM	

134 
Exposição ou abandono de recém-nascido 
Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar 
desonra própria. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos 

 
SIM	
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135 

Omissão de socorro 
Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo 
sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, 
ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em 
grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o 
socorro da autoridade pública. 
 
Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da 
omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e 
triplicada, se resulta a morte. 

Detenção, de um a 
seis meses, ou 

multa 
SIM	

135-A 

Condicionamento de atendimento médico-hospitalar 
emergencial 
Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer 
garantia, bem como o preenchimento prévio de 
formulários administrativos, como condição para o 
atendimento médico-hospitalar emergencial. 
 
Parágrafo único.  A pena é aumentada até o dobro se da 
negativa de atendimento resulta lesão corporal de 
natureza grave, e até o triplo se resulta a morte. 

Detenção, de 3 
(três) meses a 1 

(um) ano, e multa 

Só não será 
aplicada se 

resultar 
morte, caso 
em que a 

pena 
ultrapassará 
o limite de 
02 anos	

136 

Maus-tratos 
Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua 
autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, 
ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de 
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer 
sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer 
abusando de meios de correção ou disciplina. 
 
§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é 
praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos. 

Detenção, de dois 
meses a um ano, ou 

multa 
SIM	

137 

Rixa 
Participar de rixa, salvo para separar os contendores: 
 
Parágrafo único - Se ocorre morte ou lesão corporal de 
natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na 
rixa, a pena de detenção, de seis meses a dois anos. 

Detenção, de quinze 
dias a dois meses, 

ou multa 
SIM	

138 

Calúnia 
Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido 
como crime: 
 
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a 
imputação, a propala ou divulga. 
§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

e multa 
SIM	

139 
Difamação 
Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação. 

Detenção, de três 
meses a um ano, e 

multa 
SIM	

140 Injúria 
Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 

Detenção, de um a 
seis meses, ou 

multa 
SIM	
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140 § 2º 

Injúria qualificada 
Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, 
por sua natureza ou pelo meio empregado, se 
considerem aviltantes. 

Detenção, de três 
meses a um ano, e 

multa, além da pena 
correspondente à 

violência 

SIM	

141 

Aumento de pena 
As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um 
terço, se qualquer dos crimes é cometido: 
I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de 
governo estrangeiro; 
II - contra funcionário público, em razão de suas funções; 
III - na presença de várias pessoas, ou por meio que 
facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da 
injúria. 
IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou 
portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. 
Parágrafo único - Se o crime é cometido mediante paga 
ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em 
dobro. 

Aumenta-se a pena 
de 1/3 (um terço) ou 

do dobro 

Só não será 
aplicado na 

calúnia, caso 
em que a 

pena 
ultrapassará 
o limite de 
02 anos. 
Para a 

difamação e 
a injúria será 

aplicado	

146 

Constrangimento ilegal 
Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer 
outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o 
que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. 

Detenção, de três 
meses a um ano, ou 

multa 
SIM	

146 

Aumento de pena 
§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, 
quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 
três pessoas, ou há emprego de armas. 
§ 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as 
correspondentes à violência. 

Aumenta-se a pena 
cumulativamente e 

em dobro 
SIM	

147 

Ameaça 
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou 
qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto 
e grave. 

Detenção, de um a 
seis meses, ou 

multa 
SIM	

150 

Violação de domicílio 
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, 
ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de 
direito, em casa alheia ou em suas dependências. 

Detenção, de um a 
três meses, ou 

multa 
SIM	

150 § 1º 

Forma qualificada 
Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar 
ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por 
duas ou mais pessoas. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

além da pena 
correspondente à 

violência	

SIM	

150 § 2º 

Aumento de pena 
Aumenta-se a pena de um terço, se o fato é cometido 
por funcionário público, fora dos casos legais, ou com 
inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou 
com abuso do poder. 

Aumenta-se a pena 
de 1/3 (um terço)	
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151 

Violação de correspondência 
Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência 
fechada, dirigida a outrem. 
 
Sonegação ou destruição de correspondência 
§ 1º - Na mesma pena incorre: 
I - quem se apossa indevidamente de correspondência 
alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a 
sonega ou destrói; 
 
Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou 
telefônica 
II - quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou 
utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou 
radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação 
telefônica entre outras pessoas; 
III - quem impede a comunicação ou a conversação 
referidas no número anterior; 
IV - quem instala ou utiliza estação ou aparelho 
radioelétrico, sem observância de disposição legal. 
§ 2º - As penas aumentam-se de metade, se há dano 
para outrem. 

Detenção, de um a 
seis meses, ou 

multa 
SIM	

152 

Correspondência comercial 
Abusar da condição de sócio ou empregado de 
estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou 
em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir 
correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo. 

Detenção, de três 
meses a dois anos SIM	

153 

Divulgação de segredo 
Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de 
documento particular ou de correspondência 
confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja 
divulgação possa produzir dano a outrem. 

Detenção, de um a 
seis meses, ou 

multa 
SIM	

154 

Violação do segredo profissional 
Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem 
ciência em razão de função, ministério, ofício ou 
profissão, e cuja revelação possa produzir dano a 
outrem. 

Detenção, de três 
meses a um ano, ou 

multa 
SIM	

154-A 

Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à 
rede de computadores, mediante violação indevida de 
mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar 
ou destruir dados ou informações sem autorização 
expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. 
§ 1o Na mesma pena incorre quem produz, oferece, 
distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de 
computador com o intuito de permitir a prática da 
conduta definida no caput. 
§ 2o Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da 
invasão resulta prejuízo econômico. 

Detenção, de 3 
(três) meses a 1 

(um) ano, e multa 
SIM	
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154-A 

§ 3o Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de 
comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais 
ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em 
lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo 
invadido. 
§ 4o Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a 
dois terços se houver divulgação, comercialização ou 
transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou 
informações obtidos. 
§ 5o Aumenta-se a pena de um terço à metade se o 
crime for praticado contra: 

I - Presidente da República, governadores e 
prefeitos; 

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal; 
III - Presidente da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara 
Municipal; ou 

IV - dirigente máximo da administração direta e 
indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal. 

Reclusão, de 6 
(seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa, 
se a conduta não 

constitui crime mais 
grave. 

Não será 
aplicada no 

caso dos 
§§ 4º e 5º 

 

156 

Furto de coisa comum 
Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou 
para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa 
comum. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

ou multa 
SIM	

161 

Alteração de limites 
Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro 
sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no 
todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. 
§ 1º - Na mesma pena incorre quem: 
Usurpação de águas 
        I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de 
outrem, águas alheias; 
        Esbulho possessório 
        II - invade, com violência a pessoa ou grave 
ameaça, ou mediante concurso de mais de duas 
pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho 
possessório. 
        § 2º - Se o agente usa de violência, incorre também 
na pena a esta cominada. 

Detenção, de um a 
seis meses, e multa SIM	

163 Dano 
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. 

Detenção, de um a 
seis meses, ou 

multa 
SIM	

164 

Introdução ou abandono de animais em propriedade 
alheia 
Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem 
consentimento de quem de direito, desde que o fato 
resulte prejuízo. 

Detenção, de quinze 
dias a seis meses, 

ou multa 
SIM	

165 

Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou 
histórico 
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela 
autoridade competente em virtude de valor artístico, 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

e multa 
SIM	
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arqueológico ou histórico. 

166 
Alteração de local especialmente protegido 
Alterar, sem licença da autoridade competente, o 
aspecto de local especialmente protegido por lei. 

Detenção, de um 
mês a um ano, ou 

multa 
SIM	

169 

Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito 
ou força da natureza 
Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder 
por erro, caso fortuito ou força da natureza. 
Parágrafo único - Na mesma pena incorre: 
Apropriação de tesouro 
        I - quem acha tesouro em prédio alheio e se 
apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito 
o proprietário do prédio; 
Apropriação de coisa achada 
        II - quem acha coisa alheia perdida e dela se 
apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao 
dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade 
competente, dentro no prazo de quinze dias. 

Detenção, de um 
mês a um ano, ou 

multa 
SIM	

175 

Fraude no comércio 
Enganar, no exercício de atividade comercial, o 
adquirente ou consumidor: 
        I - vendendo, como verdadeira ou perfeita, 
mercadoria falsificada ou deteriorada; 
        II - entregando uma mercadoria por outra. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

ou multa 
SIM	

176 

Outras fraudes 
Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou 
utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos 
para efetuar o pagamento.       

Detenção, de quinze 
dias a dois meses, 

ou multa 
 

SIM	

177 § 2º 

Fraudes e abusos na fundação ou administração de 
sociedade por ações 
Incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, 
e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si 
ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de 
assembléia geral. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos SIM	

179 
Fraude à execução 
Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou 
danificando bens, ou simulando dívidas. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

ou multa 
SIM	

180 § 3º 

Receptação 
 Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela 
desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição 
de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio 
criminoso. 

Detenção, de um 
mês a um ano, ou 

multa, ou ambas as 
penas. 

SIM	

184 Violação de direito autoral 
Violar direitos de autor e os que lhe são conexos. 

Detenção, de 3 
(três) meses a 1 

(um) ano, ou multa 
SIM	

197 

Atentado contra a liberdade de trabalho 
Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça: 
I - a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou 
indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo 
período ou em determinados dias.  

Detenção, de um 
mês a um ano, e 

multa, além da pena 
correspondente à 

violência 

SIM	
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197 

Atentado contra a liberdade de trabalho 
Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça: 
II - a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, 
ou a participar de parede ou paralisação de atividade 
econômica. 

Detenção, de três 
meses a um ano, e 

multa, além da pena 
correspondente à 

violência 

SIM	

198 

Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e 
boicotagem violenta 
Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, a celebrar contrato de trabalho, ou a não 
fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-
prima ou produto industrial ou agrícola. 

Detenção, de um 
mês a um ano, e 

multa, além da pena 
correspondente à 

violência 

SIM	

199 

Atentado contra a liberdade de associação 
Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, a participar ou deixar de participar de 
determinado sindicato ou associação profissional. 

Detenção, de um 
mês a um ano, e 

multa, além da pena 
correspondente à 

violência 

SIM	

200 

Paralisação de trabalho, seguida de violência ou 
perturbação da ordem 
Participar de suspensão ou abandono coletivo de 
trabalho, praticando violência contra pessoa ou contra 
coisa. 
Parágrafo único - Para que se considere coletivo o 
abandono de trabalho é indispensável o concurso de, 
pelo menos, três     empregados. 

Detenção, de um 
mês a um ano, e 

multa, além da pena 
correspondente à 

violência 

SIM	

201 

Paralisação de trabalho de interesse coletivo 
Participar de suspensão ou abandono coletivo de 
trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou 
serviço de interesse coletivo. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

e multa 
SIM	

203 

Frustração de direito assegurado por lei trabalhista 
Frustrar, mediante fraude ou violência, direito 
assegurado pela legislação do trabalho. 
§ 1º Na mesma pena incorre quem: 
        I - obriga ou coage alguém a usar mercadorias de 
determinado estabelecimento, para impossibilitar o 
desligamento do serviço em virtude de dívida; 
        II - impede alguém de se desligar de serviços de 
qualquer natureza, mediante coação ou por meio da 
retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. 
        § 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço 
se a vítima é menor de dezoito anos, idosa, gestante, 
indígena ou portadora de deficiência física ou mental.  

Detenção de um 
ano a dois anos, e 

multa, além da pena 
correspondente à 

violência. 

Não será 
aplicada no 
caso do § 

2º 
 

204 
Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho 
Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal 
relativa à nacionalização do trabalho. 

Detenção, de um 
mês a um ano, e 

multa, além da pena 
correspondente à 

violência 

SIM	

205 

Exercício de atividade com infração de decisão 
administrativa 
Exercer atividade, de que está impedido por decisão 
administrativa. 

Detenção, de três 
meses a dois anos, 

ou multa 
SIM	
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208 

Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato 
a ele relativo 
Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de 
crença ou função religiosa; impedir ou perturbar 
cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar 
publicamente ato ou objeto de culto religioso. 
 
Parágrafo único - Se há emprego de violência, a pena é 
aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente 
à violência. 

Detenção, de um 
mês a um ano, ou 

multa 
SIM	

209 

Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária 
Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. 
Parágrafo único - Se há emprego de violência, a pena é 
aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente 
à violência. 

Detenção, de um 
mês a um ano, ou 

multa 
SIM	

216-A 

Assédio sexual 
Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua 
condição de superior hierárquico ou ascendência 
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. 
§ 2o  A pena é aumentada em até um terço se a vítima é 
menor de 18 (dezoito) anos. 

Detenção, de 1 (um) 
a 2 (dois) anos 

Não será 
aplicada no 
caso do § 

2º 
 

233 
Ato obsceno 
Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou 
exposto ao público. 

Detenção, de três 
meses a um ano, ou 

multa 
SIM	

234 

Escrito ou objeto obsceno 
Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, 
para fim de comércio, de distribuição ou de exposição 
pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer 
objeto obsceno. 
Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem: 
        I - vende, distribui ou expõe à venda ou ao público 
qualquer dos objetos referidos neste artigo; 
        II - realiza, em lugar público ou acessível ao público, 
representação teatral, ou exibição cinematográfica de 
caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que 
tenha o mesmo caráter; 
        III - realiza, em lugar público ou acessível ao 
público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter 
obsceno. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

ou multa 
SIM	

236 

Induzimento a erro essencial e ocultação de 
impedimento 
Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro 
contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja 
casamento anterior. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos 

SIM	

237 
Conhecimento prévio de impedimento 
Contrair casamento, conhecendo a existência de 
impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. 

Detenção, de três 
meses a um ano SIM	
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242 
Parágrafo 

único 

Parto suposto. Supressão ou alteração de direito 
inerente ao estado civil de recém-nascido  
Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho 
de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, 
suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil:  
Pena - reclusão, de dois a seis anos. 
Parágrafo único - Se o crime é praticado por motivo de 
reconhecida nobreza: 
Pena - detenção, de um a dois anos, podendo o juiz 
deixar de aplicar a pena. 

Detenção, de um a 
dois anos, podendo 

o juiz deixar de 
aplicar a pena 

SIM (NO 
CASO DO 

PÁRAGRAFO 
ÚNICO)	

245 

Entrega de filho menor a pessoa inidônea 
Entregar filho menor de 18 (dezoito) anos a pessoa em 
cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica 
moral ou materialmente em perigo. 

Detenção, de 1 (um) 
a 2 (dois) anos 

SIM	

246 
Abandono intelectual 
Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária 
de filho em idade escolar. 

Detenção, de quinze 
dias a um mês, ou 

multa 
SIM	

247 

Permitir alguém que menor de dezoito anos, sujeito a 
seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância: 
I - freqüente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva 
com pessoa viciosa ou de má vida; 
II - freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de 
ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de 
igual natureza; 
III - resida ou trabalhe em casa de prostituição; 
IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar a 
comiseração pública. 

Detenção, de um a 
três meses, ou 

multa 
SIM	

248 

Induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação 
de incapazes 
Induzir menor de dezoito anos, ou interdito, a fugir do 
lugar em que se acha por determinação de quem sobre 
ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem 
judicial; confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou 
do curador algum menor de dezoito anos ou interdito, ou 
deixar, sem justa causa, de entregá-lo a quem 
legitimamente o reclame. 

Detenção, de um 
mês a um ano, ou 

multa 
SIM	

249 

Subtração de incapazes 
Subtrair menor de dezoito anos ou interdito ao poder de 
quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de 
ordem judicial. 

Detenção, de dois 
meses a dois anos, 

se o fato não 
constitui elemento 

de outro crime 

SIM	

250 § 2º 

Incêndio 
Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade 
física ou o patrimônio de outrem. 
Incêndio culposo 
§ 2º - Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de 
seis meses a dois anos. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos 

SIM	
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251 § 3º 

Explosão 
Expor a perigo a vida, a integridade física ou o 
patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou 
simples colocação de engenho de dinamite ou de 
substância de efeitos análogos. 
Modalidade culposa 
 § 3º - No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou 
substância de efeitos análogos, a pena é de detenção, 
de seis meses a dois anos; nos demais casos, é de 
detenção, de três meses a um ano. 

Se a explosão é de 
dinamite ou 

substância de 
efeitos análogos, a 

pena é de detenção, 
de seis meses a 
dois anos; nos 

demais casos, é de 
detenção, de três 
meses a um ano 

SIM	

252 
Parágrafo 

único 

Uso de gás tóxico ou asfixiante 
Expor a perigo a vida, a integridade física ou o 
patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou 
asfixiante. 
Modalidade Culposa 
Parágrafo único - Se o crime é culposo. 

Detenção, de três 
meses a um ano 

SIM	

253 

 Fabrico, fornecimento, aquisição posse ou 
transporte de explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante 
Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem 
licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, 
gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua 
fabricação. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

e multa 
 

SIM	

254 
Inundação 
Causar inundação, expondo a perigo a vida, a 
integridade física ou o patrimônio de outrem. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 
no caso de culpa 

SIM	

256 
Parágrafo 

único 

Desabamento ou desmoronamento 
Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a 
perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de 
outrem 
Modalidade culposa 
Parágrafo único - Se o crime é culposo. 

Detenção, de seis 
meses a um ano 

SIM	

259 
Parágrafo 

único 

Difusão de doença ou praga 
Difundir doença ou praga que possa causar dano a 
floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. 
Modalidade culposa 
Parágrafo único - No caso de culpa, a pena é de 
detenção, de um a seis meses, ou multa. 

Detenção, de um a 
seis meses, ou 

multa 
SIM	

260 § 2º 

Perigo de desastre ferroviário 
Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. 
Desastre ferroviário 
§ 2º - No caso de culpa, ocorrendo desastre. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos 

SIM	

261 § 3º 
 

Atentado contra a segurança de transporte marítimo, 
fluvial ou aéreo 
Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou 
alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou 
dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. 
Modalidade culposa 
§ 3º - No caso de culpa, se ocorre o sinistro.  

Detenção, de seis 
meses a dois anos 

SIM	

262 
Atentado contra a segurança de outro meio de 
transporte 
Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-

Detenção, de um a 
dois anos 

SIM	
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lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. 

262 § 2º 
Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-
lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. 
§ 2º - No caso de culpa, se ocorre desastre. 

Detenção, de três 
meses a um ano 

SIM	

264 

Arremesso de projétil 
Arremessar projétil contra veículo, em movimento, 
destinado ao transporte público por terra, por água ou 
pelo ar. 

Detenção, de um a 
seis meses 

SIM	

264 
Parágrafo 

único 

Arremessar projétil contra veículo, em movimento, 
destinado ao transporte público por terra, por água ou 
pelo ar. 
Parágrafo único - Se do fato resulta lesão corporal. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos. SIM	

267 § 2º 

Epidemia 
Causar epidemia, mediante a propagação de germes 
patogênicos. 
 § 2º - No caso de culpa, a pena é de:  

Detenção, de um a 
dois anos, ou, se 
resulta morte, de 

dois a quatro anos. 

Não será 
aplicada no 

caso de 
morte	

268 
Infração de medida sanitária preventiva 
Infringir determinação do poder público, destinada a 
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: 

Detenção, de um 
mês a um ano, e 

multa 
SIM	

269 
Omissão de notificação de doença 
Deixar o médico de denunciar à autoridade pública 
doença cuja notificação é compulsória: 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

e multa 
SIM	

270 §§ 1º 
e 2º 

Envenenamento de água potável ou de substância 
alimentícia ou medicinal 
Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou 
substância alimentícia ou medicinal destinada a 
consumo. 
§ 1º - Está sujeito à mesma pena quem entrega a 
consumo ou tem em depósito, para o fim de ser 
distribuída, a água ou a substância envenenada. 
Modalidade culposa 
 § 2º - Se o crime é culposo. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos SIM	

271 
Parágrafo 

único 

Corrupção ou poluição de água potável 
Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou 
particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva 
à saúde. 
Modalidade culposa 
Parágrafo único - Se o crime é culposo. 

Detenção, de dois 
meses a um ano SIM	

272 § 2º 

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 
substância ou produtos alimentícios 
Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou 
produto alimentício destinado a consumo, tornando-o 
nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. 
Modalidade culposa 
§ 2º - Se o crime é culposo. 

Detenção, de 1 (um) 
a 2 (dois) anos, e 

multa 
SIM	

278 
Parágrafo 

único 

Outras substâncias nocivas à saúde pública 
Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para 
vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa 
ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada 
à alimentação ou a fim medicinal. 
Modalidade culposa 

Detenção, de dois 
meses a um ano 

SIM	
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Parágrafo único - Se o crime é culposo. 

280 
Parágrafo 

único 

Medicamento em desacordo com receita médica 
Fornecer substância medicinal em desacordo com 
receita médica. 
Modalidade culposa 
Parágrafo único - Se o crime é culposo. 

Detenção, de dois 
meses a um ano SIM	

282 

Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou 
farmacêutica 
Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de 
médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal 
ou excedendo-lhe os limites. 
Parágrafo único - Se o crime é praticado com o fim de 
lucro, aplica-se também multa. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos 

 
SIM	

283 Charlatanismo 
Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. 

Detenção, de três 
meses a um ano, e 

multa 
SIM	

284 

Curandeirismo 
Exercer o curandeirismo: 
        I - prescrevendo, ministrando ou aplicando, 
habitualmente, qualquer substância; 
        II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; 
        III - fazendo diagnósticos. 
Parágrafo único - Se o crime é praticado mediante 
remuneração, o agente fica também sujeito à multa. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos 

 
SIM	

286 Incitação ao crime 
Incitar, publicamente, a prática de crime. 

Detenção, de três a 
seis meses, ou 

multa 
SIM	

287 
Apologia de crime ou criminoso 
Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de 
autor de crime. 

Detenção, de três a 
seis meses, ou 

multa 
SIM	

289 § 2º 

Moeda Falsa 
Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica 
ou papel-moeda de curso legal no país ou no 
estrangeiro:  
§ 2º - Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, 
moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois 
de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de seis 
meses a dois anos, e multa. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

e multa 
SIM	

292 

Emissão de título ao portador sem permissão legal  
 Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou 
título que contenha promessa de pagamento em dinheiro 
ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa 
a quem deva ser pago. 

Detenção, de um a 
seis meses, ou 

multa 
SIM	

292 
Parágrafo 

único 

Parágrafo único - Quem recebe ou utiliza como dinheiro 
qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre.  

Detenção, de quinze 
dias a três meses, 

ou multa 
SIM	
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293 § 4º 

Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: 
I – selo destinado a controle tributário, papel selado ou 
qualquer papel de emissão legal destinado à 
arrecadação de tributo;  
II - papel de crédito público que não seja moeda de curso 
legal; 
III - vale postal; 
IV - cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa 
econômica ou de outro estabelecimento mantido por 
entidade de direito público; 
V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro 
documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou 
a depósito ou caução por que o poder público seja 
responsável; 
VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de 
transporte administrada pela União, por Estado ou por 
Município 
§ 2º - Suprimir, em qualquer desses papéis, quando 
legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, 
carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. 
§ 4º - Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo 
de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, 
a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois de 
conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de 
detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

ou multa 
SIM	

301 

Certidão ou atestado ideologicamente falso 
Atestar ou certificar falsamente, em razão de função 
pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter 
cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter 
público, ou qualquer outra vantagem. 

Detenção, de dois 
meses a um ano SIM	

301 § 1º 

Falsidade material de atestado ou certidão 
§ 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou 
certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado 
verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que 
habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus 
ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra 
vantagem. 

Detenção, de três 
meses a dois anos SIM	

302 
Falsidade de atestado médico 
Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado 
falso. 

Detenção, de um 
mês a um ano SIM	

307 

Falsa identidade 
Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para 
obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para 
causar dano a outrem. 

Detenção, de três 
meses a um ano, ou 
multa, se o fato não 
constitui elemento 

de crime mais grave 

SIM	

308 

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, 
caderneta de reservista ou qualquer documento de 
identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se 
utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. 

Detenção, de quatro 
meses a dois anos, 
e multa, se o fato 

não constitui 
elemento de crime 

mais grave 

SIM	
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312 § 2º 

Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que 
tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 
proveito próprio ou alheio. 
Peculato culposo 
§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o 
crime de outrem. 

Detenção, de três 
meses a um ano SIM	

313 B 

Modificação ou alteração não autorizada de sistema 
de informações  
Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de 
informações ou programa de informática sem 
autorização ou solicitação de autoridade competente. 

Detenção, de 3 
(três) meses a 2 

(dois) anos, e multa 
SIM	

315 
Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da 
estabelecida em lei. 

Detenção, de um a 
três meses, ou 

multa 
SIM	

317 § 2º 

Corrupção passiva 
Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem. 
§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou 
retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, 
cedendo a pedido ou influência de outrem. 

Detenção, de três 
meses a um ano, ou 

multa 
SIM	

319 

Prevaricação 
Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, 
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

Detenção, de três 
meses a um ano, e 

multa 
SIM	

319 A 

Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de 
cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a 
aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou com o ambiente 
externo.         

Detenção, de 3 
(três) meses a 1 

(um) ano 
SIM	

320 

Condescendência criminosa 
Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração no exercício do cargo 
ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente. 

Detenção, de quinze 
dias a um mês, ou 

multa 
SIM	

321 

Advocacia administrativa 
Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 
perante a administração pública, valendo-se da 
qualidade de funcionário. 

Detenção, de um a 
três meses, ou 

multa 
SIM	

321 
Parágrafo 

único 

Advocacia administrativa 
Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo: 

Detenção, de três 
meses a um ano, 

além da multa 
SIM	

323 
Abandono de função 
Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em 
lei. 

Detenção, de quinze 
dias a um mês, ou 

multa 
SIM	

323 § 1º Abandono de função 
§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público. 

Detenção, de três 
meses a um ano, e 

multa 
SIM	
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324 

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou 
prolongado 
Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas 
as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem 
autorização, depois de saber oficialmente que foi 
exonerado, removido, substituído ou suspenso. 

Detenção, de quinze 
dias a um mês, ou 

multa 
SIM	

325 

Violação de sigilo funcional 
Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que 
deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a 
revelação. 
§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: 
I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento 
e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o 
acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de 
informações ou banco de dados da Administração 
Pública;  
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.  

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 
ou multa, se o fato 
não constitui crime 

mais grave 

SIM	

326 
Violação do sigilo de proposta de concorrência 
Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, 
ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. 

Detenção, de três 
meses a um ano, e 

multa 
SIM	

328 Usurpação de função pública 
Usurpar o exercício de função pública. 

Detenção, de três 
meses a dois anos, 

e multa 
SIM	

329 

Resistência 
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou 
ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a 
quem lhe esteja prestando auxílio. 
 § 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo 
das correspondentes à violência. 

Detenção, de dois 
meses a dois anos 

 
SIM	

330 Desobediência 
Desobedecer à ordem legal de funcionário público. 

Detenção, de quinze 
dias a seis meses, e 

multa 
SIM	

331 
Desacato 
Desacatar funcionário público no exercício da função ou 
em razão dela. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

ou multa 
SIM	

335 

Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 
Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou 
venda em hasta pública, promovida pela administração 
federal, estadual ou municipal, ou por entidade 
paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou 
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem. 
Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem se 
abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem 
oferecida. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 
ou multa, além da 

pena 
correspondente à 

violência 

SIM	

336 

Inutilização de edital ou de sinal 
Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar 
edital afixado por ordem de funcionário público; violar ou 
inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação 
legal ou por ordem de funcionário público, para identificar 
ou cerrar qualquer objeto. 

Detenção, de um 
mês a um ano, ou 

multa 
SIM	



37 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO NOS CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO	

337 A 

Sonegação de contribuição  
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:  

        I – omitir de folha de pagamento da empresa ou 
de documento de informações previsto pela legislação 
previdenciária segurados empregado, empresário, 
trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este 
equiparado que lhe prestem serviços;  

        II – deixar de lançar mensalmente nos títulos 
próprios da contabilidade da empresa as quantias 
descontadas dos segurados ou as devidas pelo 
empregador ou pelo tomador de serviços;  

        III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou 
lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e 
demais fatos geradores de contribuições sociais 
previdenciárias: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
§ 3o Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha 
de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510,00 (um 
mil, quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir a pena 
de um terço até a metade ou aplicar apenas a de multa.  

  

339 

Denunciação caluniosa 
Dar causa à instauração de investigação policial, de 
processo judicial, instauração de investigação 
administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade 
administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de 
que o sabe inocente:  
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 
§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é 
de prática de contravenção. 

  

340 

Comunicação falsa de crime ou de contravenção 
Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a 
ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se 
ter verificado. 

Detenção, de um a 
seis meses, ou 

multa 
SIM	

341 
Auto-acusação falsa 
Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou 
praticado por outrem. 

Detenção, de três 
meses a dois anos, 

ou multa 
SIM	

345 

Exercício arbitrário das próprias razões 
Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer 
pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. 
Parágrafo único - Se não há emprego de violência, 
somente se procede mediante queixa. 

Detenção, de quinze 
dias a um mês, ou 

multa, além da pena 
correspondente à 

violência 

SIM	

346 
Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se 
acha em poder de terceiro por determinação judicial ou 
convenção: 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

e multa 
SIM	

347 

Fraude processual 
Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil 
ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de 
pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. 

Detenção, de três 
meses a dois anos, 

e multa 
SIM	
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348 
Favorecimento pessoal 
Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor 
de crime a que é cominada pena de reclusão. 

Detenção, de um a 
seis meses, e multa 

SIM	

348 §§ 1º 
e 2º 

§ 1º - Se ao crime não é cominada pena de reclusão. 
§ 2º - Se quem presta o auxílio é ascendente, 

descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento 
de pena. 

Detenção, de quinze 
dias a três meses, e 

multa 
SIM	

349 

Favorecimento real 
Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de 
receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito 
do crime. 

Detenção, de um a 
seis meses, e multa 

SIM	

349 A 

Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a 
entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, 
de rádio ou similar, sem autorização legal, em 
estabelecimento prisional. 

Detenção, de 3 
(três) meses a 1 

(um) ano 
SIM	

350 

Exercício arbitrário ou abuso de poder 
Ordenar ou executar medida privativa de liberdade 
individual, sem as formalidades legais ou com abuso de 
poder. 
Parágrafo único - Na mesma pena incorre o funcionário 
que: 
I - ilegalmente recebe e recolhe alguém a prisão, ou a 
estabelecimento destinado a execução de pena privativa 
de liberdade ou de medida de segurança;  
II - prolonga a execução de pena ou de medida de 
segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou 
de executar imediatamente a ordem de liberdade;  
III - submete pessoa que está sob sua guarda ou 
custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado 
em lei; 
IV - efetua, com abuso de poder, qualquer diligência. 

Detenção, de um 
mês a um ano 

SIM	

351 

Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de 
segurança 
Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa 
ou submetida à medida de segurança detentiva. 
 § 2º - Se há emprego de violência contra pessoa, aplica-
se também a pena correspondente à violência. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos 

SIM	

351 § 4º 

Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de 
segurança 
§ 4º - No caso de culpa do funcionário incumbido da 
custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, de 
três meses a um ano, ou multa. 

Detenção, de três 
meses a um ano, ou 

multa 
SIM	

352 

Evasão mediante violência contra a pessoa 
Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo 
submetido à medida de segurança detentiva, usando de 
violência contra a pessoa. 

Detenção, de três 
meses a um ano, 

além da pena 
correspondente à 

violência 

SIM	

354 
Motim de presos 
Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou 
disciplina da prisão. 

Detenção, de seis 
meses a dois anos, 

além da pena 
correspondente à 

violência 

SIM	
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358 

Violência ou fraude em arrematação judicial 
Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; 
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por 
meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem. 
 

Detenção, de dois 
meses a um ano, ou 
multa, além da pena 

correspondente à 
violência 

SIM	

359 

Desobediência a decisão judicial sobre perda ou 
suspensão de direito 
Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, 
de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. 

Detenção, de três 
meses a dois anos, 

ou multa 
SIM	

359 A 

Contratação de operação de crédito 
Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, 
interno ou externo, sem prévia autorização legislativa.  
Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, 
autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou 
externo: 
I – com inobservância de limite, condição ou montante 
estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal; 
II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa 
o limite máximo autorizado por lei. 

Reclusão, de 1 (um) 
a 2 (dois) anos SIM	

359 B 

Inscrição de despesas não empenhadas em restos a 
pagar  
Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de 
despesa que não tenha sido previamente empenhada ou 
que exceda limite estabelecido em lei.  

Detenção, de 6 
(seis) meses a 2 

(dois) anos 
SIM	

359 E 

Prestação de garantia graciosa 
Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha 
sido constituída contragarantia em valor igual ou superior 
ao valor da garantia prestada, na forma da lei.  

Detenção, de 3 
(três) meses a 1 

(um) ano 
SIM	

359 F 

Não cancelamento de restos a pagar  
Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o 
cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em 
valor superior ao permitido em lei.  

Detenção, de 6 
(seis) meses a 2 

(dois) anos 
SIM	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO NOS CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO	

SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS (Lei Nº 
11.343, de 23 de agosto de 2006) 

ARTIGO DESCRIÇAO PENA LEI 9.099	
 
 
 
 

28 

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, 
transportar ou trouxer consigo, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou 
regulamentar será submetido às seguintes 
penas: 

I - advertência sobre os efeitos das 
drogas; 
II - prestação de serviços à 
comunidade; 
III - medida educativa de 
comparecimento a programa ou curso 
educativo. 

SIM	

 
 
 
 
 

33, § 3o  

Importar, exportar, remeter, preparar, 
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à 
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, 
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: 

§ 3o  Oferecer droga, eventualmente e sem 
objetivo de lucro, a pessoa de seu 
relacionamento, para juntos a consumirem: 

 

detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano, e pagamento de 700 (setecentos) 
a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, 
sem prejuízo das penas previstas no 
art. 28. SIM	

 
 

38 

Prescrever ou ministrar, culposamente, 
drogas, sem que delas necessite o paciente, 
ou fazê-lo em doses excessivas ou em 
desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e pagamento de 50 
(cinqüenta) a 200 (duzentos) dias-
multa. 

SIM	

 
 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990) 

ARTIGO DESCRIÇAO PENA LEI 9.099	

63 

Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a 
nocividade ou periculosidade de produtos, nas 
embalagens, nos invólucros, recipientes ou 
publicidade: 

§ 1° Incorrerá nas mesmas penas quem 
deixar de alertar, mediante recomendações 
escritas ostensivas, sobre a periculosidade do 
serviço a ser prestado. 

 

 

Detenção de seis meses a dois anos e 
multa. 

 

SIM	

§ 2° Se o crime é culposo: Detenção de um a seis meses ou 
multa. 
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64 

Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade 
competente e aos consumidores a nocividade 
ou periculosidade de produtos cujo 
conhecimento seja posterior à sua colocação 
no mercado: 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas 
quem deixar de retirar do mercado, 
imediatamente quando determinado pela 
autoridade competente, os produtos nocivos 
ou perigosos, na forma deste artigo. 

 

 

Detenção de seis meses a dois anos e 
multa 

65 

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

Parágrafo único. As penas deste artigo são 
aplicáveis sem prejuízo das correspondentes 
à lesão corporal e à morte. 

 
 
Detenção de seis meses a dois anos e 
multa SIM	

66 

Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir 
informação relevante sobre a natureza, 
característica, qualidade, quantidade, 
segurança, desempenho, durabilidade, preço 
ou garantia de produtos ou serviços: 

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem 
patrocinar a oferta. 

 
 
 
Detenção de três meses a um ano e 
multa 

SIM	

§ 2º Se o crime é culposo; 
Detenção de um a seis meses ou 
multa 

67 Fazer ou promover publicidade que sabe ou 
deveria saber ser enganosa ou abusiva: 

Detenção de três meses a um ano e 
multa SIM	

68 

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

 
Detenção de seis meses a dois anos e 
multa: 

SIM	

69 Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e 
científicos que dão base à publicidade: 

Detenção de um a seis meses ou 
multa SIM	

70 Empregar na reparação de produtos, peça ou 
componentes de reposição usados, sem 
autorização do consumidor: 

Detenção de três meses a um ano e 
multa 

SIM	

71 

Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, 
coação, constrangimento físico ou moral, 
afirmações falsas incorretas ou enganosas ou 
de qualquer outro procedimento que exponha 
o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou 
interfira com seu trabalho, descanso ou lazer: 

 
 
Detenção de três meses a um ano e 
multa SIM	
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72 Impedir ou dificultar o acesso do consumidor 
às informações que sobre ele constem em 
cadastros, banco de dados, fichas e registros: 

 
Detenção de seis meses a um ano ou 
multa. SIM	

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

 
Detenção de um a seis meses ou 
multa. 
 

SIM	

74 Deixar de entregar ao consumidor o termo de 
garantia adequadamente preenchido e com 
especificação clara de seu conteúdo; 

Detenção de um a seis meses ou 
multa. 

SIM	

 

 

ESTATUTO DO DESARMAMENTO (Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003) 

ARTIGO DESCRIÇAO PENA LEI 9.099	

13 

Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que 
menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência 
mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse 
ou que seja de sua propriedade: 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário 
ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte 
de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de 
comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras 
formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que 
estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte quatro) horas 
depois de ocorrido o fato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Detenção, de 1 (um) a 
2 (dois) anos, e multa 

SIM	

	

ESTATUTO DO IDOSO (Lei 10.471, de 1º de outubro de 2003) 

ARTIGO DESCRIÇAO PENA LEI 9.099	

96 

Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a 
operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de 
contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário 
ao exercício da cidadania, por motivo de idade: 

§ 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, 
menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo. 

§ 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se 
encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. 

 
 
 
 
 
 

Reclusão de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano 

e multa 

SIM	
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97 

Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo 
sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, 
retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou 
não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública: 

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão 
resulta lesão corporal de natureza grave,  

 
 

Detenção de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano 

e multa. 
SIM	

e triplicada, se resulta a morte.  NAO	

98 Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de 
longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas 
necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado: 

 
Detenção de 6 (seis) 

meses a 3 (três) 
anos e multa 

 

99 

Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do 
idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou 
privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando 
obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou 
inadequado: 

 
Detenção de 2 (dois) 
meses a 1 (um) ano 

e multa. SIM	

§ 1o Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 
Reclusão de 1 (um) 

a 4 (quatro) anos NAO	

§ 2o Se resulta a morte: Reclusão de 4 
(quatro) a 12 (doze) 

anos. 

NAO	

100 

Constitui crime punível 

I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por 
motivo de idade; 

II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho; 

III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de 
prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa; 

IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a 
execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude 
esta Lei; 

V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à 
propositura da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados 
pelo Ministério Público. 

 
 
 

Reclusão de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano 

e multa: 

SIM	

101 Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a 
execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte 
ou interveniente o idoso: 

 
Detenção de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano 

e multa 

SIM	

103 Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, 
por recusa deste em outorgar procuração à entidade de 
atendimento: 

 
Detenção de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano 

e multa 

SIM	
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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: 

 
Detenção de 6 (seis) 

meses a 2 (dois) 
anos e multa 

SIM	

109 
Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público 
ou de qualquer outro agente fiscalizador 

Reclusão de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano 

e multa 
SIM	

 

REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELATIVOS À PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL (LEI 9.279/96) 

ARTIGO DESCRIÇAO PENA LEI 9.099	

183 

Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: 

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de 
utilidade, sem autorização do titular; ou 

II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem 
autorização do titular. 

 
Detenção, 
de 3 (três) 
meses a 1 
(um) ano, 
ou multa. 

 

SIM	

184 

Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: 

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou 
recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com 
violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por 
meio ou processo patenteado; ou 

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo 
de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os 
fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado 
externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. 

 
Detenção, 

de 1 (um) a 
3 (três) 

meses, ou 
multa. 

 
SIM	

185 
Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou 
equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação 
final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à 
exploração do objeto da patente. 

Detenção, 
de 1 (um) a 

3 (três) 
meses, ou 

multa 

SIM	

187 
Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho 
industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou 
confusão. 

Detenção, 
de 3 (três) 
meses a 1 
(um) ano, 
ou multa 

SIM	

188 

Comete crime contra registro de desenho industrial quem: 

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou 
recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore 
ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que 
possa induzir em erro ou confusão; ou 

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou 
imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins 

 
 
 
 

Detenção, 
de 1 (um) a 

3 (três) 
meses, ou 

multa 

SIM	
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previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado 
externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento. 

189 

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem 
autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de 
modo que possa induzir confusão; ou 

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no 
mercado. 

Detenção, 
de 3 (três) 
meses a 1 
(um) ano, 
ou multa 

SIM	

190 

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, 
oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: 

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de 
outrem, no todo ou em parte; ou 

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente 
ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. 

 
Detenção, 

de 1 (um) a 
3 (três) 

meses, ou 
multa. 

 

191 

Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, 
armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou 
internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em 
marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de 
propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins 
econômicos. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece 
à venda produtos assinalados com essas marcas. 

Detenção, 
de 1 (um) a 

3 (três) 
meses, ou 

multa. 

 

SIM	

192 
Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em 
estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. 

Detenção, 
de 1 (um) a 

3 (três) 
meses, ou 

multa 

SIM	

193 

Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz 
ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais 
como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", 
"idêntico", ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do 
produto. 

 

Detenção, 
de 1 (um) a 

3 (três) 
meses, ou 

multa. 
 

SIM	

194 
Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão 
ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência 
que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses 
sinais. 

Detenção, 
de 1 (um) a 

3 (três) 
meses, ou 

multa 

SIM	

 
 
 

195 

Comete crime de concorrência desleal quem: 

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de 
concorrente, com o fim de obter vantagem; 

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim 
de obter vantagem; 

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM	
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clientela de outrem; 

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a 
criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; 

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou 
insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque 
produto com essas referências; 

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de 
outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; 

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que 
não obteve; 

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de 
outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar 
com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se 
o fato não constitui crime mais grave; 

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, 
para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione 
vantagem; 

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou 
recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar 
vantagem a concorrente do empregador; 

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, 
informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou 
prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento 
público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve 
acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o 
término do contrato; 

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou 
informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a 
que teve acesso mediante fraude; ou 

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de 
patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que 
não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como 
depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; 

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de 
testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço 
considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais 
como condição para aprovar a comercialização de produtos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detenção, 
de 3 (três) 
meses a 1 
(um) ano, 
ou multa 
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REMOÇÃO DE ÓRGÃOS, TECIDOS E PARTES DO CORPO HUMANO PARA 
FINS DE TRANSPLANTE E TRATAMENTO (LEI 9.434/97)  

 
ARTIGO DESCRIÇAO PENA LEI 9.099	

17 Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do 
corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos 
em desacordo com os dispositivos desta Lei: 

Reclusão, de seis meses a 
dois anos, e multa, de 100 a 

250 dias-multa. 

SIM	

18 Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o 
disposto no art. 10 desta Lei e seu parágrafo único: 

Detenção, de seis meses a 
dois anos. SIM	

19 
Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto 
condigno, para sepultamento ou deixar de entregar ou 
retardar sua entrega aos familiares ou interessados: 

 
Detenção, de seis meses a 

dois anos 
SIM	

20 

Publicar anúncio ou apelo público em desacordo com o 
disposto no art. 11: 

Art. 11. É proibida a veiculação, através de qualquer meio 
de comunicação social de anúncio que configure: 

a) publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar 
transplantes e enxertos, relativa a estas atividades; 

b) apelo público no sentido da doação de tecido, órgão ou 
parte do corpo humano para pessoa determinada 
identificada ou não, ressalvado o disposto no parágrafo 
único; 

c) apelo público para a arrecadação de fundos para o 
financiamento de transplante ou enxerto em beneficio de 
particulares. 

Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional 
e local do Sistema único de Saúde realizarão 
periodicamente, através dos meios adequados de 
comunicação social, campanhas de esclarecimento 
público dos benefícios esperados a partir da vigência 
desta Lei e de estímulo à doação de órgãos. 

 

 

 

 

 

 

 

Multa, de 100 a 200 dias-
multa. 

 

SIM	

	

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DE PROGRAMA DE 
COMPUTADOR, SUA COMERCIALIZAÇÃO NO PAÍS (LEI 9.609/98) 

ARTIGO DESCRIÇAO PENA LEI 9.099	

12 
Violar direitos de autor de programa de computador: 

Detenção de seis meses 
a dois anos ou multa SIM	
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§ 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, 
de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de 
comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o 
represente: 

§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem 
vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou 
tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de 
programa de computador, produzido com violação de direito 
autoral. 

§ 3º Nos crimes previstos neste artigo, somente se procede 
mediante queixa, salvo: 

I - quando praticados em prejuízo de entidade de direito 
público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia 
mista ou fundação instituída pelo poder público; 

II - quando, em decorrência de ato delituoso, resultar 
sonegação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática 
de quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra as 
relações de consumo. 

§ 4º No caso do inciso II do parágrafo anterior, a exigibilidade 
do tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, 
processar-se-á independentemente de representação. 

 

 

 

 

 

 

 

Reclusão de um a 
quatro anos e multa. 

NAO	

	

 

NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(LEI 8.666/93) 

ARTIGO DESCRIÇAO PENA LEI 9.099	

91 

Patrocinar, direta ou indiretamente, 
interesse privado perante a Administração, 
dando causa à instauração de licitação ou 
à celebração de contrato, cuja invalidação 
vier a ser decretada pelo Poder Judiciário: 

 
Detenção, de 6 (seis) meses a 

2 (dois) anos, e multa 
SIM	

93 Impedir, perturbar ou fraudar a realização 
de qualquer ato de procedimento licitatório: 

Detenção, de 6 (seis) meses a 
2 (dois) anos, e multa. 

SIM	

97 

Admitir à licitação ou celebrar contrato com 
empresa ou profissional declarado 
inidôneo: 

Parágrafo único.  Incide na mesma pena 
aquele que, declarado inidôneo, venha a 
licitar ou a contratar com a Administração. 

 
 

Detenção, de 6 (seis) meses a 
2 (dois) anos, e multa SIM	

98 
Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, 

 
Detenção, de 6 (seis) meses a SIM	
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a inscrição de qualquer interessado nos 
registros cadastrais ou promover 
indevidamente a alteração, suspensão ou 
cancelamento de registro do inscrito: 

2 (dois) anos, e multa 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) 

ARTIGO DESCRIÇAO PENA LEI 9.099	

228 

Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de 
estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter 
registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo 
referidos no art. 10 desta Lei, bem como de fornecer à 
parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta 
médica, declaração de nascimento, onde constem as 
intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato: 

 

 

Detenção de seis meses 
a dois anos. 

SIM	

Parágrafo único. Se o crime é culposo Detenção de dois a seis 
meses, ou multa 

229 

Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento 
de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente 
o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como 
deixar de proceder aos exames referidos no art. 10 desta 
Lei: 

 

Detenção de seis meses 
a dois anos. 

SIM	

Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
Pena - detenção de dois 
a seis meses, ou multa 

230 

Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, 
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato 
infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade 
judiciária competente: 

Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede 
à apreensão sem observância das formalidades legais. 

 

Detenção de seis meses 
a dois anos. 

 

SIM	

231 
Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de 
criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à 
autoridade judiciária competente e à família do apreendido 
ou à pessoa por ele indicada: 

 
 
Detenção de seis meses 
a dois anos 

SIM	

232 Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento: 

Detenção de seis meses 
a dois anos. 

SIM	

234 

Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de 
ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão 
logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão: 

 
Detenção de seis meses 
a dois anos. 

SIM	

235 Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Lei em 
benefício de adolescente privado de liberdade: 

Detenção de seis meses 
a dois anos SIM	

236 Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, 
membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério 

 
Detenção de seis meses 
a dois anos 

SIM	
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Público no exercício de função prevista nesta Lei: 
	

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – LEI 9.503/1997 

ARTIGO 
CTB DESCRIÇÃO PENA LEI 

9.099	

301 

Importante destacar o Artigo 301 do CTB, a saber: 
 
 “Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de 
trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão 
em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar 
pronto e integral socorro àquela”. 

--- ---	

302 Praticar homicídio culposo na direção de veículo 
automotor. 

Detenção, de dois a quatro 
anos, e suspensão ou 
proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor. 

NÃO	

302, §2º 

§ 2o Se o agente conduz veículo automotor com 
capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool ou de outra substância psicoativa 
que determine dependência ou participa, em via, de 
corrida, disputa ou competição automobilística ou 
ainda de exibição ou demonstração de perícia em 
manobra de veículo automotor, não autorizada pela 
autoridade competente. 

Reclusão, de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, e suspensão 
ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor. 

NÃO	

303 Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo 
automotor. 

Detenção, de seis meses a 
dois anos e suspensão ou 
proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor. 

SIM	

303  

Lesão corporal culposa (agravantes) - Aumenta-se a 
pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer 
qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302, ou seja, 
se o agente: 

I - não possuir Permissão para Dirigir ou 
Carteira de Habilitação;  

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na 
calçada;  

III - deixar de prestar socorro, quando possível 
fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;  

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, 
estiver conduzindo veículo de transporte de 
passageiros. 

Aumenta-se a pena de 1/3 
(um terço) à metade. NÃO	

304 

Deixar o condutor do veículo, na ocasião do 
acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, 
não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, 
deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. 

Detenção, de seis meses a 
um ano, ou multa, se o fato 
não constituir elemento de 
crime mais grave. 

SIM	
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305 
Afastar-se o condutor do veículo do local do 
acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil 
que lhe possa ser atribuída. 

Detenção, de seis meses a 
um ano, ou multa. SIM	

306 

Conduzir veículo automotor com capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de 
álcool ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência. 

Detenção, de seis meses a 
três anos, multa e suspensão 
ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor. 

NÃO	

307 

Violar a suspensão ou a proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor imposta com fundamento neste Código. 
 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o 
condenado que deixa de entregar, no prazo 
estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para 
Dirigir ou a Carteira de Habilitação. 

Detenção, de seis meses a 
um ano e multa, com nova 
imposição adicional de 
idêntico prazo de suspensão 
ou de proibição. 

SIM	

308 

Participar, na direção de veículo automotor, em via 
pública, de corrida, disputa ou competição 
automobilística não autorizada pela autoridade 
competente, gerando situação de risco à 
incolumidade pública ou privada. 

Detenção, de 6 (seis) meses 
a 3 (três) anos, multa e 
suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir 
ve ícu lo  automotor. 

NÃO	

308, § 1º 

Se da prática do crime previsto no caput resultar 
lesão corporal de natureza grave, e as 
circunstâncias demonstrarem que o agente não quis 
o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. 

Reclusão, de 3 (três) a 6 
(seis) anos, sem prejuízo das 
outras penas previstas neste 
artigo. 

NÃO	

308, § 2º 

Se da prática do crime previsto no caput resultar 
morte, e as circunstâncias demonstrarem que o 
agente não quis o resultado nem assumiu o risco de 
produzi-lo. 

Reclusão de 5 (cinco) a 10 
(dez) anos, sem prejuízo das 
outras penas previstas neste 
artigo. 

NÃO	

309 

Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a 
devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, 
ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo 
de dano. 

Detenção de seis meses a 
um ano, ou multa. SIM	

310 

Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo 
automotor a pessoa não habilitada, com habilitação 
cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, 
ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou 
mental, ou por embriaguez, não esteja em condições 
de conduzi-lo com segurança. 

Detenção de seis meses a 
um ano, ou multa. SIM	

311 

Trafegar em velocidade incompatível com a 
segurança nas proximidades de escolas, hospitais, 
estações de embarque e desembarque de 
passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja 
grande movimentação ou concentração de pessoas, 
gerando perigo de dano. 

Detenção de seis meses a 
um ano, ou multa. SIM	

312 

Inovar artificiosamente, em caso de acidente 
automobilístico com vítima, na pendência do 
respectivo procedimento policial preparatório, 
inquérito policial ou processo penal, o estado de 
lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro 
o agente policial, o perito, ou juiz. 

Detenção de seis meses a 
um ano, ou multa. SIM	
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – LEI 9.605/98 

ARTIGO DESCRIÇÃO PENA  LEI 9.099	
		

29 

Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da 
fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade 
competente, ou em desacordo com a obtida.    § 1º Incorre 
nas mesmas penas: 
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, 
autorização ou em desacordo com a obtida; 
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou 
criadouro natural; 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, 
guarda, tem em cativeiro ou depósito,utiliza ou transporta 
ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em 
rota migratória,bem como produtos e objetos dela oriundos, 
provenientes de criadouros não autorizados ou sem a 
devida permissão, licença ou autorização da autoridade 
competente.                                 

Detenção de 06 
(seis) meses a 01 
(um) ano, e multa. 

SIM	

		

29 § 4º 

Se o crime é praticado: 
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de 

extinção, ainda que somente no local da infração; 
II - em período proibido à caça; 
III - durante a noite; 
IV - com abuso de licença; 
V - em unidade de conservação; 
VI - com emprego de métodos ou instrumentos 

capazes de provocar destruição em massa. 

A pena é 
aumentada de 
metade,  

SIM	

		

29 § 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do 
exercício de caça profissional. 

Até três anos de 
detenção NÃO	

		

30 
Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis 
em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental 
competente. 

Reclusão de 1 
(um) a 3 (três) 
anos, e multa. 

NÃO	
		

31 
Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico 
oficial favorável e licença expedida por autoridade 
competente. 

Detenção, de três 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM	
		

32 

Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos.§ 1º Incorre nas mesmas 
penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal 
vivo, 
ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 
existirem recursos alternativos. 

Detenção, de três 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM	

		

33 

Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de 
materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática 
existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas 
jurisdicionais brasileiras. 

Detenção, de um 
a três anos, ou 
multa, ou ambas 
cumulativamente. 

NÃO	
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ARTIGO DESCRIÇÃO PENA  LEI 9.099	
		

34 

Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em 
lugares interditados por órgão competente. Parágrafo único. 
Incorre nas mesmas penas quem: 
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou 
espécimes com tamanhos inferiores aos 
permitidos; 
II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou 
mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e 
métodos não permitidos; 
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa 
espécimes provenientes da coleta, 
apanha e pesca proibidas. 

Detenção de um 
ano a três anos ou 
multa, ou ambas 
as penas 
cumulativamente. 

NÃO	

		

35 

Pescar mediante a utilização de: 
I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, 
produzam efeito semelhante; 
II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela 
autoridade competente: 

Reclusão de um 
ano a cinco anos. NÃO	

		

38 

Destruir ou danificar floresta considerada de preservação 
permanente, mesmo que 
em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de 
proteção. 

Detenção, de um 
a três anos, ou 
multa, ou ambas 
as penas 
cumulativamente. 

NÃO	

	

38 Parágrafo único. (modalidade culposa) 

Se o crime for 
culposo, a pena 
será reduzida à 
metade. 

SIM	
	

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, 

Detenção, de 1 
(um) a 3 (três) 
anos, ou multa, ou 
ambas as penas 
cumulativamente. 

NÃO	

	

38-A 
§ único Modalidade culposa 

Se o crime for 
culposo, a pena 
será reduzida à 
metade. 

SIM	
	

39 Cortar árvores em floresta considerada de preservação 
permanente, sem permissão da autoridade competente. 

Detenção, de um 
a três anos, ou 
multa, ou ambas 
as penas 
cumulativamente. 

NÃO	

	

40 

Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação 
e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274 , de 6 
de junho de 1990 (Art. 27 Nas áreas circundantes das 
Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, 
qualquer atividade que possa afetar a biota ficará 
subordinada às normas editadas pelo Conama), 
independentemente de sua localização. 

Reclusão, de um a 
cinco anos. NÃO	

	

41 Provocar incêndio em mata ou floresta: 
Reclusão, de dois 
a quatro anos, e 
multa. 

NÃO	
	

41§ único. Modalidade culposa 
Detenção de seis 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM	
	

42 

Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam 
provocar incêndios nas florestas e demais formas de 
vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de 
assentamento humano. 

Detenção de um a 
três anos ou 
multa, ou ambas 
as penas 

NÃO	
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ARTIGO DESCRIÇÃO PENA  LEI 9.099	
		

cumulativamente. 

44 
Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de 
preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, 
areia, cal ou qualquer espécie de minerais. 

Detenção, de seis 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM	
	

45 

Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim 
classificada por ato do Poder 
Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer 
outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as 
determinações legais. 

Reclusão, de um a 
dois anos, e 
multa. 

SIM	

	

45 c/c 53 Majorantes específicas Aumento de um 
sexto até um terço NÃO	 	

46 

Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, 
madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, 
sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada 
pela autoridade competente, e sem munir-se da via que 
deverá acompanhar o produto até final beneficiamento. 

Detenção, de seis 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM	

	

48 
Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e 
demais formas de 
vegetação. 

Detenção, de seis 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM	
	

49 
Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou 
meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou 
em propriedade privada alheia: 

Detenção, de três 
meses a um ano, 
ou multa, ou 
ambas as penas 
cumulativamente. 

SIM	

	

50 
Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou 
vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto 
de especial preservação: 

Detenção, de três 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM	
	

50-A 

Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, 
plantada ou nativa, em terras de domínio público ou 
devolutas, sem autorização do órgão competente. § 1o Não 
é crime a conduta praticada quando necessária à 
subsistência imediata pessoal do agente ou de sua 
família.Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil 
hectares), a pena será aumentada de 1 (um) ano por milhar 
de hectare. 

Reclusão de dois 
a quatro anos e 
multa. 

NÃO	

	

51 
Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas 
demais formas de vegetação, sem licença ou registro da 
autoridade competente. 

Detenção, de três 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM	
	

52 

Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo 
substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para 
exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem 
licença da autoridade competente. 

Detenção, de seis 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM	
	

54 

Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou 
que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora. 

Reclusão, de um a 
quatro anos, e 
multa. 

NÃO 

 	

54 § 1º Modalidade culposa 
Detenção, de seis 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM 
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54, § 2º 

§ 2º Se o crime: 
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a 
ocupação humana; 
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, 
ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, 
ou que cause danos diretos à saúde da população; 
III - causar poluição hídrica que torne necessária a 
interrupção do abastecimento público deágua de uma 
comunidade; 
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 
gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 
regulamentos. § 3º Incorre nas mesmas penas previstas no 
§ 2º quem deixar de adotar, quando assim o exigir a 
autoridade competente, medidas de precaução em caso de 
risco de dano ambiental grave ou irreversível. 

Reclusão, de um a 
cinco anos. NÃO 

 	

55 

Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais 
sem a competente autorização, permissão, concessão ou 
licença, ou em desacordo com a obtida. Parágrafo único. 
Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área 
pesquisada ou 
explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, 
concessão ou determinação do órgão 
competente. 

Detenção, de seis 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM 

 	

56 

Produzir, processar, embalar, importar, exportar, 
comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter 
em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa 
ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos 
seus regulamentos. § 1º Nas mesmas penas incorre quem 
abandona os produtos ou substâncias referidos no caput, ou 
os utiliza em desacordo com as normas de segurança. 
 
§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, 
a pena é aumentada de um sexto a um terço. 

Reclusão, de um a 
quatro anos, e 
multa. 

NÃO 

 	

56 § 3º Modalidade culposa 
Detenção, de seis 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM 
 	

60 

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em 
qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, 
obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou 
autorização dos órgãos ambientais competentes, ou 
contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: 

Detenção, de um 
a seis meses, ou 
multa, ou ambas 
as penas 
cumulativamente. 

SIM 

 	

61 
Disseminar doença ou praga ou espécies que possam 
causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos 
ecossistemas. 

Reclusão, de um a 
quatro anos, e 
multa. 

NÃO 
 	

62 

Destruir, inutilizar ou deteriorar: 
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo 
ou decisão judicial; 
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, 
instalação científica ou similar protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial.  Parágrafo único.  

Reclusão, de um a 
três anos, e multa. NÃO 

 	

62 § único Modalidade culposa 
Detenção de seis 
meses a um ano, 
sem prejuízo da 

SIM 
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multa. 

63 

Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local 
especialmente protegido por lei, ato administrativo ou 
decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização 
da autoridade competente ou em desacordo com a 
concedida. 

Reclusão, de um a 
três anos, e multa. NÃO 

 	

64 

Promover construção em solo não edificável, ou no seu 
entorno, assim considerado em razão de seu valor 
paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, 
religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 
autorização da autoridade competente ou em 
desacordo com a concedida. 

Detenção, de seis 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM	

	 	

65 

Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou 
monumento urbano. 
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou 
coisa tombada em virtude do seu valor artístico, 
arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano 
de detenção, e multa. 

Detenção, de três 
meses a um ano, 
e multa. 

SIM 

 	

66 

Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, 
omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-
científicos em procedimentos de autorização ou de 
licenciamento ambiental. 

Reclusão, de um a 
três anos, e multa. NÃO 

 	

67 

Conceder o funcionário público licença, autorização ou 
permissão em desacordo com as normas ambientais, para 
as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de 
ato autorizativo do Poder Público. 

Detenção, de um 
a três anos, e 
multa. 

NÃO 

 	

67 § único Modalidade culposa 

Detenção de três 
meses a um ano, 
sem prejuízo da 
multa. 

SIM 

 	

68 Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-
lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental: 

Detenção, de um 
a três anos, e 
multa. 

NÃO 
 	

68 § único Modalidade culposa 

Detenção de três 
meses a um ano, 
sem prejuízo da 
multa. 

SIM 

 	

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

Detenção, de um 
a três anos, e 
multa. 

NÃO 
 	

69-A 

Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão 
florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, 
estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente 
falso ou enganoso, inclusive por omissão 

Reclusão, de três 
a seis anos, e 
multa. 

NÃO	
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