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Constituição Federal 

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 

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

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

I - construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

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

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se 
nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso 
da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

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

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

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

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

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

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

V - é assegurado o direito de resposta, 
proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem;  

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

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

VIII - ninguém será privado de direitos por 
motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica 
ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 
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Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional 

Preâmbulo 

        Os Estados Partes no presente Estatuto. 

        Conscientes de que todos os povos estão unidos 
por laços comuns e de que suas culturas foram 
construídas sobre uma herança que partilham, e 
preocupados com o fato deste delicado mosaico poder 
vir a quebrar-se a qualquer instante, 

        Tendo presente que, no decurso deste século, 
milhões de crianças, homens e mulheres têm sido 
vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam 
profundamente a consciência da humanidade, 

        Reconhecendo que crimes de uma tal gravidade 
constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao 
bem-estar da humanidade, 

        Afirmando que os crimes de maior gravidade, que 
afetam a comunidade internacional no seu conjunto, 
não devem ficar impunes e que a sua repressão deve 
ser efetivamente assegurada através da adoção de 
medidas em nível nacional e do reforço da cooperação 
internacional, 

        Decididos a por fim à impunidade dos autores 
desses crimes e a contribuir assim para a prevenção 
de tais crimes, 

        Relembrando que é dever de cada Estado 
exercer a respectiva jurisdição penal sobre os 
responsáveis por crimes internacionais, 

        Reafirmando os Objetivos e Princípios 
consignados na Carta das Nações Unidas e, em 
particular, que todos os Estados se devem abster de 
recorrer à ameaça ou ao uso da força, contra a 
integridade territorial ou a independência política de 
qualquer Estado, ou de atuar por qualquer outra forma 
incompatível com os Objetivos das Nações Unidas, 

        Salientando, a este propósito, que nada no 
presente Estatuto deverá ser entendido como 
autorizando qualquer Estado Parte a intervir em um 
conflito armado ou nos assuntos internos de qualquer 
Estado, 

        Determinados em perseguir este objetivo e no 
interesse das gerações presentes e vindouras, a criar 
um Tribunal Penal Internacional com caráter 
permanente e independente, no âmbito do sistema 
das Nações Unidas, e com jurisdição sobre os crimes 
de maior gravidade que afetem a comunidade 
internacional no seu conjunto, 

        Sublinhando que o Tribunal Penal Internacional, 
criado pelo presente Estatuto, será complementar às 
jurisdições penais nacionais, 

        Decididos a garantir o respeito duradouro pela 
efetivação da justiça internacional, 

        Convieram no seguinte: 

Capítulo I 

Criação do Tribunal 

Artigo 1
o 

O Tribunal 

        É criado, pelo presente instrumento, um Tribunal 
Penal Internacional ("o Tribunal"). O Tribunal será uma 
instituição permanente, com jurisdição sobre as 
pessoas responsáveis pelos crimes de maior 
gravidade com alcance internacional, de acordo com o 
presente Estatuto, e será complementar às jurisdições 
penais nacionais. A competência e o funcionamento 
do Tribunal reger-se-ão pelo presente Estatuto. 

Artigo 2
o 

Relação do Tribunal com as Nações Unidas 

        A relação entre o Tribunal e as Nações Unidas 
será estabelecida através de um acordo a ser 
aprovado pela Assembléia dos Estados Partes no 
presente Estatuto e, em seguida, concluído pelo 
Presidente do Tribunal em nome deste. 

Artigo 3
o 

Sede do Tribunal 

        1. A sede do Tribunal será na Haia, Países 
Baixos ("o Estado anfitrião"). 

        2. O Tribunal estabelecerá um acordo de sede 
com o Estado anfitrião, a ser aprovado pela 
Assembléia dos Estados Partes e em seguida 
concluído pelo Presidente do Tribunal em nome deste. 

        3. Sempre que entender conveniente, o Tribunal 
poderá funcionar em outro local, nos termos do 
presente Estatuto. 

Artigo 4
o 

Regime Jurídico e Poderes do Tribunal 

        1. O Tribunal terá personalidade jurídica 
internacional. Possuirá, igualmente, a capacidade 
jurídica necessária ao desempenho das suas funções 
e à prossecução dos seus objetivos. 
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Código Penal 

Tempo do crime 

        Art. 4º - Considera-se praticado o crime no 

momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o 
momento do resultado 

Lugar do crime   

        Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar 

em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em 
parte, bem como onde se produziu ou deveria 
produzir-se o resultado. 

TÍTULO II 
DO CRIME 

        Relação de causalidade  

        Art. 13 - O resultado, de que depende a 

existência do crime, somente é imputável a quem lhe 
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão 
sem a qual o resultado não teria ocorrido.   

        Superveniência de causa independente 

        § 1º - A superveniência de causa relativamente 
independente exclui a imputação quando, por si só, 
produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, 
imputam-se a quem os praticou.   

        Relevância da omissão  

        § 2º - A omissão é penalmente relevante quando 
o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 
O dever de agir incumbe a quem:  

        a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção 
ou vigilância;         b) de outra forma, assumiu a 
responsabilidade de impedir o resultado;   

        c) com seu comportamento anterior, criou o risco 
da ocorrência do resultado.   

        Art. 14 - Diz-se o crime:   

        Crime consumado  

        I - consumado, quando nele se reúnem todos os 
elementos de sua definição legal;   

        Tentativa 

        II - tentado, quando, iniciada a execução, não se 
consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente.   

        Pena de tentativa  

        Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, 
pune-se a tentativa com a pena correspondente ao 
crime consumado, diminuída de um a dois terços.  

        Desistência voluntária e arrependimento eficaz  

        Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste 

de prosseguir na execução ou impede que o resultado 
se produza, só responde pelos atos já praticados.  

        Arrependimento posterior 

        Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou 

grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída 
a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, 
por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 
um a dois terços.   

        Crime impossível   

        Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por 
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o 
crime.  

        Art. 18 - Diz-se o crime:   

        Crime doloso   

        I - doloso, quando o agente quis o resultado ou 
assumiu o risco de produzi-lo;  

        Crime culposo  

        II - culposo, quando o agente deu causa ao 
resultado por imprudência, negligência ou imperícia.  

        Parágrafo único - Salvo os casos expressos em 
lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como 
crime, senão quando o pratica dolosamente.   

        Agravação pelo resultado 

        Art. 19 - Pelo resultado que agrava 
especialmente a pena, só responde o agente que o 
houver causado ao menos culposamente.  

        Erro sobre elementos do tipo  

        Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do 
tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a 
punição por crime culposo, se previsto em lei.  

        Descriminantes putativas 

        § 1º - É isento de pena quem, por erro 
plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe 
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situação de fato que, se existisse, tornaria a ação 
legítima. Não há isenção de pena quando o erro 
deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.  

        Erro determinado por terceiro  

        § 2º - Responde pelo crime o terceiro que 
determina o erro.   

        Erro sobre a pessoa  

        § 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o 
crime é praticado não isenta de pena. Não se 
consideram, neste caso, as condições ou qualidades 
da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente 
queria praticar o crime.   

        Erro sobre a ilicitude do fato   

        Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. 
O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de 
pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um 
terço.   

        Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se 
o agente atua ou se omite sem a consciência da 
ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas 
circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.   

        Coação irresistível e obediência hierárquica 

        Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação 
irresistível ou em estrita obediência a ordem, não 
manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é 
punível o autor da coação ou da ordem.  

        Exclusão de ilicitude  

        Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o 
fato:   

        I - em estado de necessidade;   

        II - em legítima defesa;  

        III - em estrito cumprimento de dever legal ou no 
exercício regular de direito.  

        Excesso punível  

        Parágrafo único - O agente, em qualquer das 
hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso 
doloso ou culposo.  

        Estado de necessidade 

        Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade 
quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que 
não provocou por sua vontade, nem podia de outro 

modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, 
nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.   

        § 1º - Não pode alegar estado de necessidade 
quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. (  

        § 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício 
do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 
um a dois terços.   

        Legítima defesa 

        Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, 
usando moderadamente dos meios necessários, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito 
seu ou de outrem.  

Lei nº 4.898/1965 (Lei de Abuso de 

Autoridade) 

Art. 1º O direito de representação e o processo 
de responsabilidade administrativa civil e penal, contra 
as autoridades que, no exercício de suas funções, 
cometerem abusos, são regulados pela presente lei. 

Art. 2º O direito de representação será exercido 
por meio de petição: 

a) dirigida à autoridade superior que tiver 
competência legal para aplicar, à autoridade civil ou 
militar culpada, a respectiva sanção; 

b) dirigida ao órgão do Ministério Público que 
tiver competência para iniciar processo-crime contra a 
autoridade culpada. 

Parágrafo único. A representação será feita em 
duas vias e conterá a exposição do fato constitutivo do 
abuso de autoridade, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de 
testemunhas, no máximo de três, se as houver. 

Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer 
atentado: 

a) à liberdade de locomoção; 

b) à inviolabilidade do domicílio; 

c) ao sigilo da correspondência; 

d) à liberdade de consciência e de crença; 

e) ao livre exercício do culto religioso; 

f) à liberdade de associação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art24
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Direito Administrativo 

Princípios básicos 

 

O estudo da Administração Pública em geral, 

compreendendo a sua estrutura e as suas atividades, 

deve partir do conceito de Estado, sobre o qual 

repousa toda a concepção moderna de organização e 

funcionamento dos serviços públicos a serem 

prestados aos administrados. 
O Estado é pessoa jurídica territorial 

soberana, formada pelos elementos povo, território e 
governo soberano. Esses três elementos são 
indissociáveis e indispensáveis para a noção de um 
Estado independente: o povo, em um dado território, 
organizado segundo sua livre e soberana vontade.  

Estabelece a Constituição de 1988 que a 
organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os estados-
membros, o Distrito Federal e os municípios, todos 
dotados de autonomia política (art. 18). 

Os entes federados - a União, os estados-
membros, o Distrito Federal e os municípios - são 
pessoas jurídicas de direito público, nos termos do 
Código Civil (art. 41). 

O Estado federado tem como característica a 
“descentralização política”, marcada pela convivência, 
em um mesmo território, de diferentes entidades 
políticas autônomas, distribuídas regionalmente (no 
Brasil, por exemplo, temos a coexistência, no mesmo 
território, de esferas políticas distintas e autônomas - a 
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios). 

A Constituição Federal de 1988 adotou como 
forma de Estado o federado, integrado por diferentes 
centros de poder político. Assim, temos um poder 
político central (União), poderes políticos regionais 
(estados) e poderes políticos locais (municípios), além 
do Distrito Federal, que, em virtude da vedação 
constitucional à sua divisão em municípios, acumula 
os poderes regionais e locais (CF, art. 32, § 10). No 
Brasil, a forma federativa de Estado constitui cláusula 
pétrea, insuscetível de abolição por meio de reforma 
constitucional (CF, art. 60, § 40, I). 

Em suma, o Direito Administrativo é o ramo do 
direito que cuida da função administrativa do Estado, 
isto é, de toda atividade desenvolvida pelo Estado, 
seja de forma típica ou de forma atípica, visando os 
interesses da coletividade.  

 
Da Administração Pública Direta e Indireta 

 

A Administração Direta é o conjunto de órgãos que 
integram as pessoas políticas do Estado (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios), aos quais foi 
atribuída a competência para o exercício, de forma 
centralizada, de atividades administrativas. 

Administração Indireta é o conjunto de pessoas 
administrativas que, vinculadas à Administração 
Direta, têm a competência para o exercício, de forma 
descentralizada, de atividades administrativas. 

No Brasil, o Decreto-Lei n. 200, de 1967, estabelece a 
organização da Administração Pública Federal, 
determinando que esta compreende: 

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

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

a) Autarquias; 

b) Empresas públicas; 

c) Sociedades de economia mista; 

d) Fundações públicas; 

A Administração Pública Indireta ou Descentralizada é 
composta por pessoas jurídicas autônomas com 
natureza de direito público ou de direito privado. 

A natureza jurídica de direito público ou direito privado 
determina diversas características jurídicas especiais, 
definindo qual o regime jurídico aplicável. 

São pessoas de direito público (Adm. Indireta): 
autarquias, fundações públicas, agências reguladoras 
e associações públicas. 

Possuem personalidade de direito privado: empresa 
pública, sociedade de economia mista e fundações 
não governamentais. 

Entendemos que essa organização, em face do 
tratamento conferido ao tema pela Constituição 
Federal de 1988, é também obrigatória para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Assim, na 
esfera estadual temos estrutura semelhante à federal: 
a Governadoria do Estado, os órgãos de assessoria 
ao Governador e as Secretarias Estaduais compondo 
a chamada Administração Direta; as autarquias, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e as fundações públicas estaduais compondo a 
Administração Indireta. O mesmo ocorre nos 
Municípios, em que, por força do princípio da simetria, 
temos a Administração Direta, composta pela 
Prefeitura, pelos órgãos de assessoramento ao 
Prefeito e pelas Secretarias Municipais, e a 
Administração Indireta, que compreende as 
autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e as fundações públicas municipais. 

Ao lado dessa estrutura, positivada pelo Direito 
brasileiro, são objeto de estudo do Direito 
Administrativo determinados entes privados que, sem 
integrarem a Administração Direta ou a Administração 
Indireta, colaboram com o Estado no desempenho de 
atividades de interesse público, de natureza não  
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Poderes administrativos 

 
Os poderes administrativos representam 

instrumentos que, utilizados isolada ou conjuntamente, 
permitem à administração cumprir suas finalidades. 

Poder hierárquico 
Hierarquia caracteriza-se pela existência de 

níveis de subordinação entre órgãos e agentes 
públicos, sempre no âmbito de uma mesma pessoa 
jurídica. 

Deve-se frisar que subordinação só existe no 
âmbito de uma mesma pessoa jurídica, é estabelecida 
entre agentes e órgãos de uma mesma entidade, 
verticalmente escalonados, como decorrência do 
poder hierárquico. 

Relações de natureza hierárquica, isto é, 
relações superior-subordinado, são típicas da 
organização administrativa. Não há hierarquia, 
entretanto, entre diferentes pessoas jurídicas, nem 
entre os Poderes da República, · nem mesmo entre a 
administração e os administrados. 

Dessa forma, podemos ter hierarquia entre 
órgãos e agentes no âmbito interno da administração 
direta do Poder Executivo, ou hierarquia entre órgãos 
e agentes no âmbito interno de uma autarquia. 

Diferentemente, não pode existir hierarquia, 
por exemplo, entre agentes e órgãos administrativos 
do Poder Legislativo, de um lado, e agentes e órgãos 
do Poder Executivo, de outro. Tampouco pode haver 
hierarquia, ainda exemplificando, entre órgãos e 
agentes da administração direta, de um lado, e 
entidades e agentes da administração indireta, de 
outro. 

A doutrina em geral aponta como decorrência 
do poder hierárquico as prerrogativas, exercidas pelo 
superior sobre seus subordinados, de dar ordens, 
fiscalizar, controlar, aplicar sanções, delegar 
competências e avocar competências. 

A prerrogativa de dar ordens, também referida 
como poder de comando, permite que o superior 
hierárquico assegure o adequado funcionamento dos 
serviços sob sua responsabilidade. Para tanto, não só 
dá ordens diretas, verbais ou escritas, a subordinados 
determinados, como também edita os assim 
chamados atos administrativos ordinatórios (por 
exemplo, ordens de serviço, portarias, instruções, 
circulares internas etc.), que obrigam indistintamente 
todos os agentes subordinados que devam executar 
as tarefas neles disciplinadas. 

Os servidores públicos têm o dever de acatar 
e cumprir as ordens de seus superiores hierárquicos 
(dever de obediência), exceto quando manifestamente 
ilegais, hipótese em que surge para o destinatário da 
ordem o dever de representação contra a ilegalidade, 
conforme preceitua, no caso dos servidores federais, a 
lei 8112/90. 

Poder disciplinar 
 

O poder disciplinar (trata-se, a rigor, de um 
poder-dever) possibilita à administração pública: 

a) punir internamente as infrações funcionais 
de seus servidores; e 

b) punir infrações administrativas cometidas 
por particulares a ela ligados mediante algum vínculo 
jurídico específico (por exemplo, a punição pela 
administração de um particular que com ela tenha 
celebrado um contrato administrativo e descumpra as 
obrigações contratuais que assumiu). 

Note-se que, quando a administração aplica 
uma sanção disciplinar a um agente público, essa 
atuação decorre imediatamente do poder disciplinar e 
mediatamente do poder hierárquico. Vale dizer, o 
poder disciplinar, nesses casos, deriva do hierárquico. 
Entretanto, quando a administração pública aplica 
uma sanção administrativa a alguém que descumpriu 
um contrato administrativo, há exercício do poder 
disciplinar, mas não existe liame hierárquico. Nesses 
casos, o poder disciplinar não está relacionado ao 
poder hierárquico. 

Não se deve confundir o poder disciplinar da 
administração pública com o poder punitivo do Estado 
(jus puniendi), que é exercido pelo Poder Judiciário e 
diz respeito à repressão de crimes e contravenções 
tipificados nas leis penais. 

Devemos registrar que o ato de aplicação da 
penalidade deverá sempre ser motivado. Essa regra 
não comporta exceção: toda e qualquer aplicação de 
sanção administrativa (não só as sanções 
disciplinares) exige motivação, sobretudo porque, 
impreterivelmente, deve ser a todos assegurado o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 
 
 
 

Poder regulamentar 
 

A doutrina tradicional emprega a expressão 
"poder regulamentar" exclusivamente para designar as 
competências do Chefe do Poder Executivo para 
editar atos administrativos normativos. 

É o poder atribuído aos chefes do executivo 
para a expedição de decretos para a fiel execução da 
lei. Por exemplo, um decreto expedido pelo Presidente 
da república. 

O poder regulamentar é a faculdade conferida 
somente aos chefes do executivo para explicitar a lei. 
O poder regulamentar exterioriza-se através, como 
dito, através do decreto. 

O poder regulamentar deve ser exercido nos 
limites da lei, ou seja, não pode o Executivo invadir as 
reservas da lei, tratando de matérias que só por lei 
podem ser disciplinadas.  

 
Poder de polícia 

 
Segundo o código tributário nacional, em seu 

artigo 76, considera-se poder de polícia a atividade da 
administração pública que, limitando ou disciplinado 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 
ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à  


