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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 
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Comitê já começara a examinar antes da data em que 
a denúncia veio a produzir efeitos. 

3. A partir da data em que vier a produzir efeitos 
a denúncia de um Estado Parte, o Comitê não dará 
início ao exame de qualquer nova questão referente 
ao Estado em apreço. 

ARTIGO 32 

O Secretário-Geral das Nações Unidas 
comunicará a todos os Estados membros das Nações 
Unidas e a todos os Estados que assinaram a 
presente Convenção ou a ela aderiram: 

a) as assinaturas, ratificações e adesões 
recebidas em conformidade com os Artigos 25 e 26; 

b) a data de entrada em vigor da Convenção, nos 
termos do Artigo 27, e a data de entrada em vigor de 
quaisquer emendas, nos termos do Artigo 29; 

c) as denúncias recebidas em conformidades 
com o Artigo 31. 

ARTIGO 33 

1. A presente Convenção, cujos textos em árabe, 
chinês, espanhol, francês, inglês e russo são 
igualmente autênticos, será depositada junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas. 

2. O Secretário-Geral das Nações Unidas 
encaminhará cópias autenticadas da presente 
Convenção a todos os Estados. 

 

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.   
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        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 
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.  

TÍTULO III 
DA IMPUTABILIDADE PENAL 

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

