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Direito Penal

CRIMES CONTRA A PESSOA

CÓDIGO PENAL

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I

Dos Crimes Contra a Pessoa

CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A VIDA

Homicídio Simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de Diminuição de Pena

§ 1º Se o agente comete o crime impelido 
por motivo de relevante valor social ou mo-
ral, ou sob o domínio de violenta emoção, 
logo em seguida a injusta provocação da 
vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um 
sexto a um terço.

Homicídio Qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I – mediante paga ou promessa de recom-
pensa, ou por outro motivo torpe;

II – por motivo futil;

III – com emprego de veneno, fogo, explosi-
vo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso 
ou cruel, ou de que possa resultar perigo 
comum;

IV – à traição, de emboscada, ou mediante 
dissimulação ou outro recurso que dificulte 
ou torne impossível a defesa do ofendido;

V – para assegurar a execução, a ocultação, 
a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

Homicídio Culposo

§ 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 
4.611, de 1965)

Pena – detenção, de um a três anos.

Aumento de Pena

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumen-
tada 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 pres-
tar imediato socorro à vítima, não procura 
diminuir as consequências 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. (Redação dada pela Lei 
nº 10.741, de 2003)

§ 5º Na hipótese de homicídio culposo, o 
juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as 
consequências da infração atingirem o pró-
prio agente de forma tão grave que a san-
ção penal se torne desnecessária. (Incluído 
pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)

§ 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 
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de serviço de segurança, ou por grupo de 
extermínio. (Incluído pela Lei nº 12.720, de 
2012)

Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se 
ou prestar-lhe auxílio para que o faça:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, se o 
suicídio se consuma; ou reclusão, de um a 
três anos, se da tentativa de suicídio resulta 
lesão corporal de natureza grave.

Parágrafo único. A pena é duplicada:

Aumento de Pena

I – se o crime é praticado por motivo egoís-
tico;

II – se a vítima é menor ou tem diminuída, 
por qualquer causa, a capacidade de resis-
tência.

Infanticídio

Art. 123. Matar, sob a influência do estado 
puerperal, o próprio filho, durante o parto ou 
logo após:

Pena – detenção, de dois a seis anos.

Aborto Provocado pela Gestante ou com seu 
Consentimento

Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou con-
sentir que outrem lho provoque:  (Vide ADPF 
54)

Pena – detenção, de um a três anos.

Aborto Provocado por Terceiro

Art. 125. Provocar aborto, sem o consentimen-
to da gestante:

Pena – reclusão, de três a dez anos.

Art. 126. Provocar aborto com o consentimento 
da gestante:  (Vide ADPF 54)

Pena – reclusão, de um a quatro anos.

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo 
anterior, se a gestante não é maior de qua-

torze anos, ou é alienada ou debil mental, 
ou se o consentimento é obtido mediante 
fraude, grave ameaça ou violência

Forma Qualificada

Art. 127. As penas cominadas nos dois artigos 
anteriores são aumentadas de um terço, se, em 
consequência do aborto ou dos meios empre-
gados para provocá-lo, a gestante sofre lesão 
corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, 
por qualquer dessas      causas, lhe sobrevém a 
morte.

Art. 128. Não se pune o aborto praticado por 
médico:  (Vide ADPF 54)

Aborto Necessário

I – se não há outro meio de salvar a vida da 
gestante;

Aborto no Caso de Gravidez Resultante de 
estupro

II – se a gravidez resulta de estupro e o 
aborto é precedido de consentimento da 
gestante ou, quando incapaz, de seu repre-
sentante legal.

CAPÍTULO II
DAS LESÕES CORPORAIS

Lesão Corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a 
saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Lesão Corporal de Natureza Grave

§ 1º Se resulta:

I – Incapacidade para as ocupações habitu-
ais, por mais de trinta dias;

II – perigo de vida;

III – debilidade permanente de membro, 
sentido ou função;
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IV – aceleração de parto:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º Se resulta:

I – Incapacidade permanente para o traba-
lho;

II – enfermidade incuravel;

III – perda ou inutilização do membro, senti-
do ou função;

IV – deformidade permanente;

V – aborto:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

Lesão Corporal Seguida de Morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias 
evidenciam que o agente não quís o resulta-
do, nem assumiu o risco de produzí-lo:

Pena – reclusão, de quatro a doze anos.

Diminuição de Pena

§ 4º Se o agente comete o crime impelido 
por motivo de relevante valor social ou mo-
ral ou sob o domínio de violenta emoção, 
logo em seguida a injusta provocação da ví-
tima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto 
a um terço.

Substituição da Pena

§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode 
ainda substituir a pena de detenção pela de 
multa, de duzentos mil réis a dois contos de 
réis:

I – se ocorre qualquer das hipóteses do pa-
rágrafo anterior;

II – se as lesões são recíprocas.

Lesão Corporal Culposa

§ 6º Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, 
de 1965)

Pena – detenção, de dois meses a um ano.

Aumento de Pena

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) 
se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º 
6º do art. 121 deste Código. (Redação dada 
pela Lei nº 12.720, de 2012)

§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no 
§ 5º do art. 121.(Redação dada pela Lei nº 
8.069, de 1990)

Violência Doméstica (Incluído pela Lei nº 
10.886, de 2004)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascen-
dente, descendente, irmão, cônjuge ou 
companheiro, ou com quem conviva ou te-
nha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se 
o agente das relações domésticas, de coa-
bitação ou de hospitalidade: (Redação dada 
pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 
anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 
2006)

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º 
deste artigo, se as circunstâncias são as in-
dicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a 
pena em 1/3 (um terço). (Incluído pela Lei 
nº 10.886, de 2004)

§ 11.  Na hipótese do § 9º deste artigo, a 
pena será aumentada de um terço se o cri-
me for cometido contra pessoa portadora 
de deficiência. (Incluído pela Lei nº 11.340, 
de 2006)

CAPÍTULO III
DA PERICLITAÇÃO DA  

VIDA E DA SAÚDE

Perigo de Contágio Venéreo

Art. 130. 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:
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Pena – detenção, de três meses a um ano, 
ou multa.

§ 1º Se é intenção do agente transmitir a 
moléstia:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e 
multa.

§ 2º Somente se procede mediante repre-
sentação.

Perigo de Contágio de Moléstia Grave

Art. 131. Praticar, com o fim de transmitir a ou-
trem moléstia grave de que está contaminado, 
ato capaz de produzir o contágio:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e 
multa.

Perigo para a Vida ou Saúde de Outrem

Art. 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a 
perigo direto e iminente:

Pena – detenção, de três meses a um ano, 
se o fato não constitui crime mais grave.

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 qual-
quer natureza, em desacordo com as nor-
mas legais. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 
29.12.1998)

Abandono de Incapaz 

Art. 133. Abandonar pessoa que está sob seu 
cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por 
qualquer motivo, incapaz de defender-se dos 
riscos resultantes do abandono:

Pena – detenção, de seis meses a três anos.

§ 1º Se do abandono resulta lesão corporal 
de natureza grave:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º Se resulta a morte:

Pena – reclusão, de quatro a doze anos.

Aumento de Pena

§ 3º As penas cominadas neste artigo au-
mentam-se de um terço:

I – se o abandono ocorre em lugar ermo;

II – se o agente é ascendente ou descenden-
te, cônjuge, irmão, tutor ou curador da víti-
ma.

III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) 
anos (Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003)

Exposição ou abandono de recém-nascido

Art. 134. Expor ou abandonar recém-nascido, 
para ocultar desonra própria:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de na-
tureza grave:

Pena – detenção, de um a três anos.

§ 2º Se resulta a morte:

Pena – detenção, de dois a seis anos.

Omissão de Socorro

Art. 135. Deixar de prestar assistência, quan-
do possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança 
abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida 
ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminen-
te perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro 
da autoridade pública:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou 
multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de 
metade, se da omissão resulta lesão corpo-
ral de natureza grave, e triplicada, se resulta 
a morte.

Condicionamento de Atendimento Médico-
-hospitalar Emergencial (Incluído pela Lei nº 
12.653, de 2012).

Art. 135-A. Exigir cheque-caução, nota promis-
sória ou qualquer garantia, bem como o preen-
chimento prévio de formulários administrativos, 
como condição para o atendimento médico-
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-hospitalar emergencial:  (Incluído pela Lei nº 
12.653, de 2012).

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, e multa. (Incluído pela Lei nº 12.653, 
de 2012).

Parágrafo único. A pena é aumentada até o 
dobro se da negativa de atendimento resul-
ta lesão corporal de natureza grave, e até o 
triplo se resulta a morte. (Incluído pela Lei 
nº 12.653, de 2012).

Maus-tratos

Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de 
pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilân-
cia, 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 abu-
sando de meios de correção ou disciplina:

Pena – detenção, de dois meses a um ano, 
ou multa.

§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de na-
tureza grave:

Pena – reclusão, de um a quatro anos.

§ 2º Se resulta a morte:

Pena – reclusão, de quatro a doze anos.

§ 3º Aumenta-se a pena de um terço, se 
o crime é praticado contra pessoa menor 
de 14 (catorze) anos. (Incluído pela Lei nº 
8.069, de 1990)

CAPÍTULO IV
DA RIXA

Rixa

Art. 137. Participar de rixa, salvo para separar 
os contendores:

Pena – detenção, de quinze dias a dois me-
ses, ou multa.

Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão 
corporal de natureza grave, aplica-se, pelo 

fato da participação na rixa, a pena de de-
tenção, de seis meses a dois anos.

CAPÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA A HONRA

Calúnia

Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsa-
mente fato definido como crime:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, 
e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem, saben-
do falsa a imputação, a propala ou divulga.

§ 2º É punível a calúnia contra os mortos.

Exceção da Verdade

§ 3º Admite-se a prova da verdade, salvo:

I – se, constituindo o fato imputado crime 
de ação privada, o ofendido não foi conde-
nado por sentença irrecorrível;

II – se o fato é imputado a qualquer das pes-
soas indicadas no nº I do art. 141;

III – se do crime imputado, embora de ação 
pública, o ofendido foi absolvido por sen-
tença irrecorrível.

Difamação

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

Pena – detenção, de três meses a um ano, 
e multa.

Exceção da Verdade

Parágrafo único. A exceção da verdade so-
mente se admite se o ofendido é funcioná-
rio público e a ofensa é relativa ao exercício 
de suas funções.

Injúria

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dig-
nidade ou o decoro:
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Pena – detenção, de um a seis meses, ou 
multa.

§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I – quando o ofendido, de forma reprovável, 
provocou diretamente a injúria;

II – no caso de retorsão imediata, que con-
sista em outra injúria.

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou 
vias de fato, que, por sua natureza ou pelo 
meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e 
multa, além da pena correspondente à vio-
lência.

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de 
elementos referentes a raça, cor, etnia, reli-
gião, origem ou a condição de pessoa idosa 
ou portadora de deficiência: (Redação dada 
pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena – reclusão de um a três anos e multa. 
(Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)

Disposições Comuns

Art. 141. As penas cominadas neste Capítulo 
aumentam-se de um terço, se qualquer dos cri-
mes 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. (Incluído pela Lei nº 10.741, 
de 2003)

Parágrafo único. Se o crime é cometido me-
diante paga ou promessa de recompensa, 
aplica-se a pena em dobro.

Exclusão do Crime

Art. 142. Não constituem injúria ou difamação 
punível:

I – a ofensa irrogada em juízo, na discussão 
da causa, pela parte ou por seu procurador;

II – a opinião desfavorável da crítica literá-
ria, artística ou científica, salvo quando ine-
quívoca a intenção de injuriar ou difamar;

III – o conceito desfavorável emitido por 
funcionário público, em apreciação ou in-
formação que preste no cumprimento de 
dever do ofício.

Parágrafo único. Nos casos dos ns. I e III, 
responde pela injúria ou pela difamação 
quem lhe dá publicidade.

Retratação

Art. 143. O querelado que, antes da sentença, 
se retrata cabalmente da calúnia ou da difama-
ção, fica isento de pena.

Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases, 
se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se 
julga ofendido pode pedir explicações em juízo. 
Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do 
juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofen-
sa.

Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítu-
lo somente se procede mediante queixa, salvo 
quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência 
resulta lesão corporal.

Parágrafo único. Procede-se mediante re-
quisição do Ministro da Justiça, no caso do 
inciso I do caput do art. 141 deste Código, 
e mediante representação do ofendido, 
no caso do inciso II do mesmo artigo, bem 
como no caso do § 3º do art. 140 deste Có-
digo. (Redação dada pela Lei nº 12.033.  de 
2009)
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CAPÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA  

A LIBERDADE INDIVIDUAL

Seção I
DOS CRIMES CONTRA  
A LIBERDADE PESSOAL

Constrangimento Ilegal

Art. 146. Constranger alguém, mediante violên-
cia ou grave ameaça, ou depois de lhe haver re-
duzido, por qualquer outro meio, a capacidade 
de resistência, a não fazer o que a lei permite, 
ou a fazer o que ela não manda:

Pena – detenção, de três meses a um ano, 
ou multa.

Aumento de Pena

§ 1º As penas aplicam-se 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.

§ 3º Não se compreendem na disposição 
deste artigo:

I – a intervenção médica ou cirúrgica, sem 
o consentimento do paciente ou de seu re-
presentante legal, se justificada por iminen-
te perigo de vida;

II – a coação exercida para impedir suicídio.

Ameaça

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito 
ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de 
causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou 
multa.

Parágrafo único. Somente se procede me-
diante representação.

Sequestro e Cárcere Privado

Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, me-
diante sequestro ou cárcere privado:  (Vide Lei 
nº 10.446, de 2002)

Pena – reclusão, de um a três anos.

§ 1º A pena é de reclusão, de dois a cinco 
anos:

I – se a vítima é ascendente, descenden-
te, cônjuge ou companheiro do agente ou 
maior de 60 (sessenta) anos; (Redação dada 
pela Lei nº 11.106, de 2005)

II – se o crime é praticado mediante interna-
ção da vítima em casa de saúde ou hospital;

III – se a privação da liberdade dura mais de 
quinze dias.

IV – se o crime é praticado contra menor 
de 18 (dezoito) anos; (Incluído pela Lei nº 
11.106, de 2005)

V – se o crime é praticado com fins libidino-
sos. (Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005)

§ 2º – Se resulta à vítima, em razão de 
maus-tratos ou da natureza da detenção, 
grave sofrimento físico ou moral:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

Redução a condição análoga à de escravo

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à 
de escravo, quer submetendo-o a trabalhos for-
çados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-
-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o empregador 
ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803, 
de 11.12.2003)

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e mul-
ta, além da pena correspondente à violên-
cia. (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003)

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (In-
cluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

I – cerceia o uso de qualquer meio de trans-
porte por parte do trabalhador, com o fim 
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de retê-lo no local de trabalho; (Incluído 
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

II – mantém vigilância ostensiva no local 
de trabalho ou se apodera de documentos 
ou objetos pessoais do trabalhador, com o 
fim de retê-lo no local de trabalho. (Incluído 
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

§ 2º A pena é aumentada de metade, se 
o crime é cometido: (Incluído pela Lei nº 
10.803, de 11.12.2003)

I – contra criança ou adolescente; (Incluído 
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

II – por motivo de preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou origem. (Incluído pela Lei 
nº 10.803, de 11.12.2003)

Seção II
DOS CRIMES CONTRA A 

INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

Violação de Domicílio

Art. 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou 
astuciosamente, ou contra a vontade expressa 
ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou 
em suas dependências:

Pena – detenção, de um a três meses, ou 
multa.

§ 1º Se o crime é cometido durante a noi-
te, ou em lugar ermo, ou com o emprego de 
violência ou de arma, ou por duas ou mais 
pessoas:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, 
além da pena correspondente à violência.

§ 2º 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.

§ 3º Não constitui crime a entrada ou per-
manência em casa alheia ou em suas de-
pendências:

I – durante o dia, com observância das for-
malidades legais, para efetuar prisão ou ou-
tra diligência;

II – a qualquer hora do dia ou da noite, 
quando algum crime está sendo ali pratica-
do ou na iminência de o ser.

§ 4º A expressão "casa" compreende:

I – qualquer compartimento habitado;

II – aposento ocupado de habitação coleti-
va;

III – compartimento não aberto ao público, 
onde alguém exerce profissão ou atividade.

§ 5º Não se compreendem na expressão 
"casa":

I – hospedaria, estalagem ou qualquer outra 
habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a 
restrição do n.º II do parágrafo anterior;

II – taverna, casa de jogo e outras do mes-
mo gênero.

Seção III
DOS CRIMES CONTRA 

A INVIOLABILIDADE DE 
CORRESPONDÊNCIA

Violação de Correspondência

Art. 151. Devassar indevidamente o conteúdo 
de correspondência fechada, dirigida a outrem:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou 
multa.

Sonegação ou Destruição de Correspondência

§ 1º Na mesma pena incorre:

I – quem se apossa indevidamente de cor-
respondência alheia, embora não fechada 
e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói;

Violação de comunicação telegráfica, radioelé-
trica ou telefônica

II – quem indevidamente divulga, transmite 
a outrem ou utiliza abusivamente comuni-
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cação telegráfica ou radioelétrica dirigida 
a terceiro, ou conversação telefônica entre 
outras pessoas;

III – quem impede a comunicação ou a con-
versação referidas no número anterior;

IV – quem instala ou utiliza estação ou apa-
relho radioelétrico, sem observância de dis-
posição legal.

§ 2º As penas aumentam-se de metade, se 
há dano para outrem.

§ 3º Se o agente comete o crime, com abu-
so de função em serviço postal, telegráfico, 
radioelétrico ou telefônico:

Pena – detenção, de um a três anos.

§ 4º Somente se procede mediante repre-
sentação, salvo nos casos do § 1º, IV, e do 
§ 3º.

Correspondência comercial

Art. 152. Abusar da condição de sócio ou em-
pregado de estabelecimento comercial ou in-
dustrial para, no todo ou em parte, desviar, so-
negar, subtrair ou suprimir correspondência, ou 
revelar a estranho seu conteúdo:

Pena – detenção, de três meses a dois anos.

Parágrafo único. Somente se procede me-
diante representação.

Seção IV
DOS CRIMES CONTRA A 

INVIOLABILIDADE DOS SEGREDOS

Divulgação de Segredo

Art. 153. Divulgar alguém, sem justa causa, con-
teúdo de documento particular ou de corres-
pondência confidencial, de que é destinatário 
ou detentor, e cuja divulgação possa produzir 
dano a outrem:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou 
multa.

§ 1º Somente se procede mediante repre-
sentação. (Parágrafo único renumerado 
pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informa-
ções sigilosas ou reservadas, assim defini-
das em lei, contidas ou não nos sistemas 
de informações ou banco de dados da Ad-
ministração Pública: (Incluído pela Lei nº 
9.983, de 2000)

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, 
de 2000)

§ 2º Quando resultar prejuízo para a Admi-
nistração Pública, a ação penal será incon-
dicionada. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 
2000)

Violação do Segredo Profissional

Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, se-
gredo, de que tem ciência em razão de função, 
ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação 
possa produzir dano a outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, 
ou multa.

Parágrafo único. Somente se procede me-
diante representação.

Art. 154-A.  Invadir dispositivo informático 
alheio, conectado ou não à rede de computado-
res, 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: (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, e multa. (Incluído pela Lei nº 12.737, 
de 2012)     

§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, 
oferece, distribui, vende ou difunde dispo-
sitivo ou programa de computador com o 
intuito de permitir a prática da conduta de-
finida no caput. (Incluído pela Lei nº 12.737, 
de 2012) 
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§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a um 
terço se da invasão resulta prejuízo econô-
mico. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     

§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de 
conteúdo de comunicações eletrônicas pri-
vadas, segredos comerciais ou industriais, 
informações sigilosas, assim definidas em 
lei, ou o controle remoto não autorizado do 
dispositivo invadido: (Incluído pela Lei nº 
12.737, de 2012)     

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa, se a conduta não consti-
tui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 
12.737, de 2012)     

§ 4º Na hipótese do § 3º, aumenta-se a 
pena de um a dois terços se houver divul-
gação, comercialização ou transmissão a 
terceiro, a qualquer título, dos dados ou 
informações obtidos. (Incluído pela Lei nº 
12.737, de 2012)    

§ 5º Aumenta-se a pena de um terço à me-
tade se o crime for praticado contra: (Incluí-
do pela Lei nº 12.737, de 2012)     

I – Presidente da República, governadores 
e prefeitos; (Incluído pela Lei nº 12.737, de 
2012)      

II – Presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral;  (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     

III – Presidente da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal, de Assembleia Legis-
lativa de Estado, da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou 
(Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

IV – dirigente máximo da administração di-
reta e indireta federal, estadual, municipal 
ou do Distrito Federal. (Incluído pela Lei nº 
12.737, de 2012)  

Ação Penal (Incluído pela Lei nº 12.737, de 
2012)     

Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, 
somente se procede mediante representação, 
salvo se o crime é cometido contra a administra-
ção pública direta ou indireta de qualquer dos 
Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios ou contra empresas concessioná-
rias de serviços públicos. (Incluído pela Lei nº 
12.737, de 2012)      
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MATERIAL DE APOIO

DOS CRIMES CONTRA A PESSOA :

 • ART. 121 A 128, CP ; crimes contra a vida
 • ART. 121, CP :  homicídio e espécies (homicídio simples, privilegiado, qualificado, culposo)
 • ART. 122, CP : observar a pena; não admite a tentativa
 • ART. 123, CP : possibilidade ou não de concurso de pessoas na modalidade de co-autoria
 • ART. 124 A 128, CP : formas de aborto; art.128, CP:excludente de ilicitude
 • ART. 129, CP : importante; lembrar que o art. 129,par.3º, CP é um crime preterdoloso;
 • ART. 135, CP :crime omissivo puro
 • ART. 137, CP : crime plurissubjetivo
 • ART. 138, CP : cabe exceção da verdade, exceto no caso do par. 3º; não confundir com os 

arts. 339 e 340, CP.
 • ART. 139, CP : cabe exceção da verdade somente no caso do parágrafo único.
 • ART. 140, CP : não cabe exceção da verdade; cabe perdão judicial no caso do par. 1º; formas 

qualificadas : parágrafos 2º e 3º.
 • ART. 141, CP : causas de aumento de pena.
 • ART. 142, CP : causas de exclusão do crime na difamação e na injúria.
 • ART. 143, CP : retratação cabível na calúnia e na difamação.
 • ART. 144, CP : pedido de explicações em juízo.
 • ART. 145, CP : ação penal. Súmula 714 do STF 
 • ART. 146, CP : o parágrafo 3º indica uma causa de exclusão de tipicidade
 • ART. 148, CP : sequestro e cárcere privado e formas qualificadas
 • ART. 149 a 154-B : leitura




