PROJETO DE LEI N.º 9.555, DE 2018
(Do Sr. Cabo Sabino)
Altera redação de dispositivos da Lei nº 13.260, de 16 de março de
2016, Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013, e da Lei nº 8.072, de 25
de julho de 1990, para reformular o conceito, tipificação e pena de
associação a organização criminosa, bem como qualificar como ato
terrorista e crime hediondo qualquer ato praticado por organização ou
facção criminosa

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7622/2006.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a redação de dispositivos da Lei nº 13.260, de
16 de março de 2016, e da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 e da Lei nº 8.072,
de 25 de julho de 1990, para reformular o conceito, tipificação e a pena de
associação a organização criminosa, bem como qualificar como ato terrorista e crime
hediondo qualquer ato praticado por organização ou facção criminosa.
Art. 2º O artigo 2º da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º. O terrorismo consiste na prática, por um individuo ou
organização criminosa (facção criminosa), dos atos previstos
neste artigo, por meio da força física, ações psicológicas ou
emprego de arma de fogo, com o objetivo de
extermínio(chacina), ou mesmo com o objetivo de intimidar ou
coagir o poder público, bem como o uso de cartas físicas ou
por meio eletrônico, com objetivo de intimidar a população civil
ou segmento da sociedade, provocando terror social ou
generalizado ou expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz
pública e a incolumidade pública.”
§1o São atos de terrorismo:
I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer
consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos
biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de
causar danos ou promover destruição em massa;
II - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência,
grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos
cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de modo
temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de
portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias e
instituições bancárias e sua rede de atendimento;
III - filiar-se ou associar-se a organização criminosa.
IV – qualquer ato de organização criminosa que atentar contra
o patrimonio, vida ou a integridade física de pessoa.
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Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções
correspondentes à ameaça ou à violência.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual
ou coletiva de pessoas em manifestações políticas,
movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de
categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou
reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou
apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e
liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal
contida em lei.
§ 3o São atos de terrorismo punidos com pena de reclusão de
vinte a trinta anos, além das sanções correspondentes à
ameaça e à violência.
I – atentar, mediante grave ameaça à pessoa ou violência, com
emprego de arma de fogo, artefato explosivo ou incendiário,
contra a vida, a integridade física, a liberdade e livre atuação
de integrantes das instituições públicas, civis ou militares;
II – atentar, com emprego de arma de fogo, artefato explosivo
ou incendiário, contra instalações de órgãos do judiciário,
legislativo e segurança pública, hospitais, casas de saúde,
escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais
onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de
geração ou transmissão de energia, instalações de exploração,
refino e processamento de petróleo e gás. (NR)”
Art. 3º O artigo 4º da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Fazer, publicamente, apologia de fato tipificado como
crime nesta Lei ou de seu autor:
Pena - reclusão, de quatro a oito anos, e multa:
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem incitar a prática de fato
tipificado como crime nesta Lei.;
§ 2o Aumenta-se a pena de um sexto a dois terços se o crime é
praticado pela rede mundial de computadores ou por qualquer
meio de comunicação social. (NR)”
Art. 4º O artigo 9º da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 9º Os condenados por crimes previstos nesta lei cumprirão
sua pena inicialmente em regime fechado e em
estabelecimento penal de segurança máxima. (NR)”
Art. 5º O § 2o do artigo 1º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013,
passa a vigorar com a seguinte redação:
““Art.1º........................................................................
....................................................................................

III – Diretor de estabelecimento prisional que omitir a existência
de organização ou facção criminosa no respectivo
estabelecimento de sua competência.
Pena - reclusão, de quatro a doze anos, além das demais
sanções previstas em lei.
...................................................................................(NR)”

Art. 6º O artigo 2º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.2º Promover, divulgar, constituir, financiar ou integrar,
pessoalmente ou por interposta pessoa, organização
criminosa.
Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções
correspondentes à ameaça ou à violência. (NR)”

Art. 7º O art. 288 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.288........................................................................
....................................................................................

Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções
correspondentes à ameaça ou à violência.
...................................................................................(NR)”

Art. 8º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso IX:
“Art.1º........................................................................
....................................................................................
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IX - Associação Criminosa ou ato de terrorismo.
...................................................................................(NR)”

Art. 9º O Parágrafo único do artigo 312 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.312........................................................................
....................................................................................
Parágrafo único. A prisão preventiva deverá necessariamente ser
decretada nos casos de crimes de hediondos, como terrorismo,
associação criminosa e homicídio de agentes de segurança pública,
assim como o bloqueio dos bens, também poderá ser decretada no
caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por
força de outras medidas cautelares.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Inicialmente, cumpre ressaltar que a iniciativa deste Projeto de Lei,
visa atender o clamor social por mais segurança. Um dos maiores problemas de
nosso país é a falta de segurança pública, sendo considerado problema fundamental
e principal desafio ao estado de direito no Brasil.
A proposição apresentada tem como escopo combater o crescente
poder que as organizações criminosas vêm adquirindo no Brasil. Para atingir esta
meta, o trabalho divide-se em três partes.
Temos como foco reformular o conceito, tipificação e a pena de
associação a organização criminosa, bem como qualificar como ato terrorista e crime
hediondo qualquer ato praticado por organização ou facção criminosa, ou seja,
pretendemos torna as penas mais rígidas, bem como armar um “cerco jurídico” para
os integrantes de facções criminosas, os quais tem seu “papel” facilitado pelas
brechas do nosso arcabouço jurídico.
Um dos temas mais intrigantes no cenário jurídico criminal e
tormentoso para os órgãos de segurança pública mundiais é a organização
criminosa, que nada mais é, como o nome mesmo já indica, do que a capacidade
que os agentes criminosos possuem de se associar para praticarem atividades
ilícitas, ou seja, de fato o crime é organizado.
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No entanto, a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, em seu art. 1º,
§ 1º considerou organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
trazendo um quantitativo de pessoas diversos das legislações anteriores, por esse
motivo alteramos a legislação com o intuito de equiparar esses crimes mais graves
que possuem penas mais rígidas e dificultam a soltura do condenado.
Recentemente, a maior chacina do Ceará, que deixou 14 mortos na
periferia de Fortaleza, ocorreu dias após a divulgação das estatísticas criminais pelo
governo estadual. Os dados confirmaram que o Estado atingiu em 2017 um número
recorde de homicídios em toda a história: foram 5.134 assassinatos, diante de 3.407
em 2016. O crescimento é de 50,7%. O maior aumento ocorreu em Fortaleza, que
registrou salto de 96,4% na quantidade de homicídios. No ano passado, foram 1.978
assassinatos; em 2016, houve 1.007 registros.
Segundo fontes não oficiais, o evento era promovido por integrantes
da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que nasceu no Rio de Janeiro, e hoje
tem forte presença nos presídios nordestinos e domina o tráfico de drogas no Estado
do Ceará. As execuções, também de acordo com informações não oficiais, estão
sendo atribuídas à facção rival GDE.
Acreditamos que o crime de associação criminosa precisa ter uma
pena mais rigorosa, o que acreditamos que estaremos ajudando a diminuir os casos
de crime contra as pessoas. Para tanto, propomos o aumento das penas mantendo
todos os tipos atuais, somente alterando o quantum da privação de liberdade.
É evidente, no cenário internacional, os esforços das organizações
internacionais para se criar legislações que conceituem o crime de associação
criminosa e preveja sanção compatível com a gravidade dos atos assim
classificados, bem como de mecanismos eficazes para prevenir e reprimir os atos de
terrorismo, tão ameaçadores e atentatórios à paz, à ordem e à segurança, ao direito
à vida e até mesmo à soberania dos países.
Ademais, destacamos que a violência do faz parte do desvio
padrão da segurança pública brasileira, que há tempos sofre com problemas graves,
como superlotação dos presídios, falta de investimentos, encarceramento em massa
e falta de políticas e gestão eficazes para combater a criminalidade. Parece-nos
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claro, que a falta de politicas públicas efetivas acaba contribuindo para aumentar a
sensação de pânico na população.
Neste diapasão, todos esses problemas registrados no começo
deste ano são um reflexo de uma mazela da segurança pública brasileira, que é o
‘”caos do sistema prisional”, e também de outro grave problema, que é a falta de
uma legislação mais rígida.
O cenário supramencionado representa a continuidade da crise na
segurança pública e no combate ao Crime Organizado, que veio se agravando nos
anos anteriores, conforme já alertamos por diversas vezes, e representa a
contraface da incapacidade e do descompromisso do Poder Público para planejar,
propor e executar políticas penais.
Certo dos reflexos positivos que trará para a segurança e a
soberania nacional e com a expectativa de que isso se resulte também em melhoria
das condições de segurança em nível mais amplo, para todos os cidadãos,
conclamo os ilustres Parlamentares a dispensarem o apoio na aprovação deste
Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 7 de fevereiro de 2018.

Deputado CABO SABINO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 13.260, DE 16 DE MARÇO DE 2016
Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art.
5º da Constituição Federal, disciplinando o
terrorismo,
tratando
de
disposições
investigatórias e processuais e reformulando o
conceito de organização terrorista; e altera as
Leis nºs 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e
12.850, de 2 de agosto de 2013.
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição
Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e
reformulando o conceito de organização terrorista.
Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos
previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado,
expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.
§ 1º São atos de terrorismo:
I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos,
gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de
causar danos ou promover destruição em massa;
II - (VETADO);
III - (VETADO);
IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a
pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de
modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações
ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações
públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou
transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e
processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento;
V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções correspondentes à ameaça
ou à violência.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de
pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de
categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a
contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e
liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei.
Art. 3º Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por
interposta pessoa, a organização terrorista:
Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
§ 1º ( VETADO).
§ 2º ( VETADO).
Art. 4º ( VETADO).
Art. 5º Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de
consumar tal delito:
Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a
metade.
§ 1º Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de
terrorismo:
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I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país
distinto daquele de sua residência ou nacionalidade; ou
II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou
nacionalidade.
§ 2º Nas hipóteses do § 1º, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem
para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será a correspondente ao
delito consumado, diminuída de metade a dois terços.
Art. 6º Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar,
investir, de qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou
serviços de qualquer natureza, para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes
previstos nesta Lei:
Pena - reclusão, de quinze a trinta anos.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem oferecer ou receber, obtiver,
guardar, mantiver em depósito, solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a
obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro, com a finalidade de financiar, total ou
parcialmente, pessoa, grupo de pessoas, associação, entidade, organização criminosa que
tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual, a prática dos
crimes previstos nesta Lei.
Art. 7º Salvo quando for elementar da prática de qualquer crime previsto nesta
Lei, se de algum deles resultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena de um terço, se
resultar morte, aumenta-se a pena da metade.
Art. 8º ( VETADO).
Art. 9º ( VETADO).
Art. 10. Mesmo antes de iniciada a execução do crime de terrorismo, na hipótese
do art. 5º desta Lei, aplicam-se as disposições do art. 15 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.813, DE 16 DE MAIO DE 2013
Dispõe sobre o conflito de interesses no
exercício de cargo ou emprego do Poder
Executivo federal e impedimentos posteriores
ao exercício do cargo ou emprego; e revoga
dispositivos da Lei nº 9.986, de 18 de julho de
2000, e das Medidas Provisórias nºs 2.216-37,
de 31 de agosto de 2001, e 2.225-45, de 4 de
setembro de 2001.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º As situações que configuram conflito de interesses envolvendo ocupantes
de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal, os requisitos e restrições a
ocupantes de cargo ou emprego que tenham acesso a informações privilegiadas, os
impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego e as competências para
fiscalização, avaliação e prevenção de conflitos de interesses regulam-se pelo disposto nesta
Lei.
Art. 2º Submetem-se ao regime desta Lei os ocupantes dos seguintes cargos e
empregos:
I - de ministro de Estado;
II - de natureza especial ou equivalentes;
III - de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias,
fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e
IV - do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6 e 5 ou
equivalentes.
Parágrafo único. Além dos agentes públicos mencionados nos incisos I a IV,
sujeitam-se ao disposto nesta Lei os ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício
proporcione acesso a informação privilegiada capaz de trazer vantagem econômica ou
financeira para o agente público ou para terceiro, conforme definido em regulamento.
Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - conflito de interesses: a situação gerada pelo confronto entre interesses
públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira
imprópria, o desempenho da função pública; e

II - informação privilegiada: a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela
relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo federal que tenha repercussão
econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
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(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IX
DOS CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA
Incitação ao crime
Art. 286. Incitar, publicamente, a prática de crime:
Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.
Apologia de crime ou criminoso
Art. 287. Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime:
Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa. (Vide ADPF nº 187/2009)
Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de
cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se
houver a participação de criança ou adolescente. (Artigo com redação dada pela Lei nº
12.850, de 2/8/2013, publicado do DOU Edição Extra de 5/8/2013, em vigor 45 dias após a
publicação)
Constituição de milícia privada
Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização
paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos
crimes previstos neste Código:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos. (Artigo acrescido pela Lei nº
12.720, de 27/9/2012)
TÍTULO X
DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA
CAPÍTULO I
DA MOEDA FALSA
Moeda falsa
Art. 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda
de curso legal no país ou no estrangeiro:
Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou
exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.
§ 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.
§ 3º É punido com reclusão, de três a quinze anos, e multa, o funcionário público
ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação
ou emissão:
I - de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei;
II - de papel-moeda em quantidade superior à autorizada.
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§ 4º Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação
não estava ainda autorizada.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos
do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição
Federal, e determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:
I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de
extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º,
incisos I, II, III, IV, V, VI e VII); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994 e com redação dada
pela Lei nº 13.142, de 6/7/2015)

I-A - lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal
seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos
arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional
de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge,
companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.142, de 6/7/2015)

II - latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994)
III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930,
de 6/9/1994)

IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput , e §§ lº,
2º e 3º); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994)
V - estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994
e com nova redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º); (Inciso acrescido
pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994 e com nova redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º). (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930,
de 6/9/1994)

VII-A - (VETADO na Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada
pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998). (Inciso acrescido pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de
criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º). (Inciso acrescido pela
Lei nº 12.978, de 21/5/2014)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto
nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
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todos tentados ou consumados. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994, com redação
dada pela Lei nº 13.497, de 26/10/2017)

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
I - anistia, graça e indulto;
II - fiança. (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime
fechado. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário,
e de 3/5 (três quintos), se reincidente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 3º Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o
réu poderá apelar em liberdade. (Primitivo § 2º renumerado pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 4º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro
de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. (Primitivo § 3º renumerado pela Lei
nº 11.464, de 28/3/2007)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
LIVRO I
DO PROCESSO EM GERAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IX
DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA
(Título com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)

.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA PRISÃO PREVENTIVA
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a
prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade
policial. (Artigo com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
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aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria. (Artigo com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
(art. 282, § 4º). (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da
prisão preventiva: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir
de 4/7/2011)

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4 (quatro) anos; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a
partir de 4/7/2011)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de
4/7/2011)

IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver
dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes
para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a
identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Parágrafo único
acrescido pela Lei nº 12.403, de 4/5/2011, em vigor a partir de 4/7/2011)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.850, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
Define organização criminosa e dispõe sobre a
investigação criminal, os meios de obtenção da
prova, infrações penais correlatas e o
procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal); revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de
1995; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento
criminal a ser aplicado.
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§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4
(quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
§ 2º Esta Lei se aplica também:
I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando,
iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou
reciprocamente;
II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática
dos atos de terrorismo legalmente definidos. (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.260, de
16/3/2016)

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a
investigação de infração penal que envolva organização criminosa.
§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa
houver emprego de arma de fogo.
§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da
organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.
§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
I - se há participação de criança ou adolescente;
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa
dessa condição para a prática de infração penal;
III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte,
ao exterior;
IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações
criminosas independentes;
V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.
§ 5º Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra
organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego
ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação
ou instrução processual.
§ 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a
perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função
ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.
§ 7º Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta
Lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério
Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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