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Lei de Contravenções Penais. 
 

Lei de contravenções penais – Decreto-lei 3.688, de 03 de 
outubro de 1941.  

 

CF - Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lei de Contravenções Penais. 
 

Distinções entre crimes e contravenções penais. 

 

1º) quanto às penas.  

 

LICP – art. 1º. Considera-se crime a infração penal a qual a lei 
comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, 
quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; 
contravenção, a infração penal a qual a lei comina, 
isoladamente, pena de prisão simples ou multa, ou ambas, 
alternativa ou cumulativamente.  
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b) Quanto à tentativa. 

CP – 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. 

 

LCP - Art. 4º Não é punível a tentativa de contravenção. 

 

 

 



Lei de Contravenções Penais. 
 

c) Quanto à modalidade de ação penal: 

 

CP – Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei 
expressamente a declara privativa do ofendido. 

 

LCP - Art. 17. A ação penal é pública, devendo a autoridade 
proceder de ofício. 

 

 

 

 

 

 

 



Lei de Contravenções Penais. 
 

Exceção. 

 

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém: 

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, 
de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui 
crime. 

 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a 
metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) 
anos.        (Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003) 
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Lei de Contravenções Penais. 
 

d) Quanto à possibilidade de aplicação da lei penal fora do 
território nacional. 

 

CP - Extraterritorialidade  

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no 
estrangeiro: (...) 

 

LCP - Art. 2º A lei brasileira só é aplicável à contravenção 
praticada no território nacional. 

 

 

 

 

 



Lei de Contravenções Penais. 
 

f) Quanto ao período de prova no sursis. 

 

CP - Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não 
superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, desde que: (...) 

 

LCP - Art. 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz 
pode suspender por tempo não inferior a um ano nem superior 
a três, a execução da pena de prisão simples, bem como 
conceder livramento condicional.     

 

 

 

 

 



Lei de Contravenções Penais. 
 

e) Quanto ao tempo máximo de cumprimento da pena 
privativa de liberdade. 

 

CP - Art. 75 - O tempo de cumprimento das penas privativas 
de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos. 

 

LCP - Art. 10. A duração da pena de prisão simples não pode, 
em caso algum, ser superior a cinco anos, nem a importância 
das multas ultrapassar cinquenta contos. 

 

 

 

 

 



Lei de Contravenções Penais. 
 

Outras leis que descrevem contravenções penais: 

 

- Decreto-lei 6.259/44 – arts. 45 a 60 – contravenções 
referentes aos serviços de loteria (tendo revogado os arts. 51 
a 58 da LCP). 

 

- Lei 5.553/68 – art. 3º - contravenção de retenção de 
documentos de identificação pessoal.  

 

- Contravenções contra a economia popular – art. 66, I a III, 
da Lei 4.591/64. 

 

 



Lei de Contravenções Penais. 
 

 

 

-  Contravenções na Lei de Locações – art. 43 da Lei 8.245/91. 

 

 

 

 

 


