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 Bíblia   Código de Hamurabi 

Ex 21:2 Se comprares um servo hebreu, 
seis anos servirá; mas, ao 
sétimo, sairá forro, de graça. 

§ 117 Se alguém deixar de cumprir um 
pedido de dívida e vender a si mesmo, 
sua esposa, seu filho e filha por 
dinheiro ou entregá-los a trabalhos 
forçados: eles trabalharão por três 
anos na casa do homem que os 
comprou, ou o titular, e no quarto ano 
serão libertados. 

Ex 21:15 O que ferir a seu pai ou a sua 
mãe certamente morrerá.  

§ 195 Se um filho bater em seu pai, suas 
mãos serão decepadas. 

Ex 21:16 E quem furtar algum homem e 
o vender, ou for achado na sua 
mão, certamente morrerá. 

§ 14 Se alguém roubar o filho menor de 
outro, será condenado à morte. 

Ex 21:18-19  E, se alguns homens pelejarem, 
ferindo um ao outro com pedra 
ou com o punho, e este não 
morrer, mas cair na cama; se 
ele tornar a levantar-se e andar 
fora sobre o seu bordão, então, 
aquele que o feriu será 
absolvido; somente lhe pagará 
o tempo que perdera e o fará 
curar totalmente.  

§ 206 Se durante uma briga um homem 
bater em outro e feri-lo, ele jurará: 
"Não o feri deliberadamente" e pagará 
aos médicos. 

Ex 21:26 E, quando alguém ferir o olho 
do seu servo ou o olho da sua 
serva e o danificar, o deixará ir 
forro pelo seu olho. 

§ 199 Se ele arrancar o olho de um escravo 
de um homem ou quebrar o osso de 
um escravo de um homem, deverá 
pagar a metade de seu valor. 

Ex 21:28 E, se algum boi escornar 
homem ou mulher, que morra, 
o boi será apedrejado 
certamente, e a sua carne se 
não comerá; mas o dono do 
boi será absolvido.  

§ 250 Se enquanto um boi passa na rua 
(mercado) alguém o empurra e o 
mata, o dono não pode reclamar do 
processo (contra o aluguel). 

Ex 21:29-30 Mas, se o boi dantes era 
escornador, e o seu dono foi 
conhecedor disso e não o 
guardou, matando homem ou 
mulher, o boi será apedrejado, 
e também o seu dono 
morrerá. Se lhe for imposto 
resgate, então, dará como 
resgate da sua vida tudo quanto 
lhe for imposto,  

§ 251 Se um boi for um boi chifrudo, e for 
mostrado que ele é um escorneador, e 
ele não atar seus chifres, nem prender 
o boi, e o boi chifrar um homem 
nascido livre e matá-lo, o dono deve 
pagar um - meia mina em dinheiro. 
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 Bíblia   Código de Hamurabi 

Ex 21:32 Se o boi escornar um servo, ou 
uma serva, dar-se-ão trinta 
siclos de prata ao seu senhor, e 
o boi será apedrejado. 

§ 252 Se ele matar o escravo de um homem, 
ele deverá pagar um terço de uma 
mina. 

Ex 22:2 Se o ladrão for achado a minar, 
e for ferido, e morrer, o que o 
feriu não será culpado do 
sangue.  

§ 22 Se alguém estiver cometendo um 
roubo e for pego, deverá ser 
condenado à morte. 

Ex 22:3- 4 Se o sol houver saído sobre ele, 
será culpado do sangue. O 
ladrão fará restituição total; e 
se não tiver com que 
pagar, será vendido por seu 
furto. Se o furto for achado vivo 
na sua mão, seja boi, ou 
jumento, ou ovelha, pagará o 
dobro. 

§ 8 Se alguém roubar gado ou ovelha, ou 
jumento, ou porco ou cabra, se 
pertencer a um deus ou ao tribunal, o 
ladrão pagará trinta vezes mais; se 
eles pertenceram a um homem livre 
do rei, ele deverá pagar dez vezes 
mais; se o ladrão não tiver com que 
pagar, será condenado à morte. 

Ex 22:5 Se alguém fizer pastar o seu 
animal num campo ou numa 
vinha e o largar para comer no 
campo de outro, o melhor do 
seu próprio campo e o melhor 
da sua própria vinha restituirá. 

§ 57 Se um pastor, sem a permissão do 
dono do campo, e sem o 
conhecimento do dono das ovelhas, 
deixa as ovelhas pastarem no campo, 
então o dono do campo deve fazer a 
colheita, e o pastor, que havia 
pastoreado seu rebanho ali sem 
permissão do dono do campo, deve 
pagar ao dono vinte gur de milho para 
cada dez gan. 

Ex 22:7-8 Se alguém der prata ou objetos 
ao seu próximo a guardar, e isso 
for furtado da casa daquele 
homem, se o ladrão se achar, 
pagará o dobro.  Se o ladrão 
não se achar, então, o dono da 
casa será levado diante dos 
juízes, a ver se não meteu a sua 
mão na fazenda do seu 
próximo.  

§ 125 Se alguém colocar seus bens com 
outro para guarda, e lá, seja por meio 
de ladrões ou ladrões, seus bens e os 
bens do outro homem sejam perdidos, 
o dono da casa, por cujo abandono 
ocorreu a perda, deverá compensar o 
proprietário por tudo o que foi dado a 
ele no comando. Mas o dono da casa 
deve tentar fazer o acompanhamento 
e recuperar seus bens e tirá-los do 
ladrão. 
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 Bíblia   Código de Hamurabi 

Ex 22:9 Sobre todo negócio de injustiça, 
sobre boi, sobre jumento, sobre 
gado miúdo, sobre veste, sobre 
toda coisa perdida, de 
que alguém disser que é sua, a 
causa de ambos virá perante os 
juízes; aquele a quem 
condenarem os juízes o pagará 
em dobro ao seu próximo.  

§ 9 Se alguém perder um objeto e 
encontrá-lo na posse de outro: se a 
pessoa em cuja posse a coisa for 
encontrada disser "Um comerciante 
me vendeu, paguei por testemunhas", 
e se o dono da coisa diga: "Trarei 
testemunhas que conhecem minha 
propriedade", então o comprador 
trará o comerciante que a vendeu a 
ele e as testemunhas diante das quais 
ele a comprou, e o proprietário deverá 
apresentar testemunhas que possam 
identificar sua propriedade. O juiz 
deve examinar seu depoimento - tanto 
das testemunhas perante as quais o 
preço foi pago, quanto das 
testemunhas que identificam o objeto 
perdido sob juramento. O comerciante 
é então provado que é um ladrão e 
deve ser condenado à morte. O dono 
do objeto perdido recebe sua 
propriedade, e quem o comprou 
recebe o dinheiro que pagou do 
espólio do comerciante. 

Ex 22:10-11 Se alguém der a seu próximo a 
guardar um jumento, ou boi, ou 
ovelha, ou algum animal, e 
morrer, ou for dilacerado, ou 
afugentado, ninguém o 
vendo, então, haverá juramento 
do Senhor entre ambos, de que 
não meteu a sua mão na 
fazenda do seu próximo; e seu 
dono o aceitará, e o outro não o 
restituirá.  

§ 266 Se o animal for morto no estábulo por 
Deus (acidente), ou se um leão o 
matar, o pastor deve declarar sua 
inocência perante Deus, e o dono arca 
com o acidente no estábulo. 

Ex 22:12  Mas, se lhe for furtado, o 
pagará ao seu dono. 

§ 267 Se o pastor ignora algo e ocorre um 
acidente no estábulo, então o pastor é 
culpado pelo acidente que causou no 
estábulo e deve indenizar o 
proprietário pelo gado ou ovelhas. 

Ex 22:13 Porém, se lhe for dilacerado, 
trá-lo-á em testemunho disso e 
não pagará o dilacerado. 

§ 244 Se alguém alugar um boi ou um asno, 
e um leão o matar no campo, a perda 
recairá sobre seu dono. 

Ex 22:26 Se tomares em penhor a veste 
do teu próximo, lho restituirás 
antes do pôr do sol,  

§ 241 Se alguém impressionar um boi para 
trabalho forçado, ele deverá pagar um 
terço de uma mina em dinheiro. 
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 Bíblia   Código de Hamurabi 

Dt 16:19 Não torcerás o juízo, não farás 
acepção de pessoas, nem 
tomarás suborno, porquanto o 
suborno cega os olhos dos 
sábios e perverte as palavras 
dos justos. 

§ 5 Se um juiz julgar um caso, chegue a 
uma decisão e apresente sua sentença 
por escrito; se erro posterior aparecer 
em sua decisão, e for por sua própria 
culpa, ele deverá pagar doze vezes a 
multa fixada por ele no caso, e será 
removido publicamente da mesa do 
juiz, e nunca mais deverá sentar-se lá 
para fazer o julgamento. 

Dt 19:16-18 Quando se levantar testemunha 
falsa contra alguém, para 
testificar contra ele acerca de 
transgressão,  então, aqueles 
dois homens, que tiverem a 
demanda, se apresentarão 
perante o Senhor, diante dos 
sacerdotes e dos juízes que 
houver naqueles dias. E os 
juízes bem inquirirão; e eis 
que, sendo a testemunha falsa 
testemunha, que testificou 
falsidade contra seu irmão,  

§ 127, 
131, 
132 

Se alguém "apontar o dedo" (calúnia) 
a uma “irmã de um deus” 
(sacerdotisa) ou à esposa de alguém, e 
não puder prová-lo, esse homem será 
levado perante os juízes e sua testa 
será marcada. (cortando a pele ou 
talvez o cabelo.)|  Se um homem 
apresenta uma acusação contra sua 
esposa, mas ela não se surpreende 
com outro homem, ela deve fazer um 
juramento e, em seguida, pode 
retornar para sua casa.|  Se o "dedo 
for apontado" para a esposa de um 
homem por causa de outro homem, 
mas ela não for pega dormindo com o 
outro homem, ela deve pular no rio 
para salvar seu marido. 

Dt 19:21 O teu olho não poupará: vida 
por vida, olho por olho, dente 
por dente, mão por mão, pé por 
pé. 

§ 196, 
197, 
200 

Se um homem arrancar o olho de 
outro homem, arrancará o olho dele. 
[Olho por olho] | Se ele quebrar o 
osso de outro homem, seu osso será 
quebrado. | Se um homem arrancar os 
dentes de seu igual, seus dentes serão 
arrancados. [dente por dente] 

Dt 22:22 Quando um homem for achado 
deitado com mulher casada 
com marido, então, ambos 
morrerão, o homem que se 
deitou com a mulher e a 
mulher; assim, tirarás o mal de 
Israel. 

§ 129 Se a esposa de um homem for 
surpreendida com outro homem, 
ambos serão amarrados e jogados na 
água, mas o marido pode perdoar sua 
esposa e o rei seus escravos. 
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 Bíblia   Código de Hamurabi 

Dt 22:25-26  E, se algum homem, no campo, 
achar uma moça desposada, e o 
homem a forçar, e se deitar 
com ela, então, morrerá só o 
homem que se deitou com 
ela; porém à moça não farás 
nada; a moça não tem culpa de 
morte; porque, como o homem 
que se levanta contra o seu 
próximo e lhe tira a vida, 
assim é este negócio.  

§ 130 Se um homem violar a esposa (noiva 
ou filha) de outro homem, que nunca 
conheceu um homem, e ainda vive na 
casa de seu pai, e dorme com ela e fica 
surpreso, este homem será 
condenado à morte, mas o esposa é 
inocente. 

Dt 23:15-16  Não entregarás a seu senhor o 
servo que se acolher a ti de seu 
senhor. Contigo ficará, no meio 
de ti, no lugar que escolher em 
alguma das tuas portas, onde 
lhe estiver bem; não o 
oprimirás. 

§ 16 Se alguém receber em sua casa um 
escravo ou escravo fugitivo da corte, 
ou de um liberto, e não o apresentar 
na proclamação pública da domus 
maior, o dono da casa será condenado 
à morte. 

Dt 24:1  Quando um homem tomar uma 
mulher e se casar com ela, 
então, será que, se não achar 
graça em seus olhos, por nela 
achar coisa feia, ele lhe fará 
escrito de repúdio, e lho dará na 
sua mão, e a despedirá da sua 
casa.  

§ 137 Se um homem deseja separar-se de 
uma mulher que lhe deu filhos, ou de 
sua esposa que lhe deu filhos: então 
ele dará a essa esposa seu dote e uma 
parte do usufruto do campo, jardim e 
propriedade, de modo que ela pode 
criar seus filhos. Quando ela tiver 
criado seus filhos, uma parte de tudo 
o que é dado aos filhos, igual à de um 
filho, será dada a ela. Ela pode então 
se casar com o homem de seu 
coração. 

Lv 24:18  Mas quem matar um animal o 
restituirá: vida por vida. 

§ 245 Se alguém alugar bois e matá-los com 
maus tratos ou golpes, deverá 
indenizar o dono, bois por bois. 

Gn 15:2-3 

Então, disse Abrão: Senhor 
Jeová, que me hás de dar? Pois 
ando sem filhos, e o mordomo 
da minha casa é o damasceno 
Eliézer. Disse mais Abrão: Eis 
que me não tens dado semente, 
e eis que um nascido na minha 
casa será o meu herdeiro. 

§ 191 Se um homem, que adotou um filho e 
o criou, fundou uma família e teve 
filhos, deseja expulsar esse filho 
adotivo, então este filho não deve 
simplesmente seguir o seu caminho. 
Seu pai adotivo deve dar-lhe de sua 
riqueza um terço da porção de uma 
criança, e então ele pode ir. Ele não 
lhe dará do campo, jardim e casa. 
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 Bíblia   Código de Hamurabi 

Gn 30:4,16 Assim, lhe deu a Bila, sua serva, 
por mulher; e Jacó entrou a 
ela.| Vindo, pois, Jacó, à tarde, 
do campo, saiu-lhe Leia ao 
encontro e disse: A mim 
entrarás, porque certamente te 
aluguei com as mandrágoras do 
meu filho. E deitou-se com ela 
aquela noite. 

§ 146 Se um homem toma uma esposa e ela 
dá a este homem uma serva como 
esposa e ela lhe dá filhos, então esta 
donzela assume igualdade com a 
esposa: porque ela lhe deu filhos, seu 
senhor não a venderá por dinheiro, 
mas ele pode mantê-la como uma 
escrava, contando-a entre as servas. 

Gn 23:12-18 Então, Abraão se inclinou diante 
da face do povo da terra e falou 
a Efrom, aos ouvidos do povo 
da terra, dizendo: Mas, se tu 
estás por isto, ouve-me, peço-
te: o preço do campo o darei; 
toma-o de mim, e sepultarei ali 
o meu morto. E respondeu 
Efrom a Abraão, dizendo-lhe: 
Meu senhor, ouve-me: a terra é 
de quatrocentos siclos de prata; 
que é isto entre mim e ti? 
Sepulta o teu morto.  E Abraão 
deu ouvidos a Efrom e Abraão 
pesou a Efrom a prata de que 
tinha falado aos ouvidos dos 
filhos de Hete, quatrocentos 
siclos de prata, correntes entre 
mercadores. 
Assim, o campo de Efrom, que 
estava em Macpela, em frente 
de Manre, o campo e a cova 
que nele estava, e todo o 
arvoredo que no campo havia, 
que estava em todo o seu 
contorno ao redor,  se 
confirmaram a Abraão em 
possessão diante dos olhos dos 
filhos de Hete, de todos os que 
entravam pela porta da sua 
cidade. 

§ 7 Se alguém comprar do filho ou do 
escravo de outro homem, sem 
testemunhas ou contrato, prata ou 
ouro, escravo ou escrava, boi ou 
ovelha, jumento ou qualquer coisa, ou 
se ele o mandar, ele é considerado um 
ladrão e deve ser condenado à morte. 
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Gn 31:32; 44:9  Com quem achares os teus 
deuses, esse não viva; 
reconhece diante de nossos 
irmãos o que é teu do que está 
comigo e toma-o para ti. Pois 
Jacó não sabia que Raquel os 
tinha furtado.| Aquele dos teus 
servos, com quem for achado, 
morra; e ainda nós seremos 
escravos do meu senhor. 

§ 6 Se alguém roubar a propriedade de 
um templo ou do tribunal, será 
condenado à morte, e também aquele 
que dele receber o objeto roubado 
será condenado à morte. 

Gn 38:24 E aconteceu que, quase três 
meses depois, deram aviso a 
Judá, dizendo: Tamar, tua nora, 
adulterou e eis que está pejada 
do adultério. Então, disse Judá: 
Tirai-a fora para que seja 
queimada. 

§ 110 Se uma "irmã de um deus" abrir uma 
taverna ou entrar em uma taverna 
para beber, essa mulher será 
queimada até a morte. 

Gn 44:9 Aquele dos teus servos, com 
quem for achado, morra; e 
ainda nós seremos escravos do 
meu senhor. 

§ 165 Se um homem der a um de seus filhos, 
a quem ele prefere, um campo, um 
jardim e uma casa, e uma escritura 
para isso: se mais tarde o pai morrer e 
os irmãos dividirem a propriedade, 
então eles primeiro lhe darão o 
presente de seu pai, e ele deve aceitá-
lo; e o resto da propriedade paterna 
eles dividirão. 

Gn 49:4 Inconstante como a água, não 
serás o mais excelente, 
porquanto subiste ao leito de 
teu pai. Então, o contaminaste; 
subiste à minha cama. 

§ 158 Se alguém se surpreender depois de 
seu pai com sua esposa principal, que 
deu à luz filhos, será expulso da casa 
de seu pai. 

Gn 16:6 E disse Abrão a Sarai: Eis que 
tua serva está na tua mão; faze-
lhe o que bom é aos teus olhos. 
E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de 
sua face. 

§ 119 Se alguém deixar de cumprir um 
pedido de dívida e ele vender a serva 
que lhe deu filhos, por dinheiro, o 
dinheiro que o comerciante pagou 
será devolvido a ele pelo dono da 
escrava e ela será libertada. 

Pv 6:34-35 Porque furioso é o ciúme do 
marido; e de maneira nenhuma 
perdoará no dia da vingança. 
Nenhum resgate aceitará, nem 
consentirá, ainda que 
multipliques os presentes. 

§ 129 Se a esposa de um homem for 
surpreendida com outro homem, 
ambos serão amarrados e jogados na 
água, mas o marido pode perdoar sua 
esposa e o rei seus escravos. 
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