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VVade Mecum Penal

Apresentação
A Editora Rideel, reconhecida no mercado editorial pela excelência de seus vade‑mécuns, apresenta 

a Coleção Vade‑Mécum Estratégia OAB.

Trata‑se de compêndio legislativo para atender ao aluno que presta o Exame de Ordem, notadamente 
a prova prático‑profissional. Compõem a coleção o Vade‑mécum Penal, o Vade‑mécum Constitucional e 
Administrativo, o Vade‑mécum Civil e Empresarial, o Vade‑mécum Tributário e a CLT Estratégica.

Elaborado pelos professores do corpo docente do Estratégia OAB, o conteúdo reflete a legislação que 
o aluno precisa para realizar a prova de 2a fase, com absoluta atenção aos parâmetros definidos no edital.

Os volumes estão estruturados com a Constituição Federal, códigos e legislação complementar na 
íntegra e em excertos relevantes para cada matéria. Consta ainda do conteúdo notas remissivas nos 
principais dispositivos legais, que auxiliam na correção de temas para consulta ágil, assertiva e segura dos 
enunciados normativos.

As obras observam estritamente o edital FGV do Exame de Ordem, de modo que podem ser con‑
sultados durante a realização da prova prático‑profissional. Não há no material qualquer conteúdo vedado 
pela banca examinadora.

Com diagramação agradável e recursos facilitadores de consulta, nossa Coleção será muito útil para a 
preparação e bem profícua para a realização da prova de 2a fase. Entre eles, destacam‑se:

•  Índice cronológico geral, contendo todos os diplomas legais publicados na obra com as respectivas 
ementas oficiais; 

•  Notas remissivas objetivas e diretas a outros artigos, diplomas legais e súmulas dos tribunais 
superiores;

• Índices sistemático e alfabético‑remissivo para cada código;

• Índice por assuntos geral da obra (que abrange a legislação complementar e súmulas);

• Atualizações de 2020 em destaque (negrito e itálico);

• Tarjas laterais para identificação das seções da obra;

• Indicação do número dos artigos no cabeçalho dos Códigos;

• Indicação do número das leis no cabeçalho da legislação.

Além disso, diante da rica produção legislativa no Brasil, mantemos gratuitamente as atualizações 
publicadas até 31 de maio de 2021 em nosso site www.apprideel.com.br.

Empenhada no aprimoramento de suas obras, a Editora permanece à disposição por e‑mail  
(sac@rideel.com.br), para elogios, críticas e sugestões.

Bons estudos.

O Editor
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5Vade Mecum Penal

 CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL
PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em As‑
sembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado De‑
mocrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem‑estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem pre‑
conceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL.
c Publicada no DOU no 191‑A, de 5‑10‑1988.

 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:
c No plebiscito realizado em 21‑4‑1993, disciplinado na EC no 2, 

de 25‑8‑1992, foram mantidos a república e o presidencialismo, 
como forma e sistema de governo, respectivamente.

I – a soberania;
c Arts. 236, § 2o, e 960, do CPC.
c Arts. 780 a 790 do CPP.
c Art. 1o da Lei no 9.709, de 18‑11‑1998, que regulamenta a exe‑

cução do disposto neste inciso.
c Res. do STJ no 9, de 4‑5‑2005, dispõe, em caráter transitório, 

sobre competência acrescida ao Superior Tribunal de Justiça 
pela Emenda Constitucional no 45/2004.

II – a cidadania;
c Arts. 5o, LXXVII, e 205 desta Constituição.
c Lei no 9.265, de 12‑2‑1996, regulamenta o inciso LXXVII do 

art. 5o da Constituição, dispondo sobre a gratuidade dos atos 
necessários ao exercício da cidadania.

III – a dignidade da pessoa humana;
c Arts. 34, VII, b, 226, § 7o, 227, e 230 desta Constituição.
c Art. 350 do CP.
c Art. 284 do CPP.
c Art. 234, § 1o, do CPPM.
c Lei no 11.340, de 7‑8‑2006 (Lei que Coíbe a Violência Doméstica 

e Familiar Contra a Mulher).

c Lei no 13.964, de 24‑12‑2019, aperfeiçoa a legislação penal e 
processual penal.

c Dec. no 592, de 6‑7‑1992, que promulga o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos.

c Dec. no 678, de 6‑11‑1992, promulga a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica.

c Dec. no 8.858, de 26‑9‑2016, regulamenta o disposto no art. 199 
da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal.

c Súm. Vinc. no 6 do STF: “Não viola a Constituição o estabe‑
lecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as 
praças prestadoras de serviço militar inicial.”

c Súm. Vinc. no 11 do STF: “Só é lícito o uso de algemas em ca‑
sos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de 
terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que 
se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

c Súm. Vinc. no 14 do STF: “É direito do defensor, no interesse do 
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, 
já documentados em procedimento investigatório realizado por 
órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao 
exercício do direito de defesa.”

c Súm. Vinc. no 56 do STF: “A falta de estabelecimento penal 
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime 
prisional mais gravoso, devendo‑se observar, nessa hipótese, 
os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
c Art. 170 desta Constituição.
V – o pluralismo político.
c Lei no 9.096, de 19‑9‑1995 (Lei dos Partidos Políticos).
c Lei no 9.504, de 30‑9‑1997 (Lei das Eleições).
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exer‑
ce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição.
Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmôni‑
cos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
c Arts. 34, V e VI, 60, § 4o, III, 68, 99, 105, I, g, desta Constituição.
c Súm. no 638 do STF: “A controvérsia sobre a incidência, ou 

não, de correção monetária em operações de crédito rural 
é de natureza infraconstitucional, não viabilizando recurso 
extraordinário.”

c Súm. no 649 do STF: “É inconstitucional a criação, por Consti‑
tuição estadual, de órgão de controle administrativo do Poder 
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Arts. 3o a 5o

Judiciário do qual participem representantes de outros Poderes 
ou entidades.”

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
c Arts. 23, parágrafo único, e 174 desta Constituição.
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as de‑
sigualdades sociais e regionais;
c Arts. 79 a 82 do ADCT.
c LC no 111, de 6‑7‑2001, dispõe sobre o Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos artigos 79, 80 e 
81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de ori‑
gem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.
c O STF, por unanimidade de votos, julgou procedentes a ADPF 

no 132 (como ação direta de inconstitucionalidade) e a ADIN 
no 4.277, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, para 
dar ao art. 1.723 do CC interpretação conforme à CF para dele 
excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da 
união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo 
sexo como entidade familiar (DOU de 13‑5‑2011). 

c Lei no 7.716, de 5‑1‑1989 (Lei do Racismo).
c Lei no 9.459, de 13‑5‑1997, altera os arts. 1o e 20 da Lei no 7.716, 

de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor.

c Lei no 11.340, de 7‑8‑2006 (Lei que Coíbe a Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher).

c Dec. no 9.883, de 27‑6‑2019, dispõe sobre o Conselho Nacional 
de Combate à Discriminação.

Art. 4o A República Federativa do Brasil rege‑se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios:
I – independência nacional;
c Arts. 91, 136 e 137 da desta Constituição.
c Lei no 8.183, de 11‑4‑1991, dispõe sobre a organização e o fun‑

cionamento do Conselho de Defesa Nacional.
II – prevalência dos direitos humanos;
c Dec. no 678, de 6‑11‑1992, promulga a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica.
III – autodeterminação dos povos;
IV – não intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
c Dec. no 3.810, de 2‑5‑2001, promulga o Acordo de Assistência 

Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Fe‑
derativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América.

VI – defesa da paz;
VII – solução pacífica dos conflitos;
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
c Lei no 13.260, de 16‑3‑2016 (Lei de Antiterrorismo).
c Dec. no 65.810, de 8‑12‑1969, promulga a Convenção Interna‑

cional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
Racial.

IX – cooperação entre os povos para o progresso da hu‑
manidade;
X – concessão de asilo político.
c Art. 3o, II da Lei no 9.474, de 22‑7‑1997, que define mecanismos 

para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951.
c Arts. 27, 28 e 29 da Lei no 13.445, de 24‑5‑2017, que institui a 

Lei de Migração.
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.
c Dec. no 350, de 21‑11‑1991, promulgou o Tratado de Assunção 

que estabeleceu o Mercado Comum entre o Brasil, Paraguai, 
Argentina e Uruguai – MERCOSUL.

 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 es‑
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:
c Arts. 7o, XXX, 19, III, 37, XXI, 150, II, desta Constituição.
c Art. 139, I, do CPC.
c Art. 4o, I, do CDC.
c Lei no 1.060, de 5‑2‑1950 (Lei de Assistência Judiciária).
c Lei 8.899, de 29‑6‑1994, que concede passe livre às pessoas 

portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo 
interestadual.

c Lei no 13.146, de 6‑7‑2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
c Lei no 13.185, de 6‑11‑2015 (Programa de Combate à Intimida‑

ção Sistemática (Bullying).
c Súm. Vinc. no 6 do STF: “Não viola a Constituição o estabe‑

lecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as 
praças prestadoras de serviço militar inicial.”

c Súm. no 683 do STF: “O limite de idade para a inscrição em 
concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da 
Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das 
atribuições do cargo a ser preenchido.”

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos desta Constituição;
c Art. 372 da CLT.
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei;
c Súm. no 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por con‑

trariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando 
a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a 
normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”

c Súm. no 686 do STF: “Só por lei se pode sujeitar a exame psico‑
técnico a habilitação de candidato a cargo público.”

III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante;
c Art. 350 do CP.
c Art. 284 do CPP.
c Art. 234, § 1o, do CPPM.
c Lei no 9.455, de 7‑4‑1997 (Lei dos Crimes de Tortura).
c Lei no 13.185, de 6‑11‑2015 (Programa de Combate à Intimida‑

ção Sistemática (Bullying).
c Lei no 13.964, de 24‑12‑2019, aperfeiçoa a legislação penal e 

processual penal.
c Súm. Vinc. no 11 do STF: “Só é lícito o uso de algemas em ca‑

sos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de 
terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que 
se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”
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IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato;
c O STF, ao julgar a ADPF no 130, decidiu que todo o conjunto 

de dispositivos da Lei no 5.250/1967 (Lei de Imprensa), não foi 
recepcionado pela CF (DJe de 6‑11‑2009).

c Art. 220, § 1o, desta Constituição.
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem;
c Art. 6o da Lei no 8.159, de 8‑1‑1991, que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados.
c Lei no 13.188, de 11‑11‑2015 (Lei do Direito de Resposta).
c Súm. no 37 do STJ: “São cumuláveis as indenizações por dano 

material e dano moral oriundos do mesmo fato.”
c Súm. no 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indeni‑

zação do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
c Súm. no 403 do STJ: “Independe de prova do prejuízo a indeniza‑

ção pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com 
fins econômicos ou comerciais.”

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;
c Art. 198, I, desta Constituição.
c Art. 208 do CP.
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de as‑
sistência religiosa nas entidades civis e militares de inter‑
nação 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 obrigação legal a todos imposta 
e recusar‑se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
c Art. 143 desta Constituição.
c Art. 148 do CPP.
c Lei no 13.185, de 6‑11‑2015 (Programa de Combate à Intimida‑

ção Sistemática (Bullying).
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de cen‑
sura ou licença;
c Art. 220 da desta Constituição.
c Lei no 9.610, de 19‑2‑1998 (Lei de Direitos Autorais).
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
c Arts 20 e 21 do CC.
c Lei no 13.185, de 6‑11‑2015 (Programa de Combate à Intimida‑

ção Sistemática (Bullying).
c Lei no 13.964, de 24‑12‑2019, aperfeiçoa a legislação penal e 

processual penal.
c Súm. Vinc. no 11 do STF: “Só é lícito o uso de algemas em ca‑

sos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de 
terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que 
se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

c Súm. no 714 do STF: “É concorrente a legitimidade do ofendido, 
mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à repre‑
sentação do ofendido, para a ação penal por crime contra a hon‑
ra de servidor público em razão do exercício de suas funções.”

c Súm. no 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

c Súm. no 403 do STJ: “Independe de prova do prejuízo a indeniza‑
ção pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com 
fins econômicos ou comerciais.”

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
c Art. 150 do CP.
c Art. 283, § 2o, 301 e segs. do CPP.
c Art. 7o, II, Lei no 8.906, de 4‑7‑1994 (Estatuto da Advocacia e da 

OAB).
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comuni‑
cações telegráficas, de dados e das comunicações telefôni‑
cas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal;
c Arts. 136, 139, III, desta Constituição.
c Arts 151 e 152 do CP.
c LC no 105, de 10‑1‑2001 (Lei do Sigilo Bancário).
c Lei no  4.117, de 24‑8‑1962 (Código Brasi leiro de 

Telecomunicações).
c Lei no 9.296, de 24‑7‑1996 (Lei das Interceptações Telefônicas).
c Dec. no 3.724, de 10‑1‑2001, regulamenta o art. 6o da Lei Com‑

plementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, relativamente à 
requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita Federal, de 
informações referentes a operações e serviços das instituições 
financeiras e das entidades a elas equiparadas.

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou pro‑
fissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer;
c Arts. 7o, II, §§ 6o e 7o, da Lei no 8.906, de 4‑7‑1994 (Estatuto da 

Advocacia e da OAB).
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e res‑
guardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
profissional;
c O STF, ao julgar a ADPF no 130, declarou como não recepcionada 

pela Constituição de 1988 a Lei de Imprensa (Lei no 5.250/1967).
c Art. 154 do CP.
c Lei no 12.527, de 18‑11‑2011 (Lei do Acesso à Informação).
c Dec. no 7.724, de 16‑5‑2012, regulamenta a Lei no 12.527, de 18 

de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5o, no inciso II do § 3o

do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição.
XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo 
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
c Arts. 137 e 139 desta Constituição.
XVI – todos podem reunir‑se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, independentemente de autoriza‑
ção, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido pré‑
vio aviso à autoridade competente;
c Art. 139, IV, desta Constituição.
XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar;
XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu funcionamento;
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XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dis‑
solvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão ju‑
dicial, exigindo‑se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;
c Art. 3o do Dec.‑lei no 41, de 18‑11‑1966, que dispõe sobre a 

dissolução de sociedades civis de fins assistenciais.
XX – ninguém poderá ser compelido a associar‑se ou a per‑
manecer associado;
c O STF, ao julgar a ADIN no 3.464, declarou a inconstitucionalida‑

de do art. 2o, IV, a, b, e c, da Lei no 10.779/2003, por condicionar 
a habilitação ao seguro‑desemprego na hipótese descrita na lei 
à filiação à colônia de pescadores.

XXI – as entidades associativas, quando expressamente au‑
torizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 
judicial ou extrajudicialmente;
c Art. 18 do CPC.
c Art. 82, IV, do CDC.
c Art. 5o, V, da Lei no  7.347, de 24‑7‑1985 (Lei da Ação Civil 

Pública).
c Súm. no 629 do STF: “A impetração de mandado de segurança 

coletivo por entidade de classe em favor dos associados inde‑
pende da autorização destes.”

XXII – é garantido o direito de propriedade;
c Art. 1.228, § 1o, do CC.
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;
c Arts. 182, § 2o, e 186 desta Constituição.
c Lei no 4.132, de 10‑9‑1962 (Lei da Desapropriação por Interesse 

Social).
c Art. 9o da Lei 8.629, de 25‑2‑1993, que dispõe sobre a regula‑

mentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma 
agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, desta Constituição.

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropria‑
ção por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
c Arts. 184 e 185 desta Constituição.
c Art. 1.275, V, do CC.
c Dec.‑lei no 3.365, de 21‑6‑1941 (Lei das Desapropriações).
c Lei no 4.132, de 10‑9‑1962 (Lei da Desapropriação por Interesse 

Social).
c Súm. no 23 do STF: “Verificados os pressupostos legais para o 

licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade 
pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra 
não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for 
efetivada.”

c Súm. no 111 do STF: “É legítima a incidência do imposto de 
transmissão inter vivos sobre a restituição, ao antigo pro‑
prietário, de imóvel que deixou de servir à finalidade da sua 
desapropriação.”

c Súm. no  164 do STF: “No processo de desapropriação, são 
devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de 
posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência.”

c Súm. no 345 do STF: “Na chamada desapropriação indireta, os 
juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que 
tenha atribuído valor atual ao imóvel.”

c Súm. no 378 do STF: “Na indenização por desapropriação in‑
cluem‑se honorários do advogado do expropriado.”

c Súm. no 416 do STF: “Pela demora no pagamento do preço da 
desapropriação não cabe indenização complementar além dos 
juros.”

c Súm. no 561 do STF: “Em desapropriação, é devida a correção 
monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, 
devendo proceder‑se à atualização do cálculo, ainda que por 
mais de uma vez.”

c Súm. no 618 do STF: “Na desapropriação, direta ou indireta, a 
taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao 
ano.”

c Súm. no 652 do STF: “Não contraria a Constituição o art. 15, 
§ 1o, do Dec.‑lei no 3.365/1941 (Lei da Desapropriação por utili‑
dade pública)”

c Súm. no 12 do STJ: “Em desapropriação, são cumuláveis juros 
compensatórios e moratórios.”

c Súm. no 56 do STJ: “Na desapropriação para instituir servidão 
administrativa são devidos os juros compensatórios pela limi‑
tação de uso da propriedade.”

c Súm. no 69 do STJ: “Na desapropriação direta, os juros com‑
pensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse 
e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do 
imóvel.”

c Súm. no 70 do STJ: “Os juros moratórios, na desapropriação 
direta ou indireta, contam‑se desde o transito em julgado da 
sentença.”

c Súm. no 101 do STJ: “A Ação de indenização do segurado em 
grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

c Súm. no 113 do STJ: “Os juros compensatórios, na desapropria‑
ção direta, incidem a partir da imissão na posse, calculados 
sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.”

c Súm. no 114 do STJ: “Os juros compensatórios, na desapropria‑
ção indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o 
valor da indenização, corrigido monetariamente.”

XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, asse‑
gurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
c Art. 22, III, desta Constituição.
XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que trabalhada pela família, não será objeto de pe‑
nhora para pagamento de débitos decorrentes de sua ativi‑
dade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar 
o seu desenvolvimento;
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utiliza‑
ção, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível 
aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
c Lei no 9.610, de 19‑2‑1998 (Lei de Direitos Autorais).
XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coleti‑

vas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive 
nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico 
das obras que criarem ou de que participarem aos cria‑
dores, aos intérpretes e às respectivas representações 
sindicais e associativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio temporário para sua utilização, bem como prote‑
ção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em 
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País;
c Lei no 9.279, de 14‑5‑1996 (Lei da Propriedade Industrial).
XXX – é garantido o direito de herança;
c Art. 1.784 e segs. do CC.
c Arts. 615 e segs. do CPC.
XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País 
será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge 
ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais 
favorável a lei pessoal do de cujus;
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XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor;
c Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei no 8.078/1990).
c Art. 21 da Lei no 7.347, de 24‑7‑1985 (Lei da Ação Civil Pública).
c Dec. no 7.962, de 15‑3‑2013 (Comércio Eletrônico).
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
c Arts. 6o, parágrafo único, e 7o, XIII, e XIV, da Lei no 8.906, de 

4‑7‑1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).
c Lei no 12.527, de 18‑11‑2011 (Lei do Acesso à Informação).
c Dec. no 7.724, de 16‑5‑2012, regulamenta a Lei no 12.527, de 18 

de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5o, no inciso II do § 3o

do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição.
c Súm. Vinc. no 14 do STF: “É direito do defensor, no interesse do 

representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, 
já documentados em procedimento investigatório realizado por 
órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao 
exercício do direito de defesa.”

c Súm. no 2 do STJ: “Não cabe o habeas data (CF, art. 5, LXXII, 
letra a) se não houve recusa de informações por parte da auto‑
ridade administrativa.”

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
c Ao julgar a ADPF no 156, o Plenário do STF declarou não re‑

cepcionada pela Constituição de 1988 a exigência de depósito 
prévio do valor correspondente à multa por infração trabalhista 
como condição de admissibilidade de recurso administrativo 
interposto junto à autoridade trabalhista, constante do § 1o

do art. 636 da CLT. No mesmo sentido, o Plenário do STF, ao 
julgar a ADIN no 1.976, concluiu pela inconstitucionalidade da 
regra constante do art. 32 da MP no 1.699‑41, convertida na Lei 
no 10.522, de 19‑7‑2002, que exigia depósito ou arrolamento 
prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de 
recurso administrativo.

c Art. 5o, LV, desta Constituição.
c Súm. Vinc. no 21 do STF: “É inconstitucional a exigência de 

depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para ad‑
missibilidade de recurso administrativo.”

c Súm. no 373 do STJ: “É ilegítima a exigência de depósito prévio 
para admissibilidade de recurso administrativo.”

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de in‑
teresse pessoal;

c Art. 116, V, b, da Lei no 8.112, de 11‑12‑1990 (Estatuto dos Servi‑
dores Públicos Civis da União, Autarquias e Fundações Públicas 
Federais).

c Lei no 9.051, de 18‑5‑1995, dispõe sobre a expedição de certi‑
dões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações.

c Art. 42 da Lei no 9.784, de 29‑1‑1999 (Lei do Processo Adminis‑
trativo Federal).

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito;
c O Plenário do STF, ao julgar as cautelares das Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade nos 2.139 e 2.160 deram interpretação 
conforme à Constituição ao art. 625‑D da CLT, para declararem 
que a submissão do litígio à Comissão de Conciliação Prévia 
não constitui fase administrativa obrigatória e antecedente ao 
exercício do direito de ação.

c Ao julgar a ADC no 4, o Plenário do STF declarou a constitucio‑
nalidade do art. 1o da Lei no 9.494, de 10‑9‑1997, a restringir 
o poder geral de cautela do juiz nas ações contra a Fazenda 
Pública.

c Art. 217, § 1o, desta Constituição.
c Súm. Vinc. no 28 do STF: “É inconstitucional a exigência de 

depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação ju‑
dicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito 
tributário.”

c Súm. no  213 do TFR: “O exaurimento da via administrati‑
va não é condição para a propositura de ação de natureza 
previdenciária.”

c Súm. no 202 do STJ: “A impetração de segurança por tercei‑
ro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de 
recurso.”

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurí‑
dico perfeito e a coisa julgada;
c Art. 502 do CPC.
c Art. 6o da LINDB.
c Súm. Vinc. no 1 do STF: “Ofende a garantia constitucional do ato 

jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias 
do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo 
constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar 
no 110/2001.”

c Súm. Vinc. no  9 do STF: “O disposto no artigo 127 da Lei 
no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem 
constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal 
previsto no caput do artigo 58.”

c Súm. no 654 do STF: “A garantia da irretroatividade da lei, 
prevista no art 5o, XXXVI, da Constituição da República, não é 
invocável pela entidade estatal que a tenha editado.”

c Súm. no 667 do STF: “Viola a garantia constitucional de acesso 
à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor 
da causa.”

c Súm. no 678 do STF: “São inconstitucionais os incisos I e III 
do art. 7o da Lei no 8.162/1991, que afastam, para efeito de 
anuênio e de licença‑prêmio, a contagem do tempo de serviço 
regido pela CLT dos servidores que passaram a submeter‑se ao 
Regime Jurídico Único.”

c Súm. no 684 do STF. do STF: “É inconstitucional o veto não mo‑
tivado à participação de candidato a concurso público.”

XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
c Art. 5o, LIII, desta Constituição.
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organi‑
zação que lhe der a lei, assegurados:
c Arts. 74, 406 a 497 do CPP.
c Súm. Vinc. no 45 do STF: “A competência constitucional do Tri‑

bunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido exclusivamente pela constituição estadual.”

c Súm. no 721 do STF: “A competência constitucional do Tribunal 
do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função esta‑
belecido exclusivamente pela Constituição estadual.”

a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida;
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação legal;
c Art. 1o do CP.
XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
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XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e liberdades fundamentais;
c Dec. no 9.883, de 27‑6‑2019, dispõe sobre o Conselho Nacional 

de Combate à Discriminação.
XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e im‑
prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
c Lei no 13.185, de 6‑11‑2015 (Programa de Combate à Intimida‑

ção Sistemática (Bullying).
XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetí‑
veis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os defi‑
nidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evitá‑los, se 
omitirem;
c Lei no 8.072, de 25‑7‑1990 (Lei dos Crimes Hediondos).
c Lei no 9.455, de 7‑4‑1997 (Lei dos Crimes de Tortura).
c Lei no 11.343, de 23‑8‑2006 (Lei Antidrogas).
c Lei no 13.260, de 16‑3‑2016 (Lei de Antiterrorismo).
c Dec. no 5.639, de 26‑12‑2005, promulga a Convenção Interame‑

ricana contra o Terrorismo.
c Súm. no 631 do STJ: “O indulto extingue os efeitos primários da 

condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos 
secundários, penais ou extrapenais.”

XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível a ação 
de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem cons‑
titucional e o Estado Democrático;
XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor 
do patrimônio transferido;
XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, 
entre outras, as seguintes:
c Arts. 33 e 59 do CP.
c Arts. 58, 66, III, b, 127 da Lei no 7.210, de 11‑7‑1984, que institui 

a Lei de Execução Penal.
c Art. 2o da Lei no 8.072, de 25‑7‑1990 (Lei dos Crimes Hediondos).
c Lei no 12.433, de 29‑6‑2011, altera a Lei no 7.210, de 11 de julho 

de 1984 (Lei de Execução Penal), para dispor sobre a remição de 
parte do tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho.

c Súm. Vinc. no  9 do STF: “O disposto no artigo 127 da Lei 
no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem 
constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal 
previsto no caput do artigo 58.”

c Súm. Vinc. no 26 do STF: “Para efeito de progressão de regime 
no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o 
juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o

da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar 
se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e 
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de 
modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

c Súm. Vinc. no 56 do STF: “A falta de estabelecimento penal 
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime 
prisional mais gravoso, devendo‑se observar, nessa hipótese, 
os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c Súm. no 527 do STJ: “O tempo de duração da medida de segu‑

rança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstrata‑
mente cominada ao delito praticado.”

c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;

XLVII – não haverá penas:
c Arts. 33 e 59 do CP.
c Art. 63, III, b, da Lei no 7.210, de 11‑7‑1984, que institui a Lei de 

Execução Penal.
c Art. 2o da Lei no 8.072, de 25‑7‑1990 (Lei dos Crimes Hediondos).
c Súm. Vinc. no 26 STF: “Para efeito de progressão de regime no 

cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o 
juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o

da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar 
se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e 
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de 
modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos ter‑
mos do artigo 84, XIX;

c Arts. 56 do CPM.
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distin‑
tos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo 
do apenado;
XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade 
física e moral;
c Art. 350 do CP.
c Art. 284 do CPP.
c Art. 234, § 1o, do CPP.
c Lei no 13.964, de 24‑12‑2019, aperfeiçoa a legislação penal e 

processual penal.
c Súm. Vinc. no 11 do STF: “Só é lícito o uso de algemas em ca‑

sos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de 
terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que 
se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

L – às presidiárias serão asseguradas condições para que 
possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação;
c Art. 9o do ECA.
LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturaliza‑
do, em caso de crime comum, praticado antes da naturali‑
zação, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;
c Art. 12, II, desta Constituição.
LII – não será concedida extradição de estrangeiro por cri‑
me político ou de opinião;
c Art. 82, VII, da Lei no 13.445, de 24‑5‑2017, que institui a Lei de 

Migração.
LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão 
pela autoridade competente;
c Art. 5o, XXXVII, desta Constituição.
c Art. 399, § 2o, do CPP.
c Súm. no 704 do STF: “Não viola as garantias do juiz natural, da 

ampla defesa e do devido processo legal a atração por conti‑
nência ou conexão do processo do co‑réu ao foro por prerroga‑
tiva de função de um dos denunciados.”

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal;
c Arts. 6o, parágrafo único, e 7o, XIII e XIV da Lei no 8.906, de 4‑7‑

1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).
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 CÓDIGO PENAL
 DECRETO‑LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

c Publicado no DOU de 31‑12‑1940 e retificado no DOU de 
3‑1‑1941.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:

PARTE GERAL
c A Parte Geral, compreendendo os arts. 1o a 120, tem a redação 

determinada pela Lei no 7.209, de 11‑7‑1984.
c Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal.
c Arts. 12, VIII, 161, par. ún., 315, § 1o, 515, VI, 516, III, e 718 do 

CPC/2015.

 TÍTULO I – DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
Anterioridade da lei
Art. 1o Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há 
pena sem prévia cominação legal.
c Art. 5o, XXXIX, da CF.
c Art. 2o deste Código.
Lei penal no tempo
Art. 2o Ninguém pode ser punido por fato que lei poste‑
rior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela 
a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
c Art. 5o, XL, da CF.
c Art. 107, III, deste Código.
c Art. 9o do Pacto de São José da Costa Rica.
c Art. 90 da Lei no  9.099, de 26‑9‑1995 (Lei dos Juizados 

Especiais).
Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo fa‑
vorecer o agente, aplica‑se aos fatos anteriores, ainda que 
decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
c Súm. Vinc. no 26 do STF: “Para efeito de progressão de regime 

no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o 
juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o

da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar 
se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e 
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de 
modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

c Súm. no 611 do STF: “Transitada em julgado a sentença con‑
denatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei 
mais benigna.”

c Súm. no 711 do STF: “A lei penal mais grave aplica‑se ao crime 
continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é ante‑
rior à cessação da continuidade ou da permanência.”

c Súm. no  471 do STJ: “Os condenados por crimes hedion‑
dos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 
n. 11.464/2007 sujeitam‑se ao disposto no art.  112 da Lei 
no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de 
regime prisional.”

Lei excepcional ou temporária
Art. 3o A lei excepcional ou temporária, embora decorrido 
o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias 
que a determinaram, aplica‑se ao fato praticado durante 
sua vigência.
c Art. 2o, § 1o, da LINDB.
Tempo do crime
Art. 4o Considera‑se praticado o crime no momento da 
ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do 
resultado.
c Arts. 2o, 111, I, e 115, primeira parte, deste Código.
c Art. 104, parágrafo único, do ECA.
c Súm. no 711 do STF: “A lei penal mais grave aplica‑se ao crime 

continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é ante‑
rior à cessação da continuidade ou da permanência.”

Territorialidade
Art. 5o Aplica‑se a lei brasileira, sem prejuízo de conven‑
ções, tratados e regras de direito internacional, ao crime 
cometido no território nacional.
c Arts. 5o, §§ 2o a 4o, 27, § 1o, 29, VIII, e 53 da CF.
c Art. 2o do Dec.‑lei no 3.688, de 3‑10‑1941 (Lei das Contraven‑

ções Penais).
§ 1o Para os efeitos penais, consideram‑se como extensão 
do território nacional as embarcações e aeronaves brasilei‑
ras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro 
onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e 
as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade 
privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo 
correspondente ou em alto‑mar.
c Art. 109, IX, da CF.
c Art. 90 do CPP.
c Arts. 11, 14, §§ 1o e 2o, e 107, § 3o, da Lei no 7.565, de 19‑12‑

1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica).
§ 2o É também aplicável a lei brasileira aos crimes pratica‑
dos a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de 
propriedade privada, achando‑se aquelas em pouso no terri‑
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Arts. 6o a 13

tório nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, 
e estas em porto ou mar territorial do Brasil.
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.
c Art. 5o deste Código.
c Art. 70 do CPP.
c Art. 63 da Lei no  9.099, de 26‑9‑1995 (Lei dos Juizados 

Especiais).
Extraterritorialidade
Art. 7o Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos 
no estrangeiro:
I – os crimes:
a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;
b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito 

Federal, de Estado, de Território, de Município, de em‑
presa pública, sociedade de economia mista, autarquia 
ou fundação instituída pelo Poder Público;

c) contra a administração pública, por quem está a seu 
serviço;

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domici‑
liado no Brasil;

c Art. 1o da Lei no  2.889, de 1o‑10‑1956 (Lei do Crime de 
Genocídio).

II – os crimes:
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a 

reprimir;
c Art. 2o da Lei no 9.455, de 7‑4‑1997 (Lei dos Crimes de Tortura).
b) praticados por brasileiro;
c Art. 5o, LI, da CF.
c Art. 88 do CPP.
c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, 

mercantes ou de propriedade privada, quando em terri‑
tório estrangeiro e aí não sejam julgados.

§  1o Nos casos do inciso I, o agente é punido segun‑
do a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no 
estrangeiro.
§ 2o Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira de‑
pende do concurso das seguintes condições:
a) entrar o agente no território nacional;
b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei 

brasileira autoriza a extradição;
c Art. 5o, LI, da CF.
c Arts. 54 a 60 da Lei no 13.445, de 24‑5‑2017 (Lei da Migração).
d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não 

ter aí cumprido a pena;
e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por 

outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo 
a lei mais favorável.

c Art. 107 deste Código.
§ 3o A lei brasileira aplica‑se também ao crime cometido por 
estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as 
condições previstas no parágrafo anterior:
a) não foi pedida ou foi negada a extradição;
b) houve requisição do Ministro da Justiça.
c Arts. 22, XV, 49, I, 84, VIII, e 102, I, g, da CF.
c Arts. 81 a 99 da Lei no 13.445, de 24‑5‑2017 (Lei da Migração).

Pena cumprida no estrangeiro
Art. 8o A pena cumprida no estrangeiro atenua a imposta 
no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é 
computada, quando idênticas.
Eficácia de sentença estrangeira
Art. 9o A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei 
brasileira produz na espécie as mesmas consequências, 
pode ser homologada no Brasil para:
c Art. 105, I, i, da CF.
c Arts. 787 a 790 do CPP.
c Arts. 515, VI, e 516, III, do CPC/2015.
I – obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições 
e a outros efeitos civis;
II – sujeitá‑lo a medida de segurança.
c Art. 97 deste Código.
c Art. 8o da Lei no 9.613, de 3‑3‑1998 (Lei dos Crimes de Lavagem 

de Dinheiro).
Parágrafo único. A homologação depende:
a) para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte 

interessada;
b) para os outros efeitos, da existência de tratado de extra‑

dição com o país de cuja autoridade judiciária emanou 
a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do 
Ministro da Justiça.

Contagem de prazo
Art. 10. O dia do começo inclui‑se no cômputo do prazo. 
Contam‑se os dias, os meses e os anos pelo calendário 
comum.
c Art. 798, § 1o, do CPP.
Frações não computáveis da pena
Art. 11. Desprezam‑se, nas penas privativas de liberdade 
e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena 
de multa, as frações de cruzeiro.
Legislação especial
Art. 12. As regras gerais deste Código aplicam‑se aos 
fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser 
de modo diverso.
c Súm. no 171 do STJ: “Cominadas cumulativamente, em lei es‑

pecial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a 
substituição da prisão por multa.”

 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. Con‑
sidera‑se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado 
não teria ocorrido.
Superveniência de causa independente
§ 1o A superveniência de causa relativamente independen‑
te exclui a imputação quando, por si só, produziu o resul‑
tado; 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:
c Arts. 135 e 246 deste Código.
c Arts. 1.566, IV, e 1.634 do CC.
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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 ocor‑
rência do resultado.

Art. 14. Diz‑se o crime:
c Art. 18 deste Código.
c Súm. no 145 do STF: “Não há crime, quando a preparação do 

flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.”
Crime consumado
I – consumado, quando nele se reúnem todos os elementos 
de sua definição legal;
c Art. 111, I, deste Código.
c Súm. Vinc. no 24 do STF: “Não se tipifica crime material con‑

tra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 
no 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”

Tentativa
II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma 
por circunstâncias alheias à vontade do agente.
c Arts. 17, 31, 122 e 352 deste Código.
c Art. 4o do Dec.‑lei no 3.688, de 3‑10‑1941 (Lei das Contraven‑

ções Penais).
c Súm. no 567 do STJ: “Sistema de vigilância realizado por moni‑

toramento eletrônico ou por existência de segurança no interior 
de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a 
configuração do crime de furto.”

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 pros‑
seguir 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.
c Arts. 65, III, b, 168‑A, § 2o, e 312, § 3o, deste Código.
c Lei no 8.137, de 27‑12‑1990 (Lei dos Crimes Contra a Ordem 

Tributária, Econômica e Contra as Relações de Consumo).
c Art. 74, parágrafo único, da Lei no 9.099, de 26‑9‑1995 (Lei dos 

Juizados Especiais).
c Súm. no 246 do STF: “Comprovado não ter havido fraude, não se 

configura o crime de emissão de cheque sem fundos.”
c Súm. no 554 do STF: “É competente o Tribunal de Justiça para 

julgar conflito de jurisdição entre Juiz de Direito do Estado e a 
Justiça Militar local.”

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.
c Súm. no 145 do STF: “Não há crime, quando a preparação do 

flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.”
c Súm. no 567 do STJ: “Sistema de vigilância realizado por moni‑

toramento eletrônico ou por existência de segurança no interior 
de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a 
configuração do crime de furto.”

Art. 18. Diz‑se o crime:

Crime doloso
I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o 
risco de produzi‑lo;
c Art. 5o XXXVIII, d, da CF.
c Art. 3o do Dec.‑lei no 3.688, de 3‑10‑1941 (Lei das Contraven‑

ções Penais).
Crime culposo
II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por 
imprudência, negligência ou imperícia.
Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, nin‑
guém 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.
c Art. 18 deste Código.
Descriminantes putativas
§ 1o É isento de pena quem, por erro plenamente justi‑
ficado 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 prati‑
cado 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.
c Arts. 73 e 74 deste Código.
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.
c Art. 65, II, deste Código.
c Art. 3o da LINDB.
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.
c Arts. 62, II, e 65, III, c, deste Código.
c Arts. 38, § 2o, e 163 do CPM.
Exclusão de ilicitude
Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato:
c Arts. 245, §§ 2o e 3o, 292, 386 e 415 do CPP.
c Arts. 188 e 1.210 do CC.
I – em estado de necessidade;
II – em legítima defesa;
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 Índice por Assuntos das Legislações e Súmulas
A

ABSOLVIÇÃO
•  criminal não prejudica a medida de segurança: 

Súm. no 422 do STF

ABUSO DE AUTORIDADE
•  conceito; crimes de: Lei no 13.869/2019
•  dolo específico: art. 1o da Lei no 13.869/2019

AÇÃO
•  criminal; prazo de interposição de recurso ex‑

traordinário: Súm. no 602 do STF
•  penal; crime de lesão corporal; violência domés‑

tica contra a mulher: Súm. no 542 do STJ
•  de sonegação fiscal; ação penal pública incondi‑

cionada: Súm. no 609 do STF
•  penal; abuso de autoridade: art.  3o da Lei 

no 13.869/2019
•  penal; competência originária de Tribunal de 

Justiça ou Tribunal Regional Federal, norma 
aplicável: Lei no 8.658/1993

•  penal; crime de lesão corporal; violência domés‑
tica contra a mulher: Súm. no 542 do STJ

•  penal em crime de estupro: Súm. no 608 do STF
•  penal em crimes falimentares; competência: 

arts. 183 e 184 da Lei no 11.101/2005
•  penal; em contravenções: art.  17 do Dec.‑lei 

no 3.688/1941
•  penal; legitimidade concorrente; crimes contra a 

honra do servidor público: Súm. no 714 do STF
•  penal; ofensa à honra; exceção da verdade; inad‑

missível: Súm. no 396 do STF
•  penal; prescrição; modo: Súm. no 146 do STF
•  penal originária: Lei no 8.038/1990

ACESSO À JUSTIÇA
•  garantia de: arts. 141 a 144 da Lei no 8.069/1990

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
•  Força Nacional de Segurança Pública, desenvol‑

vimento: Dec. no 5.289/2004

ADOLESCENTE
•  superveniência da maioridade; ato infracional: 

Súm. no 605 do STJ
• Agente Público
•  aposentadoria compulsória: art.   1o da LC 

no 152/2015
•  abuso de autoridade; sujeito ativo: art. 2o da Lei 

no 13.869/2019
•  enriquecimento ilícito; sanções: Lei no 8.429/1992

AGRAVO
•  aplicação da Súm. no 288 do STF; motivos: Súm. 

no 639 do STF
•  em execução: art. 197 da Lei no 7.210/1984

ALGEMAS
•  Lei no 13.869/2019
•  regulamentação: Dec. no 8.858/2016
•  uso; hipóteses: Súm. Vinc. no 11 do STF

ANIMAIS
•  crueldade: art. 64 do Dec.‑lei no 3.688/1941
•  omissão de cuidados com: art.  31 do Dec.‑lei 

no 3.688/1941

ANISTIA
•  concessão; efeitos: art. 187 da Lei no 7.210/1984

ANÚNCIO
•  de meio abortivo; contravenção penal: art. 20 do 

Dec.‑lei no 3.688/1941

APELAÇÃO
•  despachada pelo juiz no prazo legal; demora na 

juntada pelo cartório; não prejuízo: Súm. no 320 
do STF

•  renúncia ao direito sem assistência do defensor; 
conhecimento da apelação: Súm. no 705 do STF

ARMAS
• V. ESTATUTO DO DESARMAMENTO
• abolitio criminis temporária; Lei no 10.826/2003; 

Súm. no 513 do STJ
•  de fogo: Lei no 10.826/2003
•  branca; contravenção penal: arts.  18 e 19 do 

Dec.‑lei no 3.688/1941
•  de fogo; venda a menores; crime: art. 242 da Lei 

no 8.069/1990

ARREMESSO
•  ou colocação perigosa: art.  37 do Dec.‑lei 

no 3.688/1941

ASILO
•  não concessão; crimes do TPI: art.  28 da Lei 

no 13.445/2017

ASSISTÊNCIA
•  ao preso; espécies: arts.  10 a 27 da Lei 

no 7.210/1984

ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
•  implantação do ensino médio nos presídios: 

art. 18‑A: Lei no 7.210/1984

ASSOCIAÇÃO
•  secreta; contravenção: art.  39 do Dec.‑lei 

no 3.688/1941

ATOS
•  exercício ilegal: art. 176 da Lei no 11.101/2005
•  infracional praticado por adolescente: arts. 171 

a 190 da Lei no 8.069/1990

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
•  interceptação telefônica; crime: art. 10 da Lei 

no 9.296/1996
•  captação ambiental; crime: art.  10‑A da Lei 

no 9.296/1996

AVIAÇÃO
•  abuso; contravenção: art.   35 do Dec.‑lei 

no 3.688/1941

B
BANCO NACIONAL DE PERFIS BALÍSTICOS
•  armazenamento de dados: art.   34‑A, Lei 

no 13.185/2015

BEBIDAS ALCOÓLICAS
•  venda à crianças e adolescentes; crime: art. 243 

da Lei no 8.069/1990

BIOSSEGURANÇA
•  conceitos: art. 3o da Lei no 11.105/2005

BULLYING
•  Combate à int imidação sistemática:  Lei 

no 13.185/2015

C
CADÁVER
•  inumação ou exumação: art.  67 do Dec.‑lei 

no 3.688/1941

CADEIA PÚBLICA
•  destinação: arts. 102 a 104 da Lei no 7.210/1984

CAPTAÇÃO AMBIENTAL
•  de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos: 

art. 8o‑A da Lei no 9.296/1996

CARGO PÚBLICO
•  perda por  re inc idênc ia  espec í f ica :  Le i 

no 13.869/2019
•  perda por reincidência específica: art. 227‑A Lei 

no 8.069/1990

CASA
•  do albergado: arts. 93 a 95 da Lei no 7.210/1984

CENTRO
•  de observação: arts. 96 a 98 da Lei no 7.210/1984

CITAÇÃO
•  do réu em recurso do MP; obrigatoriedade: Súm. 

no 701 do STF

COABITAÇÃO
•  desnecessidade para aplicar a Lei Maria da Penha 

(Lei no 11.340/2006): Súm. no 600 do STJ

COAF
•  conceito e atribuições: Lei no 13.974/2020
• código de processo penal
•  falência; aplicação subsidiária: art. 188 da Lei 

no 11.101/2005
•  abuso de autoridade; aplicação subsidiária: 

art. 39 da Lei no 13.869/2019
•  criança ou adolescente; aplicação subsidiária: 

art. 226 da Lei no 8.069/1990

COLABORAÇÃO PREMIADA
•  de membros de organização criminosa: art. 4o, da 

Lei no 12.850/2013

COLEGIADO
•  para julgar organizações criminosas: Lei 

no 12.694/2012

COLÔNIA
•  penal agrícola: arts. 91 e 92 da Lei no 7.210/1984

COMBUSTÍVEIS
•  crimes contra o sistema de estoques de: Lei 

no 8.176/1991

COMISSÃO
•  interamericana de direitos humanos: Decreto 

678/92
•  técnica nacional de biossegurança – CTNBio: 

arts. 10 a 13 da Lei no 11.105/2005

COMISSÕES PARLAMENTARES DE 
INQUÉRITO
•  Lei no 1.579/1952

COMPETÊNCIA
•  constitucional do tribunal do júri: Súm. no 721 do 

STF e Súm. Vinc. no 45 do STF
•  dos juizados especiais criminais: arts. 63 a 69 da 

Lei no 9.099/1995
•  especial por prerrogativa de função: Súm. no 451 

do STF
•  legislativa da União a definição de crimes de res‑

ponsabilidade: Súm. no 722 do STF e Súm. Vinc. 
no 46 do STF

•  prerrogativa de função; garantia do juiz natural; 
não violação: Súm. no 704 do STF

CONDENAÇÃO
•  abuso de autoridade; penas restritivas de direi‑

tos; efeitos: arts. 4o e 5o da Lei no 13.869/2019
•  em crimes falimentares; efeitos: art. 181 da Lei 

no 11.101/2005

CONDENADO
•  classificação: arts. 5o a 9o da Lei no 7.210/1984

CONFISSÃO
•  utilizada para a formação do convencimento do 

julgador: Súm. 545 do STJ
•  atenuante; diminuição da pena no tráfico de dro‑

gas: Súm. 630 do STJ

CONSELHO
•  penitenciário e departamentos: arts. 69 a 74 da 

Lei no 7.210/1984

CONSTRUÇÃO
•  desabamento; perigo; contravenção; penas: 

arts. 29 e 30 do Dec.‑lei no 3.688/1941

CONTRAVENÇÕES
•  contra a economia popular: Lei no 1.521/1951
•  de incorporação imobiliária: Lei 4.591/1964

CORPO HUMANO
•  remoção de órgãos, tecidos e parte do: Lei 

no 9.434/1997
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CORRUPÇÃO DE MENORES
•  crime de: art. 244‑B da Lei no 8.069/1990

CORTE
•  interamericana de direitos humanos: Decreto 

678/92

COSTA RICA
•  Pacto de San José da: Decreto 678/92

CRÉDITO TRIBUTÁRIO
•  lançamento definitivo do: Súm. vinculante 24 do 

STF

CRIANÇA E ADOLESCENTE
•  Estatuto da: Lei no 8.069/1990

CRIME
•  continuado; prescrição; modo de cômputo: Súm. 

no 497 do STF
•  contra a administração pública; parcelamento do 

solo: arts. 50 a 52 da Lei no 6.766/1979
•  contra a criança e adolescente; espécies: 

arts. 225 a 244‑B da Lei no 8.069/1990
•  contra a economia popular: Lei no 1.521/1951
•  contra a economia e as relação de consumo: 

arts. 4o a 7o da Lei no 8.137/1990
•  contra a inclusão de pessoas deficientes: arts. 88 

a 91 da Lei no 13.146/2015
•  contra a ordem tributária: arts.  1o a 3o da Lei 

no 8.137/1990
•  contra a ordem econômica: arts. 1o e 2o da Lei 

no 8.176/1991
•  contra a segurança externa do País; sujeição dos 

civis à justiça militar: Súm. no 298 do STF
•  contra a segurança nacional, ordem política e 

social: Lei no 7.170/1983
•  contra as patentes: arts.  183 a 194 da Lei 

no 9.279/1996
•  contra as relações de consumo: arts. 61 a 80 da 

Lei no 8.078/1990
•  contra mercado de capitais: arts.  27 da Lei 

no 6.385/1976
•  contra o idoso:  arts .   93 a 108 da Lei 

no 10.741/2003
•  contra o meio ambiente: arts.  29 a 69 da Lei 

no 9.605/1998
•  contra o sistema financeiro nacional: Lei 

no 7.492/1986
•  contra pessoas portadoras de deficiência: art. 8o 

da Lei 7.853/1989
• da lei de biossegurança: arts.  24 a 29 da Lei 

no 11.105/2005
•  da extorsão; consumação: Súm. no 96 do STJ
•  de abuso de autoridade: arts.  9o a 38 da Lei 

no 13.869/2019
•  de captação ambiental sem autorização judicial: 

art. 10‑A, da Lei no 9.296/1996
•  de cheque sem fundo; não configuração: Súm. 

no 246 do STF
•  de estelionato; foro competente; em matéria de 

cheque: Súm. no 521 do STF
•  de incorporação imobiliária: art.  65 da Lei 

no 4.591/1964
•  de latrocínio; momento em que se considera: 

Súm. no 610 do STF
•  de lavagem e ocultação de bens: art. 1o da Lei 

no 9.613/1998
•  de preconceito de raça ou de cor:  Lei 

no 7.716/1989
•  de sonegação fiscal: Lei no 4.729/1965
•  de terrorismo: Lei no 13.260/2016
•  de tortura: Lei no 9.455/1997
•  de prevenção e repressão às drogas: Lei 

no 11.343/2006
•  de uso de documento falso; competência: Súm. 

546 do STJ
•  de violação de prerrogativas da OAB: art. 7o‑B da 

Lei no 13.869/2019
•  falta grave decorrente do cometimento de fato 

definido como crime doloso no cumprimento da 
pena: Súm. no 526 do STJ

•  falimentares; espécies: arts. 168 a 178 da Lei 
no 11.101/2005

•  gravidade em abstrato; fundamento para imposi‑
ção de regime mais grave: Súm. no 718 do STF

•  hediondos: art. 1.o da Lei no 8.072/1990
•  lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores: 

art. 1.o da Lei no 8.072/1990
•  material contra a ordem tributária: Súm. Vinc. 

no 24 do STF
•  omissão na comunicação; contravenção: art. 66 

do Dec.‑lei no 3.688/1941
•  político; trabalho facultativo: art.  200 da Lei 

no 7.210/1984
•  relativos a drogas; competência; exceção: Súm. 

no 522 do STF

CRIMES DE RESPONSABILIDADE
•  def in ição ,  p rocesso  e  ju lgamento :  Le i 

no 1.079/1950
•  dos prefeitos: Dec.‑lei no 201/1967

CRIMES HEDIONDOS
• V. Hediondos
•  anistia, graça, indulto e fiança; não cabimento: 

art. 2o da Lei no 8.072/1990
•  presídios federais: art. 3o da Lei no 8.072/1990
•  progressão de regime mediante criminológico; 

possibilidade: Súm. Vinc. no 26 do STF
•  rol dos: Lei no 8.072/1990
•  prisão temporária; prazo diferenciado: art.  2o, 

§ 4o, da Lei no 8.072/1990

D
DANOS AMBIENTAIS
•  responsabilidade administrativa, civil e criminal: 

Lei no 9.605/1998 

DANO NUCLEAR
•  responsabilidade criminal por: Lei no 6.453/1977 

DEFENSOR
•  direito de acesso aos elementos de provas; pro‑

cedimento investigatório: Súm. Vinc. no 14 do STF

DELEGADO
•  investigação feita por: Lei 12.830/2013

DENÚNCIA
•  em casos de falência: arts.  185 e 186 da Lei 

no 11.101/2005
•  recurso contra rejeição; nulidade; ressalva: Súm. 

no 709 do STF

DEPOSITÁRIO INFIEL
•  prisão civil; impossibilidade: Súm. Vinc. no 25 do 

STF e Súm. no 419 do STJ

DESENHOS INDUSTRIAIS
•  dos crimes contra os: arts.  187 e 188 da Lei 

no 9.279/1996

DESVIO
•  ocultação ou apropriação de bens: art. 173 da Lei 

no 11.101/2005

DIGITAL: Res. do STF no 693/2020

DIREITO
•  de ação em crimes contra a ordem econômica: 

art. 29 da Lei no 8.884/1994
•  do condenado; deveres: arts.  38 a 43 da Lei 

no 7.210/1984

DIREITOS AUTORAIS
•  em programas de computador; proteção: arts. 2o 

a 6o da Lei no 9.609/1998

DISCIPLINA
•  e faltas disciplinares do condenado; sanções e 

aplicações: arts. 44 a 58 da Lei no 7.210/1984

DISCRIMINAÇÃO
•  exigência de atestados de gravidez e esteriliza‑

ção; proibição: Lei no 9.029/1995

DISPOSIÇÃO
•  post mortem; retirada de órgãos, tecidos e partes 

do corpo humano; finalidade transplantes: arts. 3o 
a 8o da Lei no 9.434/1997

DOCUMENTOS
•  contábeis obrigatórios; omissão: art. 178 da Lei 

no 11.101/2005

DOENTE MENTAL
•  custódia  indevida:  ar t .   23  do Dec. ‑ le i 

no 3.688/1941

DOLO
•  na constituição de crédito; restituição: art. 152 

da Lei no 11.101/2005

DROGAS
•  apreensão da droga remetida do exterior; compe‑

tência: Súm. no 528 do STJ
•  competência da Justiça Federal: art. 70 da Lei 

no 11.343/2006
•  prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso 

indevido: Lei no 11.343/2006
•  tráfico privilegiado: art.  33, §  4o, da Lei 

no 11.343/2006

E
ECONOMIA POPULAR
•  crimes contra a: Lei no 1.521/1951

EFEITOS
•  devolutivo da apelação contra decisão do júri: 

Súm. no 713 do STF

ELEITORAL
•  Código; disposições penais: arts. 283 a 288 da Lei 

no 4.737/1965
•  Código; crimes: arts.  289 a 354‑A da Lei 

no 4.737/1965

EMBARGOS
•  acolhimento; exigências: Súm. no 273 do STF
•  declaratórios; casos de improcedência: Súm. 

no 317 do STF
•  infringentes parciais; parte que não houve diver‑

gência na votação; definitiva: Súm. no 354 do STF
•  infringentes parciais; recurso extraordinário tar‑

dio; caso: Súm. no 355 do STF
•  infringentes; inadmissibilidade: Súmulas nos 293 

a 296 do STF
•  infringentes; decisão por maioria: Súm. no 390 do 

STJ
•  infringentes; matéria constitucional; admissão: 

Súm. no 455 do STF

EMBRIAGUEZ
•  contravenção: art. 62 do Dec.‑lei no 3.688/1941
•  crime: art. 306 da Lei 9.503/1997

EMPRESA
•  responsabilidade penal da: art.  3o da Lei 

9.605/1998
• enriquecimento ilícito
•  Lei no 8.429/1992

ENTORPECENTES
•  V. DROGAS: Lei no 11.343/2006

ERRO
•  de direito; contravenções; não aplicação de pena: 

art. 8o do Dec.‑lei no 3.688/1941
•  indução à; pena: art. 171 da Lei no 11.101/2005

ESTABELECIMENTO PENAL: art. 82 e ss.: Lei 
no 7.210/1984
•  atividades e serviços objetos da execução indire‑

ta: art. 83‑A: Lei no 7.210/1984
•  atividades que exigem o poder de polícia: 

art. 83‑B: Lei no 7.210/1984
•  funções de direção, chefia e coordenação: 

art. 83‑B: Lei no 7.210/1984

ESTABELECIMENTOS
•  penais; direção e pessoal; disposições gerais: 

arts. 75 a 77 e 82 a 86 da Lei no 7.210/1984

ESTATUTO
•  da criança e do adolescente: Lei no 8.069/1990
•  da igualdade racial: Lei no 12.288/2010
•  da juventude: Lei no 12.852/2013
•  de Roma do Tribunal Penal Internacional: Decreto 

no 4.388/2002
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