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APRESENTAÇÃO

A Editora Rideel, empresa nacionalmente reconhecida por sua destacada atuação e pioneirismo na área 
de publicação de legislação, vem mais uma vez revolucionar o mercado editorial com a Coleção de Legislação 
Maxiletra 2022.

Baseada nas já renomadas e consagradas edições de sua coleção de legislação, obras que são ininterruptamente 
editadas desde a década de 1990, esta coleção possui projeto gráfico que traz a letra 50% maior do que a das 
edições anteriores (publicadas até 2017). Além do aumento no tamanho da letra, a fonte também foi trocada e 
está mais legível e o espaço entre letras e parágrafos também foi aumentado.

A Coleção Maxiletra abrange os mais diversos ramos do Direito e é composta de 16 títulos:  
• Constituição Federal • Código Civil • Código Comercial • Código de Processo Civil • Código Penal • Código 
de Processo Penal • Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar • Código de Defesa do Consumidor  
• Código Tributário Nacional • Código Eleitoral • Código de Trânsito Brasileiro • Consolidação das Leis do Traba-
lho • Legislação de Direito Previdenciário • Legislação de Direito Administrativo • Legislação de Direito Ambiental  
• Legislação de Direito Internacional.

O projeto gráfico e a organização conjugam praticidade e comodidade e os diversos facilitadores de consulta 
continuam sendo um diferencial desta obra, apreciados pelos operadores, professores e acadêmicos do Direito, 
a saber:

• Índice Cronológico Geral, contendo todos os diplomas legais publicados na obra;

• Notas remissivas a outros artigos, diplomas legais e súmulas;

• Índices Sistemático e Alfabético-Remissivo para cada Código;

• Índices por assuntos da legislação extravagante;

• Atualizações de 2021 e 2022 em destaque;

• Tarjas laterais identificativas das seções; e

• Indicação do número dos artigos no cabeçalho dos Códigos e do número das leis no cabeçalho da legislação.

Todos os diplomas legais estão rigorosamente atualizados até a data indicada na página IV dos livros e a 
Rideel oferece, gratuitamente, as atualizações publicadas até 31 de outubro de 2022, em seu site www.apprideel.
com.br. Basta acessar e inserir o ISBN da obra. 

Esta Editora, sempre empenhada em oferecer o melhor produto, continua seguindo seus objetivos de constante 
aprimoramento e atualização, mantendo-se sempre receptiva às críticas e às sugestões que podem ser feitas pelo 
e-mail: sac@rideel.com.br

O Editor
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PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reuni-
dos em Assembleia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e indi-
viduais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na har-
monia social e comprometida, na ordem inter-
na e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLI-
CA 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 De-
mocrático 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 repúbli‑
ca e o presidencialismo, como forma e sistema de go‑
verno, respectivamente.

c	 Arts.18, caput, e 60, § 4o, I e II, desta Constituição.

I – a soberania;
c	 Arts. 20, VI, 21, I e III, 84, VII, VIII, XIX e XX, desta 

Constituição.
c	 Arts. 36, caput, 237, I a III, 260 e 263 do CPC/2015.
c	 Arts. 780 a 790 do CPP.
c	 Arts. 215 a 229 do RISTF.

II – a cidadania;
c	 Arts. 5o, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII, e 60, § 4o, 

desta Constituição.
c	 Lei no 9.265, de 12‑2‑1996, estabelece a gratuidade 

dos atos necessários ao exercício da cidadania.
c	 Lei no 10.835, de 8‑1‑2004, institui a renda básica da 

cidadania.

III – a dignidade da pessoa humana;
c	 Arts. 5o, XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, L, 34, VII, b, 226, § 7o, 

227 e 230 desta Constituição.
c	 Art. 8o, III, da Lei no 11.340, de 7‑8‑2006 (Lei que Coí‑

be a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher).
c	 Dec. no 10.088, de 5‑11‑2019, consolida atos norma‑

tivos editados pelo Poder Executivo Federal que dis‑

põem sobre a promulgação de convenções e reco‑
mendações da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

c	 Súmulas Vinculantes nos 6, 11 e 14 do STF.

IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa;
c	 Arts. 6o a 11 e 170 desta Constituição.

V – o pluralismo político.
c	 Art. 17 desta Constituição.
c	 Lei no 9.096, de 19‑9‑1995 (Lei dos Partidos Políticos).

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição.
c	 Arts. 14, 27, § 4o, 29, XIII, 60, § 4o, II, e 61, § 2o, des‑

ta Constituição.
c	 Art. 1o da Lei no 9.709, de 19‑11‑1998, que regula‑

menta a execução do disposto nos incisos I, II e III do 
art. 14 desta Constituição.

Art. 2o São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário.
c	 Art. 60, § 4o, III, desta Constituição.
c	 Súm. Vinc. no 37 do STF.
c	 Súm. no 649 do STF.

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e 
solidária;
c	 Art. 29, 1, d, do Dec. no 99.710, de 21‑11‑1990, que 

promulga a convenção sobre os direitos das crianças.
c	 Art. 10, 1, do Dec. no 591, de 6‑7‑1992, que promul‑

ga o Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais.

II – garantir o desenvolvimento nacional;
c	 Arts. 23, parágrafo único, e 174, § 1o, desta Constitui‑

ção.

III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais;
c	 Arts. 23, X, e 214 desta Constituição.
c	 Arts. 79 a 81 do ADCT.
c	 LC no 111, de 6‑7‑2001, dispõe sobre o Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL
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ABASTECIMENTO ALIMENTAR: 
art. 23, VIII
ABUSO DE PODER
• concessão de habeas corpus: art. 5o, 

LXVIII
• concessão de mandado de seguran‑

ça: art. 5o, LXIX
• direito de petição: art. 5o, XXXIV, a
ABUSO DE PRERROGATIVAS: 
art. 55, § 1o

ABUSO DO DIREITO DE GREVE: 
art. 9o, § 2o

ABUSO DO EXERCÍCIO DE 
FUNÇÃO: art. 14, § 9o, in fine
ABUSO DO PODER ECONÔMICO: 
art. 173, § 4o

AÇÃO CIVIL PÚBLICA: art. 129, III 
e § 1o

AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS 
CONTRA O ESTADO: art. 5o, XLIV
AÇÃO DE HABEAS CORPUS: art. 5o, 
LXXVII
AÇÃO DE HABEAS DATA: art. 5o, 
LXXVII
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MANDATO ELETIVO: art. 14, §§ 10 
e 11
AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE 
(ADECON)
• eficácia de decisões definitivas de 

mérito proferidas pelo STF: art. 102, 
§ 2o

• legitimação ativa: art. 103
• processo e julgamento: art. 102, I, a
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN)
• audiência prévia do Procurador‑Geral 

da República: art. 103, § 1o

• citação prévia do Advogado‑Geral da 
União: art. 103, § 3o

• competência do STF: art. 102, I, a
• legitimação ativa: arts. 103 e 129, IV
• omissão de medida: art. 103, § 2o

• processo e julgamento l: art. 102, I, a
• recurso extraordinário: art. 102, III
• suspensão da execução de lei: 

art. 52, X
AÇÃO PENAL: art. 37, § 4o

AÇÃO PENAL PRIVADA: art. 5o, LIX

AÇÃO PENAL PÚBLICA: art. 129, I
AÇÃO POPULAR: art. 5o, LXXIII
AÇÃO PÚBLICA: art. 5o, LIX
AÇÃO RESCISÓRIA
• competência originária; STF: art. 102, 

I, j
• competência originária; STJ: art. 105, 

I, e
• competênc ia  o r ig inár ia ; TRF : 

art. 108, I, b
• de decisões anteriores à promulga‑

ção da CF: art. 27, § 10, ADCT
ACESSO À CULTURA, À 
EDUCAÇÃO E À CIÊNCIA: art. 23, V
ACESSO À INFORMAÇÃO: art. 5o, 
XIV
ACIDENTES DO TRABALHO
• cobertura pela previdência social: 

art. 201, I e § 10
• seguro: art. 7o, XXVIII
AÇÕES TRABALHISTAS: arts. 7o, 
XXIX, e 114
ACORDOS COLETIVOS DE 
TRABALHO: art. 7o, XXVI
ACORDOS INTERNACIONAIS: 
arts. 49, I, e 84, VIII
ACRE: art. 12, § 5o, ADCT
ADICIONAIS: art. 17, ADCT
ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO: 
art. 7o, XXIII
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
arts. 37 a 43
• acumulação de cargos públicos: 

art. 37, XVI e XVII
• aposentadoria de servidor; casos: 

art. 40, § 1o

• atos; fiscalização e controle: art. 49, 
X

• cargo em comissão: art. 37, II, in fine, 
e V

• cômputo de tempo de serviço: 
art. 40, § 9o

• concurso público: art. 37, II, III e IV
• contas: art. 71
• contratação de servidores por prazo 

determinado: art. 37, IX
• controle interno: art. 74
• despesas com pessoal: art.  169; 

art. 38, par. ún., ADCT
• empresa pública: art. 37, XIX
• estabilidade de servidores: art. 41
• extinção de cargo: art. 41, § 3o

• federal: arts. 84, VI, a, 87, par. ún., e 
165, §§ 1o e 2o

• função de confiança: art. 37, V e XVII
• gestão da documentação governa‑

mental: art. 216, § 2o

• gestão financeira e patrimonial: 
art. 165, § 9o; art. 35, § 2o, ADCT

• improbidade administrativa: art. 37, 
§ 4o

• incentivos regionais: art. 43, § 2o

• militares: art. 42
• Ministérios e órgãos: arts. 48, XI, e 

61, § 1o, II, e
• pessoas jurídicas; responsabilidade: 

art. 37, § 6o

• princípios: art. 37
• profissionais de saúde: art. 17, § 2o, 

ADCT
• p rogramações  o rçamentá r ias : 

art. 165, § 10
• publicidade: art. 37, § 1o

• regiões: art. 43
• reintegração de servidor estável: 

art. 41, § 2o

• remuneração de servidores: art. 37, X
• servidor público: arts. 38 a 41
• sindicalização de servidores públicos: 

art. 37, VI
• tributárias: arts. 37, XXII, 52, XV, e 

167, IV
• vencimentos: art. 37, XII e XIII

ADOÇÃO: art. 227, §§ 5o e 6o

ADOLESCENTE: art. 227
• assistência social: art. 203, I e II
• imputabilidade penal: art. 228
• proteção: art. 24, XV

ADVOCACIA E DEFENSORIA 
PÚBLICA: arts. 133 a 135

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
• vide ADVOCACIA PÚBLICA
• defesa de ato ou texto impugnado 

em ação de inconstitucionalidade: 
art. 103, § 3o

• organização e funcionamento: 
art. 29, § 1o, ADCT

• Procuradores da República: art. 29, 
§ 2o, ADCT

ADVOCACIA PÚBLICA: arts. 131 
e 132
• vide ADVOGADO‑GERAL DA UNIÃO
• crimes de responsabilidade: art. 52, II
• organização e funcionamento: 

art. 29, caput, e § 1o, ADCT

Índice Alfabético‑Remissivo da Constituição da  
República Federativa do Brasil, de suas  

Disposições Transitórias e Emendas Constitucionais
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Lei de Introdução ao Código Penal (Decreto-lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940) e à 
Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei 

no 3.688, de 3 de outubro de 1941).
c	 Publicado no DOU de 11‑12‑1941.
c	 Os valores das multas previstas nesta Lei de Introdu‑

ção foram cancelados pelo art. 2o da Lei no 7.209, de 
11‑7‑1984, substituindo‑se a expressão “multa de” 
por “multa” simplesmente.

Art. 1o Considera-se crime a infração penal a 
que a lei comina pena de reclusão ou de de-
tenção, quer isoladamente, quer alternativa ou 
cumulativamente com a pena de multa; contra-
venção, a infração penal a que a lei comina, iso-
ladamente, pena de prisão simples ou de multa, 
ou ambas, alternativa ou cumulativamente.
Art. 2o Quem incorrer em falência será punido:
I – se fraudulenta a falência, com a pena de re-
clusão, por dois a seis anos;
II – se culposa, com a pena de detenção, por seis 
meses a três anos.
c	 Lei no 11.101, de 9‑2‑2005 (Lei de Recuperação de 

Empresas e Falências).

Art. 3o Os fatos definidos como crimes no Có-
digo Florestal, quando não compreendidos em 
disposição do Código Penal, passam a constituir 
contravenções, punidas com a pena de prisão 
simples, por três meses a um ano, ou de multa, 
ou com ambas as penas, cumulativamente.
c	 Refere‑se à Lei no 4.771, de 15‑9‑1965, que foi revo‑

gada pela Lei no 12.651, de 25‑5‑2012 (Novo Código 
Florestal).

c	 Lei no 9.605, de 12‑2‑1998 (Lei dos Crimes Ambien‑
tais).

Art. 4o Quem cometer contravenção prevista no 
Código Florestal será punido com pena de prisão 
simples, por quinze dias a três meses, ou de mul-
ta, ou com ambas as penas, cumulativamente.
c	 Refere‑se à Lei no 4.771, de 15‑9‑1965, que foi revo‑

gada pela Lei no 12.651, de 25‑5‑2012 (Novo Código 
Florestal).

c	 Lei no 9.605, de 12‑2‑1998 (Lei dos Crimes Ambien‑
tais).

Art. 5o Os fatos definidos como crimes no Códi-
go de Pesca (Decreto-Lei no 794, de 19 de outu-
bro de 1938) passam a constituir contravenções, 

punidas com a pena de prisão simples, por três 
meses a um ano, ou de multa, ou com ambas as 
penas, cumulativamente.
c	 O Dec.‑lei no 794, de 19‑10‑1938, foi revogado pelo 

Dec.‑lei no 221, de 28‑2‑1967 (Lei de Proteção e Estí‑
mulos à Pesca).

c	 Lei no 9.605, de 12‑2‑1998 (Lei dos Crimes Ambien‑
tais).

c	 Lei no 11.959, de 29‑6‑2009, dispõe sobre a Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicul‑
tura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras,

Art. 6o Quem, depois de punido administrativa-
mente por infração da legislação especial sobre 
a caça, praticar qualquer infração definida na 
mesma legislação, ficará sujeito à pena de pri-
são simples, por quinze dias a três meses.
c	 Lei no 5.197, de 3‑1‑1967 (Lei de Proteção à Fauna).

Art. 7o No caso do artigo 71 do Código de Me-
nores (Decreto no 17.943-A, de 12 de outubro 
de 1927), o juiz determinará a internação do 
menor em seção especial de escola de reforma.
c	 A legislação mencionada neste artigo foi revogada. 

O assunto é tratado pela Lei no 8.069, de 13‑7‑1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 1o A internação durará, no mínimo, três anos.
§ 2o Se o menor completar vinte e um anos, sem 
que tenha sido revogada a medida de interna-
ção, será transferido para colônia agrícola ou 
para instituto de trabalho, de reeducação ou de 
ensino profissional, ou seção especial de outro 
estabelecimento, à disposição do Juiz Criminal.
§ 3o Aplicar-se-á, quanto à revogação da medi-
da, o disposto no Código Penal sobre a revoga-
ção de medida de segurança.
Art. 8o As interdições permanentes, previstas 
na legislação especial como efeito de senten-
ça condenatória, durarão pelo tempo de vinte 
anos.
Art. 9o As interdições permanentes, impostas em 
sentença condenatória passada em julgado, ou 
desta decorrentes, de acordo com a Consolida-
ção das Leis Penais, durarão pelo prazo máximo 
estabelecido no Código Penal para a espécie 
correspondente.

LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO PENAL

DECRETO‑LEI No 3.914, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1941
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
1. Datam de mais de vinte anos as tentativas 
de elaboração do novo Código Penal. Por in-
cumbência do Governo Federal, já em 1963 o 
Professor Nélson Hungria apresentava o ante-
projeto de sua autoria, ligando-se, pela segunda 
vez, à reforma de nossa legislação penal.
2. Submetido ao ciclo de conferências e debates 
do Instituto Latino-Americano de Criminologia, 
realizado em São Paulo, e a estudos promovidos 
pela Ordem dos Advogados do Brasil e Facul-
dades de Direito, foi objeto de numerosas pro-
postas de alteração, distinguindo-se o debate 
pela amplitude das contribuições oferecidas. 
Um ano depois, designou o então Ministro Míl-
ton Campos a comissão revisora do anteprojeto, 
composta dos Professores Nélson Hungria, Aní-
bal Bruno e Heleno Cláudio Fragoso. A comis-
são incorporou ao texto numerosas sugestões, 
reelaborando-o em sua quase inteireza, mas a 
conclusão não chegou a ser divulgada. A refor-
ma foi retomada pelo Ministro Luiz Antônio da 
Gama e Silva, que em face do longo e eficiente 
trabalho de elaboração já realizado submeteu o 
anteprojeto a revisão final, por comissão com-
posta dos Professores Benjamin Moraes Filho, 
Heleno Cláudio Fragoso e Ivo D’Aquino. Nessa 
última revisão punha-se em relevo a necessida-
de de compatibilizar o anteprojeto do Código 
Penal com o do Código Penal Militar, também 
em elaboração. Finalmente, a 21 de outubro de 
1969, o Ministro Luiz Antônio da Gama e Silva 
encaminhou aos Ministros Militares, então no 
exercício da Chefia do Poder Executivo, o texto 
do Projeto de Código Penal, convertido em lei 
pelo Decreto-Lei no 1.004, da mesma data. Se-
gundo o art. 407, entraria o novo Código Penal 
em vigor no dia 1o de janeiro de 1970.
3. No Governo do Presidente Emílio Médici, o 
Ministro Alfredo Buzaid anuiu à conveniência de 
entrarem simultaneamente em vigor o Código 
Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de 
Execução Penal, como pressuposto de eficácia 
da Justiça Criminal. Ao Código Penal, já edita-
do, juntar-se-iam os dois outros diplomas, cujos 
anteprojetos se encontravam em elaboração. 
Era a reforma do sistema penal brasileiro, pela 

modernização de suas leis constitutivas, que no 
interesse da segurança dos cidadãos e da esta-
bilidade dos direitos então se intentava. Essa a 
razão das leis proteladoras da vigência do Có-
digo Penal, daí por diante editadas. A partir da 
Lei no 5.573, de 1o de dezembro de 1969, que 
remeteu para 1o de agosto de 1970 o início da 
vigência em apreço, seis diplomas legais, uns 
inovadores, outros protelatórios, foram impe-
lindo para diante a entrada em vigor do Código 
Penal de 1969.
4. Processara-se, entrementes, salutar renova-
ção das leis penais e processuais vigentes. En-
quanto adiada a entrada em vigor do Código 
Penal de 1969, o Governo do Presidente Ernesto 
Geisel, sendo Ministro da Justiça o Dr. Armando 
Falcão, encaminhou ao Congresso Nacional o 
Projeto de Lei no 2, de 22 de fevereiro de 1977, 
destinado a alterar dispositivos do Código Penal 
de 1940, do Código de Processo Penal e da Lei 
das Contravenções Penais. Coincidiam as alte-
rações propostas, em parte relevante, com as 
recomendações da Comissão Parlamentar de In-
quérito instituída em 1975 na Câmara dos De-
putados, referentes à administração da Justiça 
Criminal e à urgente reavaliação dos critérios 
de aplicação e execução da pena privativa da 
liberdade. Adaptado à positiva e ampla con-
tribuição do Congresso Nacional, o projeto se 
transformou na Lei no 6.416, de 24 de maio de 
1977, responsável pelo ajustamento de impor-
tantes setores da execução penal à realidade so-
cial contemporânea. Foram tais as soluções por 
ela adotadas que pela Mensagem no 78, de 30 
de agosto de 1978, o Presidente Ernesto Geisel, 
sendo ainda Ministro da Justiça o Dr. Armando 
Falcão, encaminhou ao Congresso Nacional o 
projeto de lei que revogava o Código Penal de 
1969. Apoiava-se a Mensagem, entre razões 
outras, no fato de que o Código Penal de 1940, 
nas passagens reformuladas, se tornara “mais 
atualizado do que o vacante”. O projeto foi 
transformado na Lei no 6.578, de 11 de outubro 
de 1978, que revogou o Código Penal e as Leis 
nos 6.016, de 31 de dezembro de 1973, e 6.063, 
de 27 de junho de 1974, que o haviam parcial-
mente modificado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL

LEI No 7.209, DE 11 DE JULHO DE 1984
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res”, “Do rapto”, “Do lenocínio e do tráfico de 
mulheres” e “Do ultraje público ao pudor”.
c	 A Lei no 12.015, de 7‑8‑2009, alterou dispositivos do 

Título IV da Parte Especial, inclusive modificando a 
sua rubrica que então passou a ser “Dos crimes con‑
tra a dignidade sexual”.

c	 O crime de tráfico de mulheres passou a ser denomi‑
nado “tráfico internacional de pessoas”, pela nova 
redação dada ao art. 231 do CP pela Lei no 11.106, 
de 28‑3‑2005.

O crime de adultério, que o Código em vigor 
contempla entre os crimes sexuais, passa a figu-
rar no setor dos crimes contra a família.
c	 O crime de adultério foi expressamente revogado pela 

Lei no 11.106, de 28‑3‑2005.

70. Entre os crimes contra a liberdade sexual, 
de par com as figuras clássicas do estupro e 
do atentado violento ao pudor, são incluídas 
a “posse sexual mediante fraude” e o “aten-
tado ao pudor mediante fraude”. Estas duas 
entidades criminais, na amplitude com que as 
conceitua o projeto, são estranhas à lei atual. 
Perante esta, a fraude é um dos meios morais 
do crime de defloramento, de que só a mulher 
menor de 21 (vinte e um) anos e maior de 16 
(dezesseis) pode ser sujeito passivo. Segundo o 
projeto, entretanto, existe crime sempre que, 
sendo a vítima mulher honesta, haja emprego 
de meio fraudulento (v. g.: simular casamento, 
substituir-se ao marido na escuridão da alcova). 
Não importa, para a existência do crime, que 
a ofendida seja, ou não, maior ou virgo intac-
ta. Se da cópula resulta o desvirginamento da 
ofendida, e esta é menor de 18 (dezoito) anos e 
maior de 14 (quatorze), a pena é especialmente 
aumentada.
c	 A Lei no 11.106, de 28‑3‑2005, alterou a redação do 

art. 215 do CP, excluindo a palavra “honesta” do ele‑
mento normativo do tipo penal.

Na identificação dos crimes contra a liberdade 
sexual é presumida a violência (art. 224) quando 
a vítima: a) não é maior de 14 (quatorze) anos; 
b) é alienada ou débil mental, conhecendo o 
agente esta circunstância, ou c) acha-se em es-
tado de inconsciência (provocado, ou não, pelo 
agente), ou, por doença ou outra causa, impos-
sibilitada de oferecer resistência. Como se vê, o 
projeto diverge substancialmente da lei atual: 
reduz, para o efeito de presunção de violência, 
o limite de idade da vítima e amplia os casos de 
tal presunção (a lei vigente presume a violência 

no caso único de ser a vítima menor de dezes-
seis anos). Com a redução do limite de idade, 
o projeto atende a evidência de um fato social 
contemporâneo, qual seja a precocidade no co-
nhecimento dos fatos sexuais. O fundamento da 
ficção legal de violência, no caso dos adolescen-
tes, e a innocentia consilii do sujeito passivo, ou 
seja, a sua completa insciência em relação aos 
fatos sexuais, de modo que não se pode dar va-
lor algum ao seu consentimento. Ora, na época 
atual, seria abstrair hipocritamente a realidade o 
negar-se que uma pessoa de 14 (quatorze) anos 
completos já tem uma noção teórica, bastante 
exata, dos segredos da vida sexual e do risco 
que corre se se presta à lascívia de outrem. Es-
tendendo a presunção de violência aos casos em 
que o sujeito passivo é alienado ou débil mental, 
o projeto obedece ao raciocínio de que, também 
aqui, há ausência de consentimento válido, e 
ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio.
Por outro lado, se a incapacidade de consen-
timento faz presumir a violência, com maioria 
de razão deve ter o mesmo efeito o estado de 
inconsciência da vítima ou sua incapacidade de 
resistência, seja esta resultante de causas mórbi-
das (enfermidade, grande debilidade orgânica, 
paralisia etc.), ou de especiais condições físicas 
(como quando o sujeito passivo é um indefeso 
aleijado, ou se encontra acidentalmente tolhido 
de movimentos).
71. Sedução é o nomen juris que o projeto dá 
ao crime atualmente denominado defloramen-
to. Foi repudiado este título, porque faz supor 
como imprescindível condição material do crime 
a ruptura do hímen (flos virgineum), quando, na 
realidade, basta que a cópula seja realizada com 
mulher virgem, ainda que não resulte essa rup-
tura, como nos casos de complacência himenal.
c	 O crime de sedução foi expressamente revogado pela 

Lei no 11.106, de 28‑3‑2005.

O sujeito passivo da sedução é a mulher virgem, 
maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) 
anos. No sistema do projeto, a menoridade, do 
ponto de vista da proteção penal, termina aos 
18 (dezoito) anos. Fica, assim, dirimido o ilogis-
mo em que incide a legislação vigente, que, não 
obstante reconhecer a maioridade política e a 
capacidade penal aos 18 (dezoito) anos com-
pletos (Constituição, art. 117, e Código Penal, 
modificado pelo Código de Menores), continua 
a pressupor a imaturidade psíquica, em matéria 
de crimes sexuais, até os 21 (vinte e um) anos.
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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, de-
creta 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.

TÍTULO I – DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
Anterioridade da lei

Art. 1o Não há crime sem lei anterior que o de-
fina. Não há pena sem prévia cominação legal.
c	 Art. 5o, XXXIX, da CF.
c	 Art. 1o do CPM.

Lei penal no tempo

Art. 2o Ninguém pode ser punido por fato que 
lei posterior deixa de considerar crime, cessando 
em virtude dela a execução e os efeitos penais 
da sentença condenatória.
c	 Art. 9o do Pacto de São José da Costa Rica.

Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer 
modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos 
anteriores, ainda que decididos por sentença 
condenatória transitada em julgado.
c	 Art. 5o, XL, da CF.
c	 Art. 107, III, deste Código.
c	 Art. 2o do CPP.
c	 Art. 2o do CPM.
c	 Art. 66, I, da LEP.
c	 Súm. no 611 do STF.
c	 Súmulas nos 471 e 501 do STJ.

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. 4o do CPM.

Tempo do crime

Art. 4o Considera-se praticado o crime no mo-
mento da ação ou omissão, ainda que outro seja 
o momento do resultado.
c	 Art. 69 do CPP.
c	 Art. 5o do CPM.

Territorialidade

Art. 5o Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de 
convenções, tratados e regras de direito interna-
cional, ao crime cometido no território nacional.
c	 Art. 90 do CPP.
c	 Art. 7o do CPM.
c	 Art. 2o da LCP.
c	 Lei no 8.617, de 4‑1‑1993, dispõe sobre o mar terri‑

torial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e 
a plataforma continental brasileiros.

c	 Lei no 13.445, de 24‑5‑2017 (Lei da Migração).

§ 1o Para os efeitos penais, consideram-se como 
extensão do território nacional as embarcações 
e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou 
a serviço do governo brasileiro onde quer que se 
encontrem, bem como as aeronaves e as embar-
cações brasileiras, mercantes ou de proprieda-
de privada, que se achem, respectivamente, no 
espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

§ 2o É também aplicável a lei brasileira aos cri-
mes praticados a bordo de aeronaves ou em-
barcações estrangeiras de propriedade privada, 
achando-se aquelas em pouso no território na-
cional ou em voo no espaço aéreo correspon-
dente, 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 deve-
ria produzir-se o resultado.
c	 Arts. 70 e 71 do CPP.
c	 Art. 6o do CPM.
c	 Art. 63 da Lei no 9.099, de 26‑9‑1995 (Lei dos Juiza‑

dos Especiais).

CÓDIGO PENAL

DECRETO‑LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
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Extraterritorialidade
Art. 7o Ficam sujeitos à lei brasileira, embora co-
metidos no estrangeiro:
c	 Art. 7o do CPM.
c	 Art. 40, I, da Lei no  11.343, de 23‑8‑2006 (Lei 

Antidrogas).

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 empresa pública, sociedade 
de economia mista, autarquia ou fundação 
instituída pelo Poder Público;

c	 Art. 109, IV, da CF.

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

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro 
ou domiciliado 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. 109, V, da CF.

b) praticados por brasileiro;
c	 Art. 12 da CF.

c) praticados em aeronaves ou embarcações 
brasileiras, mercantes ou de propriedade pri-
vada, quando em território estrangeiro e aí 
não sejam julgados.

c	 Art. 261 do CP.

§ 1o Nos casos do inciso I, o agente é punido 
segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou 
condenado no estrangeiro.
§ 2o Nos casos do inciso II, a aplicação da lei 
brasileira depende do concurso das seguintes 
condições:
a) entrar o agente no território nacional;
c	 Súm. no 1 do STF.

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;

d) não ter sido o agente absolvido no estrangei-
ro ou não ter aí cumprido a pena;

e) não ter sido o agente perdoado no estrangei-
ro ou, por outro motivo, não estar extinta a 
punibilidade, segundo a lei mais favorável.

c	 Arts. 107 a 120 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.
Pena cumprida no estrangeiro
Art. 8o A pena cumprida no estrangeiro atenua a 
imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando di-
versas, ou nela é computada, quando idênticas.
c	 Art. 42 deste Código.
c	 Arts. 787 a 790 do CPP.
c	 Art. 8o do CPM.

Eficácia de sentença estrangeira
Art. 9o A sentença estrangeira, quando a aplica-
ção da lei brasileira produz na espécie as mes-
mas consequências, pode ser homologada no 
Brasil para:
c	 Art. 105, I, i, da CF.

I – obrigar o condenado à reparação do dano, a 
restituições e a outros efeitos civis;
II – sujeitá-lo a medida de segurança.
c	 Arts. 96 a 99 deste Código.
c	 Arts.171 a 179 da LEP.

Parágrafo único. A homologação depende:
a) para os efeitos previstos no inciso I, de pedi-

do da parte interessada;
b) para os outros efeitos, da existência de tra-

tado de extradição com o país de cuja auto-
ridade 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.
c	 Art. 16 do CPM.

Frações não computáveis da pena
Art. 11. Desprezam-se, nas penas privativas de 
liberdade e nas restritivas de direitos, as fra-
ções de dia, e, na pena de multa, as frações de 
cruzeiro.
c	 Art. 44, § 4o, deste Código.

Código Penal – Arts. 7o a 11
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ABANDONO
• animais em propriedade alheia: 

art. 164
• coletivo de trabalho: arts. 200 e 201
• função: art. 323, §§ 1o e 2o

• incapaz: art. 133
• intelectual: art. 246
• material: art. 244
• moral: art. 247
• recém‑nascido: art. 134
ABERRATIO
• delicti: art. 74
• ictus: art. 73
ABORTO
• gravidez resultante de estupro: 

art. 128, II
• lesão corporal grave ou morte da 

gestante: art. 127
• necessário: art. 128, I
• provocado pela gestante ou com seu 

consentimento: art. 124
• provocado por terceiro com o con‑

sentimento da gestante: art. 126 e 
par. ún.

• provocado por terceiro sem o con‑
sentimento da gestante: art. 125

• resultante de lesão corporal de natu‑
reza grave: art. 129, § 2o, V

ABUSO
• de incapazes: art. 173
• de poder: arts. 61, II, g, e 92, I, a
AÇÃO PENAL
• crime complexo: art. 101
• extinção da punibilidade: art. 107
• perdão do ofendido: arts. 105 e 106
• prescrição: art. 109
• privada: art. 100
• privada subsidiária: art. 100, § 3o

• pública: art. 100
• pública condicionada: art. 100, § 1o

• pública incondicionada: art. 100
• queixa; decadência: art. 103
• queixa; renúncia: art. 104
• representação; irretratabilidade: 

art. 102
ACIDENTE DE TRÂNSITO vide 
CRIMES CULPOSOS
ACIONISTA: art. 177, § 2o

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA: 
arts. 338 a 359
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
arts. 312 a 359

• crime cometido no estrangeiro: 
art. 7o, I, c

• crime praticado com violação de de‑
ver: art. 92, I

• progressão de regime: art. 33, § 4o

ADOLESCENTE
• assédio sexual; aumento de pena: 

art. 216‑A, § 2o

• corrupção de menores: art. 218
• estupro; aumento de pena: art. 213, 

§ 1o

• estupro de vulnerável: art. 217‑A
• exploração sexual: art. 218‑B
• p ro s t i t u i ç ão ; f a vo r e c imen to : 

art. 218‑B
• satisfação de lascívia; presença: 

art. 217‑B
• tráfico internacional de pessoa: 

art. 231, § 2o, I
• tráfico interno de pessoa: art. 231‑A, 

§ 2o, I

ADULTERAÇÃO
• alimento ou medicamento: art. 272
• escrituração do Livro de Registros de 

Duplicatas: art. 172, par. ún.
• produto terapêutico ou medicinal: 

art. 273
• selo ou peça filatélica: art. 303
• sinal identif icador de veículo: 

art. 311

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA: 
art. 321

ADVOGADO
• imunidade judiciária: art. 142, I
• patrocínio infiel: art. 355
• sonegação de papel ou objeto de va‑

lor probatório: art. 356

AERÓDROMO: arts. 250, § 1o, II, d, 
e 251, § 2o

AERONAVES
• brasileiras: art. 5o, § 1o

• crimes praticados no estrangeiro: 
art. 7o, II, c

• estrangeiras: art. 5o, § 2o

• incêndio ou explosão em: arts. 250, 
§ 1o, II, c, e 251, § 2o

ÁGUA(S)
• envenenamento: art. 270, § 1o

• usurpação de: art. 161

AJUSTE: art. 31

ALFÂNDEGA: art. 306

ALICIAMENTO: arts. 206 e 207
ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 
FRAUDULENTA: art. 171
ALIMENTO
• adulteração: art. 272
• envenenamento: art. 270 e § 2o

• pensão alimentícia: art. 244
AMEAÇA: art. 147, par. ún.
ANIMAIS
• abandono: art. 164
• supressão ou alteração de marca em: 

art. 162
ANISTIA: art. 107, II
ANTERIORIDADE DA LEI: art. 1o

APARELHO TELEFÔNICO
• sem autorização legal; estabeleci‑

mento prisional: art. 239‑A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL: arts. 1o 
a 12
APLICAÇÃO DA PENA: arts. 59 a 76
APOLOGIA DE CRIME: art. 287
APOSTA: art. 174
APROPRIAÇÃO INDÉBITA: arts. 168 
a 170
ARMAS
• uso na extorsão: art. 158 e § 1o

• uso na violação de domicí l io: 
art. 150, § 1o

• uso no constrangimento ilegal: 
art. 146, § 1o

• uso no roubo: art. 157, § 2o, VII
• uso por associação criminosa: 

art. 288, par. ún.
• uso restrito ou proibido: art.  157, 

§ 2o‑B
ARREBATAMENTO DE PRESO: 
art. 353
ARREMATAÇÃO JUDICIAL: art. 358
ARREMESSO DE PROJÉTIL: art. 264
ARREPENDIMENTO
• eficaz: arts. 15 e 65, III, b
• posterior: art. 16
ARTE FARMACÊUTICA: art. 282
ASCENDENTE
• circunstância agravante: art. 61, II, e
• crime contra os costumes: art. 226, II
• crime de favorecimento pessoal de: 

art. 348, § 2o

• crime de lenocínio e tráfico de mulhe‑
res: arts. 227 a 231‑A

Índice Alfabético‑Remissivo do Código Penal
(Decreto-Lei no 2.848, de 7-12-1940)
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Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
c	 Antiga Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), 

cuja ementa foi alterada pela Lei no 12.376, de 
30‑12‑2010.

c	 Publicado no DOU de 9‑9‑1942, retificado no DOU de 
8‑10‑1942 e no DOU de 17‑6‑1943.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o artigo 180 da Constituição, 
decreta:
Art. 1o Salvo disposição contrária, a lei começa 
a vigorar em todo o País quarenta e cinco dias 
depois de oficialmente publicada.
c	 Art. 8o da LC no 95, de 26‑2‑1998, que dispõe sobre 

a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação 
das leis.

§ 1o Nos Estados estrangeiros, a obrigatorieda-
de da lei brasileira, quando admitida, se inicia 
três meses depois de oficialmente publicada.
§ 2o Revogado. Lei no 12.036, de 1o-10-2009.
§ 3o Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer 
nova publicação de seu texto, destinada a cor-
reção, o prazo deste artigo e dos parágrafos an-
teriores começará a correr da nova publicação.
§ 4o As correções a texto de lei já em vigor con-
sideram-se lei nova.
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, 
a lei terá vigor até que outra a modifique ou 
revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteiramente a 
matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições ge-
rais ou especiais a par das já existentes, não re-
voga nem modifica a lei anterior.
§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revo-
gada não se restaura por ter a lei revogadora 
perdido a vigência.
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, ale-
gando que não a conhece.
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o 
caso de acordo com a analogia, os costumes e 
os princípios gerais de direito.
c	 Arts. 140 e 375 do CPC/2015.

Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos 
fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 
bem comum.
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e ge-
ral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada.
c	 Art. 5o, XXXVI, da CF.
c	 Súm. Vinc. no 1 do STF.

§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consu-
mado segundo a lei vigente ao tempo em que 
se efetuou.
§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direi-
tos que o seu titular, ou alguém por ele, possa 
exercer, como aqueles cujo começo do exercício 
tenha termo prefixo, ou condição preestabele-
cida inalterável, a arbítrio de outrem.
c	 Arts. 131 e 135 do CC.

§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a 
decisão judicial de que já não caiba recurso.
c	 Art. 6o com a redação dada pela Lei no 3.238, de 

1o‑8‑1957.
c	 Art. 502 do CPC/2015.

Art. 7o A lei do país em que for domiciliada a 
pessoa determina as regras sobre o começo e o 
fim da personalidade, o nome, a capacidade e 
os direitos de família.
c	 Arts. 2o, 6o e 8o do CC.
c	 Lei no 13.445, de 24‑5‑2017 (Lei de Migração).
c	 Dec. no 66.605, de 20‑5‑1970, promulgou a Conven‑

ção sobre Consentimento para Casamento.

§ 1o Realizando-se o casamento no Brasil, será 
aplicada a lei brasileira quanto aos impedimen-
tos dirimentes e às formalidades da celebração.
c	 Art. 1.511 e segs. do CC.

§ 2o O casamento de estrangeiros poderá ce-
lebrar-se perante autoridades diplomáticas ou 
consulares do país de ambos os nubentes.
c	 §  2o com a redação dada pela Lei no 3.238, de 

1o‑8‑1957.

§ 3o Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá 
os casos de invalidade do matrimônio a lei do 
primeiro domicílio conjugal.
§ 4o O regime de bens, legal ou convencional, 
obedece à lei do país em que tiverem os nuben-

LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO

DECRETO‑LEI No 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942
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Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

na sociedade resultará no fortalecimento de 
seu senso de pertencimento à sociedade e 
no significativo avanço do desenvolvimento 
humano, social e econômico da sociedade, 
bem como na erradicação da pobreza,

n) Reconhecendo a importância, para as pes-
soas com deficiência, de sua autonomia e 
independência individuais, inclusive da liber-
dade para fazer as próprias escolhas,

o) Considerando que as pessoas com deficiên-
cia devem ter a oportunidade de participar 
ativamente das decisões relativas a progra-
mas e políticas, inclusive aos que lhes dizem 
respeito diretamente,

p) Preocupados com as difíceis situações en-
frentadas por pessoas com deficiência que 
estão sujeitas a formas múltiplas ou agrava-
das de discriminação por causa de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou 
de outra natureza, origem nacional, étnica, 
nativa ou social, propriedade, nascimento, 
idade ou outra condição,

q) Reconhecendo que mulheres e meninas com 
deficiência estão frequentemente expostas a 
maiores riscos, tanto no lar como fora dele, 
de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso 
ou tratamento negligente, maus-tratos ou 
exploração,

r) Reconhecendo que as crianças com defi-
ciência devem gozar plenamente de todos 
os direitos humanos e liberdades fundamen-
tais em igualdade de oportunidades com as 
outras crianças e relembrando as obrigações 
assumidas com esse fim pelos Estados Partes 
na Convenção sobre os Direitos da Criança,

s) Ressaltando a necessidade de incorporar a 
perspectiva de gênero aos esforços para pro-
mover o pleno exercício dos direitos huma-
nos e liberdades fundamentais por parte das 
pessoas com deficiência,

t) Salientando o fato de que a maioria das 
pessoas com deficiência vive em condições 
de pobreza e, nesse sentido, reconhecendo 
a necessidade crítica de lidar com o impac-
to negativo da pobreza sobre pessoas com 
deficiência,

u) Tendo em mente que as condições de paz 
e segurança baseadas no pleno respeito aos 
propósitos e princípios consagrados na Carta 
das Nações Unidas e a observância dos ins-
trumentos de direitos humanos são indispen-
sáveis para a total proteção das pessoas com 

deficiência, particularmente durante confli-
tos armados e ocupação estrangeira,

v) Reconhecendo a importância da acessibili-
dade aos meios físico, social, econômico e 
cultural, à saúde, à educação e à informação 
e comunicação, para possibilitar às pessoas 
com deficiência o pleno gozo de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais,

w) Conscientes de que a pessoa tem deveres 
para com outras pessoas e para com a co-
munidade a que pertence e que, portanto, 
tem a responsabilidade de esforçar-se para a 
promoção e a observância dos direitos reco-
nhecidos na Carta Internacional dos Direitos 
Humanos,

x) Convencidos de que a família é o núcleo na-
tural e fundamental da sociedade e tem o di-
reito de receber a proteção da sociedade e do 
Estado e de que as pessoas com deficiência 
e seus familiares devem receber a proteção 
e a assistência necessárias para tornar as fa-
mílias capazes de contribuir para o exercício 
pleno e equitativo dos direitos das pessoas 
com deficiência,

y) Convencidos de que uma convenção interna-
cional geral e integral para promover e prote-
ger os direitos e a dignidade das pessoas com 
deficiência prestará significativa contribuição 
para corrigir as profundas desvantagens so-
ciais das pessoas com deficiência e para pro-
mover sua participação na vida econômica, 
social e cultural, em igualdade de oportuni-
dades, tanto nos países em desenvolvimento 
como nos desenvolvidos,

Acordaram o seguinte:
artIGo 1o

Propósito
O propósito da presente Convenção é promover, 
proteger e assegurar o exercício pleno e equita-
tivo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com defi-
ciência e promover o respeito pela sua dignida-
de inerente.
Pessoas com deficiência são aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza físi-
ca, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obs-
truir sua participação plena e efetiva na socieda-
de em igualdades de condições com as demais 
pessoas.
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Decreto no 9.847/2019882

f) dos órgãos policiais da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, a que se referem, 
respectivamente, o inciso IV do caput do 
art. 51 e o inciso XIII do caput do art. 52 da 
Constituição;

g) das guardas municipais;
h) dos órgãos públicos aos quais sejam vincula-

dos os agentes e os guardas prisionais e os 
integrantes das escoltas de presos dos Esta-
dos e das guardas portuárias;

i) dos órgãos do Poder Judiciário, para uso ex-
clusivo de servidores de seus quadros pes-
soais que efetivamente estejam no exercício 
de funções de segurança, na forma do regu-
lamento estabelecido pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça;

j) dos órgãos dos Ministérios Públicos da União, 
dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, 
para uso exclusivo de servidores de seus qua-
dros pessoais que efetivamente estejam no 
exercício de funções de segurança, na forma 
do regulamento estabelecido pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público;

k) da Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil do Ministério da Economia, adqui-
ridas para uso dos integrantes da Carreira 
de Auditoria da Receita Federal do Brasil, 
compostos pelos cargos de Auditor-Fiscal e 
Analista-Tributário;

l) do órgão ao qual se vincula a Carreira de 
Auditoria-Fiscal do Trabalho, adquiridas para 
uso de seus integrantes;

m) dos órgãos públicos cujos servidores tenham 
autorização, concedida por legislação espe-
cífica, para portar arma de fogo em serviço 
e que não tenham sido mencionados nas alí-
neas a a l; e

n) do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
adquiridas para uso de seus membros;

IV – dos integrantes:
a) da Polícia Federal;
b) da Polícia Rodoviária Federal;
c)  dos órgãos do sistema penitenciário fe‑

deral, estadual ou distrital;
c	 Alínea c com a redação dada pelo Dec. no 10.630, de 

12‑2‑2021 (DOU de 12‑2‑2021 – edição extra B).

d) das polícias civis dos Estados e do Distrito 
Federal;

e) dos órgãos policiais da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, a que se referem, 
respectivamente, o inciso IV do caput do 

art. 51 e o inciso XIII do caput do art. 52 da 
Constituição;

f) das guardas municipais;
g) dos quadros efetivos dos agentes e guardas 

prisionais, das escoltas de presos dos Estados 
e das guardas portuárias;

h) do quadro efetivo dos órgãos do Poder Judi-
ciário que efetivamente estejam no exercício 
de funções de segurança, na forma do regu-
lamento estabelecido pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça;

i) do quadro efetivo dos órgãos dos Ministérios 
Públicos da União, dos Estados e do Distrito 
Federal e Territórios que efetivamente este-
jam no exercício de funções de segurança, 
na forma do regulamento estabelecido pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público;

j) dos quadros efetivos da Carreira de Audito-
ria da Receita Federal do Brasil da Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil do Mi-
nistério da Economia, composta pelos cargos 
de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário, e da 
Carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho;

k) dos quadros efetivos dos órgãos públicos 
cujos servidores tenham autorização, con-
cedida por legislação específica, para portar 
arma de fogo em serviço e que não tenham 
sido mencionados nas alíneas a a j;

l) dos membros do Poder Judiciário e do Minis-
tério Público; e

m) das empresas de segurança privada e de 
transporte de valores;

V – dos instrutores de armamento e tiro 
credenciados pela Polícia Federal, exceto 
aquelas que já estiverem, obrigatoriamen‑
te, cadastradas no SIGMA; e
c	 Inciso V com a redação dada pelo Dec. no 10.630, de 

12‑2‑2021 (DOU de 12‑2‑2021 – edição extra B).

VI – adquiridas por qualquer cidadão autorizado 
na forma do disposto no § 1o do art. 4o da Lei 
no 10.826, de 2003.
§ 4o O disposto no inciso III ao inciso V do § 3o 
aplica-se às armas de fogo de uso restrito.
§ 5o O cadastramento de armas de fogo adulte-
radas, sem numeração ou com numeração ras-
pada será feito no SINARM com as característi-
cas que permitam a sua identificação.
§ 6o Serão, ainda, cadastradas no SINARM as 
ocorrências de extravio, furto, roubo, recupera-
ção e apreensão de armas de fogo de uso per-
mitido ou restrito.
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Resolução do CNJ no 348/2020916

vestis e transexuais e aos homens transexuais, 
no que couber, especialmente quanto à:
I – excepcionalidade da prisão provisória, espe-
cialmente para as gestantes, lactantes, mães e 
responsáveis por crianças menores de 12 anos 
ou pessoas com deficiência, nos termos dos ar-
tigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal 
e do acórdão proferido pela 2a Turma do Su-
premo Tribunal Federal no julgamento do HC 
no 143.641/SP; e
II – progressão de regime nos termos do art. 112, 
§ 3o, da Lei de Execução Penal.
Art. 11. Nos estabelecimentos prisionais onde 
houver pessoas autodeclaradas parte da popu-
lação LGBTI privadas de liberdade, o juiz da exe-
cução penal, no exercício de sua competência 
de fiscalização, zelará para que seja garantida 
assistência material, à saúde, jurídica, educacio-
nal, social e religiosa, sem qualquer forma de 
discriminação em razão de orientação sexual ou 
identidade de gênero, devendo levarem consi-
deração, especialmente:
I – quanto à assistência à saúde:
a) a observância aos parâmetros da Política Na-

cional de Saúde Integral de LGBT e da Políti-
ca Nacional de Atenção Integral à Saúde das 
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional (PNAISP);

b) a garantia à pessoa autodeclarada como par-
te da população LGBTI privada de liberdade 
ou em cumprimento de alternativas penais 
e monitoração eletrônica do direito ao tra-
tamento hormonal e sua manutenção, bem 
como o acompanhamento de saúde específi-
co, principalmente à pessoa convivendo com 
HIV/TB e coinfecções, além de outras doen-
ças crônicas e infecciosas e deficiências, ou 
demandas decorrentes das necessidades do 
processo transexualizador;

c) a garantia de testagem da pessoa privada de 
liberdade ou em cumprimento de alternati-
vas penais e monitoração eletrônica em rela-
ção a doenças infectocontagiosas como HIV/
TB e coinfecções, bem como outras doenças 
crônicas e infecciosas e deficiências;

d) a garantia de atendimento psicológico e 
psiquiátrico, considerando o agravamento 
da saúde mental dessa população, especial-
mente voltado à prevenção do suicídio, bem 
como tratamento ginecológico, urológico e 
endocrinológico especializado para pessoas 

transexuais, travestis e intersexo durante 
todo o período de privação de liberdade;

e) a garantia, com isonomia de tratamento, à 
distribuição de preservativos; e

f) a garantia do sigilo das informações e diag-
nósticos constantes dos prontuários médicos, 
principalmente nos casos de informações 
sorológicas e outras infecções sexualmen-
te transmissíveis, resguardando-se o direito 
constitucional à intimidade;

II – quanto à assistência religiosa:
a) a garantia à pessoa autodeclarada como 

parte da população LGBTI do direito à assis-
tência religiosa, condicionada à sua expressa 
anuência, nos termos da Lei no 9.982/2000, 
e demais normas que regulamentem tal 
direito;

b) a garantia, em iguais condições, da liberdade 
religiosa e de culto e o respeito à objeção 
da pessoa autodeclarada parte da população 
LGBTI presa em receber visita de qualquer 
representante religioso ou sacerdote, ou de 
participar de celebrações religiosas;

III – quanto ao trabalho, educação e demais polí-
ticas ofertadas nos estabelecimentos prisionais:
a) a garantia de não discriminação e ofereci-

mento de oportunidades em iguais condi-
ções em todas as iniciativas realizadas dentro 
do estabelecimento prisional, não podendo 
eventual isolamento ou alocação em espa-
ços de convivência específicos representar 
impedimento ao oferecimento de vagas e 
oportunidades;

b) a garantia à pessoa autodeclarada parte da 
população LGBTI, em igualdade de condi-
ções, de acesso e continuidade à sua forma-
ção educacional e profissional sob a respon-
sabilidade do Estado; e

c) a vedação ao trabalho humilhante em virtu-
de da identidade de gênero e/ou orientação 
sexual;

IV – quanto à autodeterminação e dignidade:
a) a garantia aos homens transexuais do direi-

to de utilizar vestimentas socialmente lidas 
como masculinas e acessórios para a com-
pressão de mamas como instrumento de ma-
nutenção da sua identidade de gênero;

b) a garantia às mulheres transexuais e travestis 
do direito de utilizar vestimentas lidas social-
mente como femininas, manter os cabelos 
compridos, inclusive extensão capilar fixa e 
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tização e à capacitação dos servidores do Poder 
Judiciário;
IV – estabelecer critérios que permitam moni-
torar e avaliar a execução da PSEC-PJ e de seus 
instrumentos, bem como o nível de maturidade 
em segurança da informação em cada órgão do 
Poder Judiciário;
V – estabelecer norma de criação e funciona-
mento do Centro de Prevenção, Tratamento e 
Resposta a Incidentes Cibernéticos do Poder 
Judiciário (CPTRIC-PJ), que funcionará como ca-
nal oficial de ações preventivas e corretivas, em 
caso de ameaças ou de ataques cibernéticos; e
VI – promover troca de informações e expe-
riências com os comitês gestores de seguran-
ça da informação dos outros Poderes e com a 
sociedade.

Capítulo VI
DA REDE NACIONAL DE COOPERAÇÃO 

DO PODER JUDICIÁRIO NA ÁREA DE 
SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Art. 18. A Rede de Cooperação do Judiciário na 
área de segurança cibernética tem os seguintes 
objetivos:
I – promover ambiente participativo, colaborati-
vo e seguro entre os órgãos do Poder Judiciário, 
por meio do acompanhamento contínuo e proa-
tivo das ameaças e dos ataques cibernéticos;
II – estimular o compartilhamento de infor-
mações sobre incidentes e vulnerabilidades 
cibernéticas;
III – realizar exercícios cibernéticos com a parti-
cipação de múltiplos entes;
IV – fortalecer o Centro de Prevenção, Trata-
mento e Resposta a Incidentes Cibernéticos 
(CPTRIC-PJ) do CNJ;
V – aperfeiçoar a estrutura judiciária para o 
aprimoramento de investigações de crimes 
cibernéticos;
VI – incentivar a criação e a atuação de ETIR em 
cada órgão do Poder Judiciário;
VII – emitir alertas e recomendações de seguran-
ça cibernética; e
VIII – ampliar parceria com outros órgãos do 
Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Minis-
tério Público, da polícia judiciária, do setor pri-
vado e do meio acadêmico, com vistas a elevar, 
de modo geral, o nível de segurança cibernética.
Parágrafo único. Para fins de cumprimento dos 
objetivos estabelecidos, todos os órgãos do Ju-

diciário que detectarem incidentes de segurança 
cibernética deverão reportá-los ao CPTRIC-PJ.
Art. 19. Compete à alta administração dos ór-
gãos do Poder Judiciário, com exceção do STF, 
realizar a governança da segurança da informa-
ção e especialmente:
I – implementar, no que lhe couber, a Política de 
Segurança Cibernética do Poder Judiciário;
II – elaborar a Política de Segurança da Informa-
ção e normas internas correlatas ao tema, ob-
servadas as normas de segurança da informação 
editadas pelo CNJ;
III – destinar recursos orçamentários específicos 
para as ações de segurança da informação;
IV – promover ações de capacitação e profis-
sionalização dos recursos humanos em temas 
relacionados à segurança da informação;
V – instituir e implementar ETIR, que comporá a 
rede de equipes vinculadas ao CPTRIC-PJ;
VI – coordenar e executar as ações de segurança 
da informação no âmbito de sua atuação; e
VII – aplicar as ações corretivas e disciplinares 
cabíveis nos casos de violação da segurança da 
informação.
Art. 20. Cada órgão do Poder Judiciário, com 
exceção do STF, deverá constituir CGSI, ao qual 
caberá:
I – assessorar a alta administração do órgão do 
Poder Judiciário em todas as questões relaciona-
das à segurança da informação;
II – propor alterações na política de segurança 
da informação e deliberar sobre assuntos a ela 
relacionados, incluindo atividades de prioriza-
ção de ações e gestão de riscos de segurança;
III – propor normas internas relativas à seguran-
ça da informação;
IV – constituir grupos de trabalho para tratar de 
temas e propor soluções específicas sobre segu-
rança da informação; e
V – consolidar e analisar os resultados dos tra-
balhos de auditoria sobre a gestão da segurança 
da informação.
§ 1o O CGSI será coordenado pela autoridade 
responsável pela segurança da informação no 
respectivo órgão do Poder Judiciário, nomeado 
por seu presidente.
§ 2o Os órgãos do Poder Judiciário, com exceção 
do STF, editarão atos para definir a forma de 
funcionamento dos respectivos CGSIs, observa-
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SÚMULAS VINCULANTES DO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

1. Ofende a garantia constitucional do ato ju-
rídico perfeito a decisão que, sem ponderar as 
circunstâncias do caso concreto, desconsidera a 
validez e a eficácia de acordo constante de ter-
mo de adesão instituído pela Lei Complementar 
no 110/2001.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Art. 5o, XXXVI, da CF.
c	 LC no 110, de 29‑6‑2001, institui contribuições so‑

ciais, autoriza créditos de complementos de atualiza‑
ção monetária em contas vinculadas do FGTS.

2. É inconstitucional a lei ou ato normativo esta-
dual ou distrital que disponha sobre sistemas de 
consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Art. 22, XX, da CF.

3. Nos processos perante o Tribunal de Contas 
da União asseguram-se o contraditório e a am-
pla defesa quando da decisão puder resultar 
anulação ou revogação de ato administrativo 
que beneficie o interessado, excetuada a apre-
ciação da legalidade do ato de concessão inicial 
de aposentadoria, reforma e pensão.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Arts. 5o, LIV, LV, e 71, III, da CF.
c	 Art. 2o da Lei no 9.784, de 29‑1‑1999 (Lei do Proces‑

so Administrativo Federal).

4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o 
salário mínimo não pode ser usado como inde-
xador de base de cálculo de vantagem de servi-
dor público ou de empregado, nem ser substi-
tuído por decisão judicial.
c	 Publicada no DOU de 9‑5‑2008.
c	 Arts. 7o, XXIII, 39, caput, § 1o, 42, § 1o, e 142, X, da CF.

5. A falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende 
a Constituição.
c	 Publicada no DOU de 16‑5‑2008.
c	 Art. 5o, LV, da CF.

6. Não viola a Constituição o estabelecimento 
de remuneração inferior ao salário mínimo para 
as praças prestadoras de serviço militar inicial.
c	 Publicada no DOU de 16‑5‑2008.
c	 Arts. 1o, III, 7o, IV, e 142, § 3o, VIII, da CF.

7. A norma do § 3o do artigo 192 da Consti-
tuição, revogada pela Emenda Constitucional 
no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 

12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada 
à edição de lei complementar.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008.
c	 Art. 591 do CC.
c	 MP no 2.172‑32, de 23‑8‑2001, que até o encerra‑

mento desta edição não havia sido convertida em lei, 
estabelece a nulidade das disposições contratuais que 
menciona e inverte, nas hipóteses que prevê, o ônus 
da prova nas ações intentadas para sua declaração.

8. São inconstitucionais o parágrafo único do 
artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os ar-
tigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam 
de prescrição e decadência de crédito tributário.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008.
c	 Art. 146, III, b, da CF.
c	 Arts. 173 e 174 do CTN.
c	 Art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830, de 22‑9‑1980 (Lei das 

Execuções Fiscais).
c	 Art. 348 do Dec. no 3.048, de 6‑5‑1999 (Regulamen‑

to da Previdência Social).

9. 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 li-
mite temporal previsto no caput do artigo 58.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008 e republicada no 

DOU de 27‑6‑2008.
c	 Art. 5o, XXXVI, da CF.

10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, 
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tri-
bunal que, embora não declare expressamente 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do poder público, afasta sua incidência, no todo 
ou em parte.
c	 Publicada no DOU de 27‑6‑2008.
c	 Art. 97 da CF.

11. Só é lícito o uso de algemas em casos 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 res-
ponsabilidade 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	 Publicada no DOU de 22‑8‑2008.
c	 Art. 5o, XLIX, da CF.
c	 Arts. 23, III, 329 a 331 e 352 do CP.
c	 Arts. 284 e 292 do CPP.
c	 Arts. 42, 177, 180, 298 a 301 do CPM.
c	 Arts. 234 e 242 do CPPM.
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curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto 
não atingida a idade de 21 anos.
606. Não se aplica o princípio da insignificân-
cia a casos de transmissão clandestina de sinal 
de internet via radiofrequência, que carac-
teriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei 
no 9.472/1997.
607. A majorante do tráfico transnacional de 
drogas (art. 40, I, da Lei no 11.343/2006) con-
figura-se com a prova da destinação interna-
cional das drogas, ainda que não consumada a 
transposição de fronteiras.
610. O suicídio não é coberto nos dois primeiros 
anos de vigência do contrato de seguro de vida, 
ressalvado o direito do beneficiário à devolução 
do montante da reserva técnica formada.
613. Não se admite a aplicação da teoria do fato 
consumado em tema de Direito Ambiental.
617. A ausência de suspensão ou revogação do 
livramento condicional antes do término do pe-
ríodo de prova enseja a extinção da punibilidade 
pelo integral cumprimento da pena.
618. A inversão do ônus da prova aplica-se às 
ações de degradação ambiental.
621. Os efeitos da sentença que reduz, majora 
ou exonera o alimentante do pagamento retroa-
gem à data da citação, vedadas a compensação 
e a repetibilidade.
624. É possível cumular a indenização do dano 
moral com a reparação econômica da Lei 
no 10.559/2002 (Lei da Anistia Política).
628. A teoria da encampação é aplicada no 
mandado de segurança quando presentes, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) existência de vínculo hierárquico entre a au-

toridade que prestou informações e a que 
ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas infor-
mações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência es-
tabelecida na Constituição Federal.

629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a 
condenação do réu à obrigação de fazer ou à de 
não fazer cumulada com a de indenizar.
630. A incidência da atenuante da confissão 
espontânea no crime de tráfico ilícito de entor-

pecentes exige o reconhecimento da traficância 
pelo acusado, não bastando a mera admissão da 
posse ou propriedade para uso próprio.
631. O indulto extingue os efeitos primários 
da condenação (pretensão executória), mas 
não atinge os efeitos secundários, penais ou 
extrapenais.
636. A folha de antecedentes criminais é docu-
mento suficiente a comprovar os maus antece-
dentes e a reincidência.
639. Não fere o contraditório e o devido pro-
cesso decisão que, sem ouvida prévia da defe-
sa, determine transferência ou permanência de 
custodiado em estabelecimento penitenciário 
federal.
643. A execução da pena restritiva de di‑
reitos depende do trânsito em julgado da 
condenação.
644. O núcleo de prática jurídica deve apre‑
sentar o instrumento de mandato quando 
constituído pelo réu hipossuficiente, salvo 
nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo.
645. O crime de fraude à licitação é formal, e 
sua consumação prescinde da comprovação 
do prejuízo ou da obtenção de vantagem.
647. São imprescritíveis as ações indeniza‑
tórias por danos morais e materiais decor‑
rentes de atos de perseguição política com 
violação de direitos fundamentais ocorri‑
dos durante o regime militar.
648. A superveniência da sentença condena‑
tória prejudica o pedido de trancamento da 
ação penal por falta de justa causa feito em 
habeas corpus.
651. Compete à autoridade administrativa 
aplicar a servidor público a pena de demis‑
são em razão da prática de improbidade ad‑
ministrativa, independentemente de prévia 
condenação, por autoridade judiciária, à 
perda da função pública.
652. A responsabilidade civil da Adminis‑
tração Pública por danos ao meio ambien‑
te, decorrente de sua omissão no dever de 
fiscalização, é de caráter solidário, mas de 
execução subsidiária.
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A
ABORTO
• anúncio de meio abortivo: art. 20 do 

Dec.‑lei no 3.688/1941

ABSOLVIÇÃO
• criminal; não prejuízo da medida de 

segurança: Súm. no 422 do STF

ABUSO
• de autoridade; crime eleitoral: LC 

no 64/1990
• de autoridade; crime praticado por 

militar; processo e julgamento; com‑
petência: Súm. no 172 do STJ

ABUSO DE AUTORIDADE
• disposições gerais: art.  1o da Lei 

no 13.869/2019

AÇÃO
• penal; abuso de autoridade: art. 3o 

da Lei no 13.869/2019
• penal pública incondicionada; ativi‑

dade de telecomunicações: art. 185 
da Lei no 9.472/1997

• penal pública incondicionada; crime 
de estupro mediante violência real: 
Súm. no 608 do STF

• penal pública incondicionada; crime 
de sonegação fiscal: Súm. no 609 do 
STF

ACIDENTE
• de trânsito; veículo da União, de au‑

tarquias ou de empresas públicas fe‑
derais; competência: Súm. no 125 do 
TFR

ACIDENTE DE TRÂNSITO
• exclusão da aplicação do disposto 

nos arts. 6o, I, 64 e 169 do CPP dos 
casos de: Lei no 5.970/1973

ADMINISTRAÇÃO
• pública; contravenções: arts. 66 a 70 

do Dec.‑lei no 3.688/1941

ADOLESCENTE
• estatuto: Lei no 8.069/1990
• prática de ato infracional; aplica‑

ção de medidas socioeducativas: 
arts. 112 a 114 da Lei no 8.069/1990

ADVOGADO
• estatuto: Lei no 8.906/1994

AERONAVE
• direção não licenciada: art.  33 do 

Dec.‑lei no 3.688/1941

AEROSSOL
• embalagens do tipo; proibição de 

venda a menores de 18 anos: Lei 
no 12.408/2011

AGENTE PÚBLICO
• abuso de autoridade; sujeito ativo: 

art. 2o da Lei no 13.869/2019

ÁGUA
• potável; envenenamento de; cri‑

me hediondo; disposições: Lei 
no 8.072/1990

ALARMA
• falso: art. 41 do Dec.‑lei no 3.688/ 

1941

ÁLCOOL
• condutor de veículo automotor; inibi‑

ção do uso de: Lei no 11.705/2008
• Política Nacional sobre; medidas para 

redução do uso indevido de; associa‑
ção com a violência e criminalidade: 
Dec. no 6.117/2007

• redução do uso indevido e sua asso‑
ciação com a violência e criminalida‑
de; Política Nacional sobre o Álcool; 
criação: Dec. no 6.117/2007

ALGEMAS
• Lei no 13.869/2019
• necessidade de regulamentação: 

art. 199 da LEP
• regulamentação: Dec. no 8.858/2016
• uso; possibilidades: Súm. Vinc. no 11 

do STF
• uso; resistência ou fuga: arts. 284 e 

292 do CPP

ALIMENTOS
• descumprimento de sentença ou 

acordo que os fixe: art.  22 da Lei 
no 5.478/1968

• e higiene do torcedor partíci‑
pe; direitos: arts.  28 e 29 da Lei 
no 10.671/2003

ANIMAIS
• vide FAUNA SILVESTRE
• omissão de cautela na guarda ou 

condução; crueldade contra: arts. 31 
e 64 do Dec.‑lei no 3.688/1941

ANÚNCIOS
• impressão: art.  55 do Dec.‑lei 

no 3.688/1941

ARBITRAGEM
• esportiva: arts.  30 a 32 da Lei 

no 10.671/2003

ARMA DE FOGO
• abolitio criminis temporária; Lei 

no  10.826/2003; aplicação: Súm. 
no 513 do STJ

• aquisição e registro: arts. 3o a 8o do 
Dec. no 9.845/2019

• atirador; registro, cadastro e aqui‑
sição de armas e munições; regula‑
mento: Dec. no 9.846/2019

• caçador; registro, cadastro e aqui‑
sição de armas e munições; regula‑
mento: Dec. no 9.846/2019

• colecionador; registro, cadastro e 
aquisição de armas e munições; re‑
gulamento: Dec. no 9.846/2019

• fabricação, comércio ou detenção; 
disparo: arts.  18 e 28 do Dec.‑lei 
no 3.688/1941

• importação e exportação: arts. 34 a 
44 do Dec. no 9.847/2019

• registro e porte; crimes; definição: Lei 
no 10.826/2003

• Sistema de Gerenciamento Militar 
de Armas – SIGMA: art. 4o do Dec. 
no 9.847/2019

• Sistema Nacional de Armas – SI‑
NARM: art. 3o do Dec. no 9.847/2019

ARMA NÃO LETAL
• uso: Lei no 13.060/2014
ARREMESSO
• ou colocação perigosa: art.  37 do 

Dec.‑lei no 3.688/1941
ARRENDAMENTO MERCANTIL
• obrigações; sujeição: art. 9o, par. ún., 

V, da Lei no 9.613/1998
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
• Lei no 1.060/1950
ASSOCIAÇÃO SECRETA
• art. 39 do Dec.‑lei no 3.688/1941
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
• crime hediondo; disposições: Lei 

no 8.072/1990
ATESTADO(S)
• de gravidez e esterilização; exigên‑

cia; efeitos admissionais ou perma‑
nência da relação jurídica de traba‑
lho; crime: Lei no 9.029/1995

ATIVIDADE
• exercício ilegal de profissão ou: 

art. 47 do Dec.‑lei no 3.688/1941
ATO INFRACIONAL
• adolescente; aplicação de medidas 

socioeducativas: Lei no 8.069/1990
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