


   

 
 

 

 

 

 

  
 

 1 
39 

 

1.  Lei De Drogas (Lei 11.343/06) 

2.  Organização Criminosa (Lei 12.850/13) 

3.  Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03) 

4. Lei de Tortura (Lei 9.455/97) 

5. Lei de Preconceitos (Lei 7.716/89) 

6. Crimes Contra Ordem Tributária, Econômica e Contra as Relações de Consumo (Lei 8.137/90) 

7. Crimes Contra o Consumidor (Lei 8.078/90) 

8. Crimes Eleitorais (Lei 4.737/65) 

9. Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) 

10. Crimes Contra a Crianças e Adolescentes (Lei 8.069/90) 

11. Crimes de Trânsito (Lei 9.503/97) 

12. Crimes Contra o Idoso (Lei 10.741/03) 

13. Crimes de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) 

14. Crimes de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/19) 

15. Crimes Hediondos (Lei 8.072/90) 

16. Interceptação Telefônica (Lei 9.296/96) 

17. Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) 

18. Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95) 

 

 

Atualizações normativas abaixo: 

✓ Lei 13.869/19 (Abuso de Autoridade)   
✓ Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) 
✓ Lei 13.984/20 (Atualização Lei Maria da Penha) 
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APRESENTAÇÃO PESSOAL 

 

Olá, meus amigos! Meu nome é Alexandre Herculano. Sou 
professor de Legislação de Trânsito, Leis Penais e Medicina Legal 
há 12 anos. Professor de Medicina Legal na Pós-Graduação 
presencial de Penal e Processual Penal da CESUL-PR. Pós-graduado 
em Perícia Criminal e Ciência Forense, Pós-Graduado em Gestão da 
Segurança Pública, e Pós-graduado em Penal e Processo Penal. 
Servidor público federal do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública. Autor de livros. 

Fui aprovado, também, nos concursos da Polícia Civil (área policial 

e pericial) do Rio de Janeiro, Polícia Rodoviária Federal – PRF (duas 

vezes), Analista em Segurança Judiciária do STJ – 12ª posição 

(Inspetor de Segurança) e outros.    

Atuei quatro anos na Secretaria Nacional de Segurança Pública (Ministério da Justiça e Segurança 

Pública), que fica em Brasília, assim, adquiri boa experiência nessa área, além de ter colaborado em 

cursos EAD para a Polícia Civil de vários Estados. Ministrei aulas para os concursos da PRF, PCMG, 

PCBA, IGC-SC, PCSP, PCGO, PCDF, PCRJ e outros. Tivemos vários aprovados, logo, espero fazer parte 

do seu sucesso também! Vejamos alguns feedbacks, recentes, de alunos que estudaram comigo. 

Foram muitas aprovações: 

“Curso 100% satisfatório! por mais que eu não tenha terminado o curso todo, tudo que vi 
até agora foi muito útil para meus estudos, parabéns ao Herculano.” 

“Venho agradece imensamente ao professor Alexandre Herculano, fiquei em 1º colocado 
no concurso do TRT RJ de 2017, para área de Segurança Judiciária.” 

"Olá, professor. Quero deixar meu agradecimento. Estou aprovado no TRF 2º 2017, 
Técnico Segurança e Transportes 2017. Fiz o curso específico com o seu material. Fica 
minha consideração ao trabalho. Abraço. 

“Prof passei em 2º lugar para Agente do Detran-CE 2018 p/ Aracati, quero lhe agradecer 
pelo material que fez no Estratégia, foi certeiro! Eu estudei tudo várias e várias vezes!! 
Obrigada!”  

“Depois de ter passado no taf na PRF venho aqui deixar meu agradecimento especial ao 
professor Alexandre Herculano. O cara é fantástico!” 
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“Gostaria de exaltar os pdf's do professor, são de leitura gostosa, dinâmico e rico em 
conteúdo. Vale a pena investir.” 

“O melhor professor de Legislação de Trânsito.” 

“Passeeeeeiiiiii, mestre, 8º colocado na PRF. Muito obrigado pelas dicas!” 

“Obrigado professor Alexandre Herculano, fiquei dentro das vagas na PRF” 

“professor bem objetivo, sem enrolação” 

“Melhor professor de Criminalística. Estou no IGP SC com ajuda de suas aulas. Obrigada!” 

“Obrigado pela dedicação, mestre. Passei na PRF!!!!” 

"Herculano, obrigado pelos ensinamentos. Passei na Polícia Rodoviária Federal." 

É gratificante essas mensagens. Essas foram pela área do aluno, fora as mensagens que recebemos 
diariamente no Instagram e Facebook. Isso mostra que estamos no caminho certo. Vamos com tudo! 

Para ter acesso a dicas e informações gratuitas, acesse as seguintes redes sociais:            

 

Professor Alexandre Herculano 

 

@prof_herculano 

 

 

 

 

 

Professor Alexandre Herculano 
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Tabela sobre pontos importantes das Leis Penais Extravagantes (Professor Alexandre Herculano) 

 

Tópicos/Leis 11.343/06 12.850/13 10.826/03 9.455/97 7.716/89 

 

 

 

 

 

Majorante 

Um sexto a dois 

terços (art. 33 a 37): 

-internacional 

-interestadual 

-aglomeração 

-violência 

-criança ou 

adolescente 

-financiar 

-agente púb. 

Até metade 

-arma de fogo 

Um sexto a dois 

terços 

-criança ou 

adolescente 

-agente pub. 

-produto exterior 

-conex. c org. 

-transn. da org. 

Até metade 

- comércio e tráfico 

(uso restrito) 

Até metade 

- crimes cometidos 

por agente que estão 

autorizados a porta 

arma 

Um sexto até um 

terço 

-agente pub. 

-criança, gestante, 

deficiência, 

adolescente e idoso 

-mediante 

sequestro 

Art. 6º Recusar, negar 

ou impedir a inscrição 

ou ingresso (...) ensino 

público ou privado de 

qualquer grau. 

Pena agravada de 1/3 

se for menor de 18 

anos. 

 

Minorante/ 

privilégio 

Um sexto a dois 

terços 

-tráfico privilegiado 

- - - - 
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Agravante - p/ o comando - - - 

Atenuante - -   - - - 

Qualificado - - - Lesão corporal grave 

ou gravíssima ou 

morte 

Art. 20. 

§ 2º Se qualquer dos 

crimes previstos no 

caput é cometido por 

intermédio dos meios 

de comunicação social 

ou publicação de 

qualquer natureza: 

Pena: reclusão de dois a 

cinco anos e multa. 

Culposos Prescrever ou 

ministrar, 

culposamente (art. 

38) 

- - - - 

Infiltração Sem prazo Seis meses - - - 
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Delação Redução de um 

terço a dois terços 

Perdão judicial, 

redução dois terços 

e pena restritiva de 

direitos 

- - - 

Crimes de 

menor 

potencial 

ofensivo 

- usuário 

- médico 

- auxílio ao uso das 

drogas 

- consumo de droga 

em conjunto 

- recusar ou omitir 

dados cadastrais... 

-omissão de cautela - - 

Associação -dois agentes ou 

mais 

-quatro agentes ou 

mais 

- - - 

Perda do 

cargo 

 Condenação com 

trânsito em julgado 

- Efeito da 

condenação 

Art. 16. Constitui efeito 

da condenação a perda 

do cargo ou função 

pública, para o servidor 

público, e a suspensão 

do funcionamento do 

estabelecimento 
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particular por prazo não 

superior a três meses. 

(efeitos não 

automáticos) 

Hediondo/ 

equiparado 

Art. 33 caput e § 1º 

(STJ) e art. 34 e art. 

36 (doutrina) 

 Art. 16 (porte ou 

posse uso restrito) 

Tortura (exceto § 2º 

- omissão) 

- 
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Tópicos/Leis 9.605/98 8.069/90 9.503/97 10.741/03 

Majorante Art. 29 Matar, perseguir, 

(...) espécimes da fauna 

silvestre, (...) 

§ 4º A pena é aumentada 

de metade, se o crime é 

praticado: 

I - contra espécie rara ou 

considerada ameaçada de 

extinção, ainda que 

somente no local da 

infração; 

II - em período proibido à 

caça; 

III - durante a noite; 

IV - com abuso de licença; 

V - em unidade de 

conservação; 

Art. 240 Produzir, 

reproduzir, dirigir, 

fotografar, filmar (...) 

§ 2 o Aumenta-se a pena de 

1/3 (um terço) se o agente 

comete 

– no exercício de cargo ou 

função pública ou a pretexto 

de exercê-la; 

– prevalecendo-se de 

relações domésticas, de 

coabitação ou de 

hospitalidade; ou 

– prevalecendo-se de 

relações de parentesco 

consangüíneo ou afim até o 

terceiro grau, ou por 

adoção, de tutor, curador, 

preceptor, empregador da 

302 e 303 (homicídio 

culposo e lesão corporal 

culposa na direção 

veicular) (...) e § 1º No 

homicídio culposo 

cometido na direção de 

veículo automotor, a 

pena é aumentada de 1/3 

à metade, se o agente: 

I - não possuir Permissão 

para Dirigir ou Carteira de 

Habilitação; 

II - praticá-lo em faixa de 

pedestres ou na calçada; 

III - deixar de prestar 

socorro, quando possível 

fazê-lo sem risco pessoal, 

à vítima do acidente; 

Art. 96 (...) § 2o A pena será 

aumentada de 1/3 se a vítima 

se encontrar sob os cuidados 

ou responsabilidade do 

agente. 

Art. 97 (...) Parágrafo único. A 

pena é aumentada de 

metade, se da omissão 

resulta lesão corporal de 

natureza grave, e triplicada, 

se resulta a morte. 
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VI - com emprego de 

métodos ou instrumentos 

capazes de provocar 

destruição em massa. 

§ 5º A pena é aumentada 

até o triplo, se o crime 

decorre do exercício de 

caça profissional. 

Art. 32. Praticar ato de 

abuso, maus-tratos, (...) 

§ 2º A pena é aumentada 

de um sexto a um terço, 

se ocorre morte do 

animal. 

Art. 50-A. Desmatar, 

explorar 

economicamente ou 

degradar floresta, (...) § 

2o Se a área explorada 

for superior a 1.000 ha 

(mil hectares), a pena 

vítima ou de quem, a 

qualquer outro título, tenha 

autoridade sobre ela, ou 

com seu consentimento. 

Art. 244-B.  Corromper ou 

facilitar a corrupção de 

menor de 18 (...) § 2 o As 

penas previstas no caput 

deste artigo são 

aumentadas de um terço ... 

IV - no exercício de sua 

profissão ou atividade, 

estiver conduzindo 

veículo de transporte de 

passageiros. 
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será aumentada de 1 

(um) ano por milhar de 

hectare. 

Os crimes contra a flora 

Art. 53. Nos crimes 

previstos nesta Seção, a 

pena é aumentada de um 

sexto a um terço se: 

- do fato resulta a 

diminuição de águas 

naturais, a erosão do solo 

ou a modificação do 

regime climático; 

I- o crime é cometido: no 

período de queda das 

sementes; no período de 

formação de vegetações; 

contra espécies raras ou 

ameaçadas de extinção, 

ainda que a ameaça 

ocorra somente no local 
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da infração; em época de 

seca ou inundação; e 

durante a noite, em 

domingo ou feriado. 

Art. 56 Produzir, 

processar, embalar, 

importar, (...) § 2º Se o 

produto ou a substância 

for nuclear ou radioativa, 

a pena é aumentada de 

um sexto a um terço. 

Da Poluição e outros 

Crimes Ambientais 

Art. 58. Nos crimes 

dolosos previstos nesta 

Seção, as penas serão 

aumentadas: 

- de um sexto a um terço, 

se resulta dano 

irreversível à flora ou ao 

meio ambiente em geral; 
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- de um terço até a 

metade, se resulta lesão 

corporal de natureza 

grave em outrem; 

-  até o dobro, se resultar 

a morte de outrem. 

Art. 69-A. Elaborar ou 

apresentar, no 

licenciamento, (...) § 2o A 

pena é aumentada de 

1/3 a 2/3, se há dano 

significativo ao meio 

ambiente, em 

decorrência do uso da 

informação falsa, 

incompleta ou enganosa. 

Minorante/ 

privilégio 

Art. 38. Destruir ou 

danificar floresta (...) 

241-B Adquirir, possuir ou 

armazenar, por qualquer 

meio, (...) 

- - 
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Art. 38-A.  Destruir ou 

danificar vegetação 

primária 

Art. 40/49-A (...) Causar 

dano direto ou indireto às 

Unidades de Conservação 

(...) 

Se os crimes, acima, 

forem culposos, as penas 

serão reduzidas à 

metade. 

§ 1 o A pena é diminuída de 

1  a 2/3 se de pequena 

quantidade o material... 

Agravante Art. 15. (...) 

- reincidência nos crimes 

de natureza ambiental; 

- ter o agente cometido a 

infração: 

a) para obter vantagem 

pecuniária; 

- Art. 298. (...) 

I - com dano potencial 

para duas ou mais 

pessoas ou com grande 

risco de grave dano 

patrimonial a terceiros; 

II - utilizando o veículo 

sem placas, com placas 

falsas ou adulteradas; 

- 
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b) coagindo outrem para 

a execução material da 

infração; 

c) afetando ou expondo a 

perigo, de maneira grave, 

a saúde pública ou o 

meio ambiente; 

d) concorrendo para 

danos à propriedade 

alheia; 

e) atingindo áreas de 

unidades de conservação 

ou áreas sujeitas, por ato 

do Poder Público, a 

regime especial de uso; 

f) atingindo áreas 

urbanas ou quaisquer 

assentamentos humanos; 

g) em período de defeso 

à fauna; 

III - sem possuir 

Permissão para Dirigir ou 

Carteira de Habilitação; 

IV - com Permissão para 

Dirigir ou Carteira de 

Habilitação de categoria 

diferente da do veículo; 

V - quando a sua 

profissão ou atividade 

exigir cuidados especiais 

com o transporte de 

passageiros ou de carga; 

VI - utilizando veículo em 

que tenham sido 

adulterados 

equipamentos ou 

características que 

afetem a sua segurança 

ou o seu funcionamento 

de acordo com os limites 

de velocidade prescritos 
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h) em domingos ou 

feriados; 

i) à noite; 

j) em épocas de seca ou 

inundações; 

l) no interior do espaço 

territorial especialmente 

protegido; 

m) com o emprego de 

métodos cruéis para 

abate ou captura de 

animais; 

n) mediante fraude ou 

abuso de confiança; 

o) mediante abuso do 

direito de licença, 

permissão ou autorização 

ambiental; 

p) no interesse de pessoa 

jurídica mantida, total ou 

nas especificações do 

fabricante; 

VII - sobre faixa de 

trânsito temporária ou 

permanentemente 

destinada a pedestres. 
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parcialmente, por verbas 

públicas ou beneficiada 

por incentivos fiscais; 

q) atingindo espécies 

ameaçadas, listadas em 

relatórios oficiais das 

autoridades 

competentes; 

r) facilitada por 

funcionário público no 

exercício de suas funções. 

Atenuante Art. 14. (...) 

- baixo grau de instrução 

ou escolaridade do 

agente; 

- arrependimento do 

infrator, manifestado 

pela espontânea 

reparação do dano, ou 

limitação significativa da 

-  - 
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degradação ambiental 

causada; 

- comunicação prévia 

pelo agente do perigo 

iminente de degradação 

ambiental; 

- colaboração com os 

agentes encarregados da 

vigilância e do controle 

ambiental. 

Qualificado Art. 54. Causar poluição 

de qualquer natureza em 

níveis tais que resultem 

ou possam resultar em 

danos à saúde humana... 

§ 2º Se o crime: 

I - tornar uma área, 

urbana ou rural, 

imprópria para a 

ocupação humana; 

- Art. 302 (...) § 3º Se o 

agente conduz veículo 

automotor sob a 

influência de álcool ou de 

qualquer outra 

substância psicoativa que 

determine dependência. 

Art. 303 (...) 

Art. 308 (...) § 1º Se da 

prática do crime previsto 

Art. 99. Expor a perigo a 

integridade e a saúde, física 

ou psíquica, do idoso... 

§ 1o Se do fato resulta lesão 

corporal de natureza grave: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 

(quatro) anos. 

§ 2o Se resulta a morte: 
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II - causar poluição 

atmosférica que 

provoque a retirada, 

ainda que momentânea, 

dos habitantes das áreas 

afetadas, ou que cause 

danos diretos à saúde da 

população; 

III - causar poluição 

hídrica que torne 

necessária a interrupção 

do abastecimento público 

de água de uma 

comunidade; 

IV - dificultar ou impedir 

o uso público das praias; 

V - ocorrer por 

lançamento de resíduos 

sólidos, líquidos ou 

gasosos, ou detritos, 

óleos ou substâncias 

no caput resultar lesão 

corporal de natureza 

grave, e as circunstâncias 

demonstrarem que o 

agente não quis o 

resultado nem assumiu o 

risco de produzi-lo... 

Art. 308 (...) § 2º Se da 

prática do crime previsto 

no caput resultar morte, 

e as circunstâncias 

demonstrarem que o 

agente não quis o 

resultado nem assumiu o 

risco de produzi-lo,... 

Pena – reclusão de 4 (quatro) 

a 12 (doze) anos. 
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oleosas, em desacordo 

com as exigências 

estabelecidas em leis ou 

regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a 

cinco anos. 

Culposos Art. 38. Destruir ou 

danificar floresta (...) 

Art. 38-A.  Destruir ou 

danificar vegetação 

primária 

Art. 40/49-A Causar dano 

direto ou indireto às 

Unidades de Conservação 

(...) 

Art. 49. Destruir, 

danificar, lesar ou 

maltratar, (...) 

Art. 228. Deixar o 

encarregado de serviço ou o 

dirigente de 

estabelecimento de atenção 

à saúde de gestante... 

Art. 229. Deixar o médico, 

enfermeiro ou dirigente de 

estabelecimento de atenção 

à saúde... 

Homicídio e Lesão 

Corporal na direção 

veicular. 

- 
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Art. 54. Causar poluição 

de qualquer natureza em 

níveis (...) 

Art. 56. Produzir, 

processar, embalar, (...) 

substância tóxica, 

perigosa ou nociva ... 

Art. 62. Destruir, inutilizar 

ou deteriorar: museu, 

biblioteca, pinacoteca (...) 

Art. 67. Conceder o 

funcionário público 

licença (...) 

Art. 68. Deixar, aquele 

que tiver o dever legal ou 

contratual (...) 

Art. 69-A. Elaborar ou 

apresentar, no 

licenciamento, concessão 

florestal (...) 
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Infiltração - Art. 190-A. A infiltração de 

agentes de polícia na 

internet com o fim de 

investigar os crimes 

previstos nos arts. 240 , 241 

, 241-A , 241-B , 241-C e 

241-D (...) não poderá 

exceder o prazo de 90 dias, 

sem prejuízo de eventuais 

renovações, desde que o 

total não exceda a 720 dias 

e seja demonstrada sua 

efetiva necessidade, a 

critério da autoridade 

judicial. 

- - 

Delação - - - - 

Crimes de 

menor 

potencial 

ofensivo 

Art. 29. Matar, perseguir, 

caçar, apanhar, utilizar 

espécimes... 

Art. 228. Deixar o 

encarregado de serviço ou o 

dirigente de 

Art. 303. Praticar lesão 

corporal culposa na 

direção... (atenção ao art. 

291 do CTB) 

Art. 96. Discriminar pessoa 

idosa, impedindo ou 

dificultando seu acesso a 

operações bancárias... 
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Art. 31. Introduzir 

espécime animal no 

País... 

Art. 32. Praticar ato de 

abuso, maus-tratos,... 

Art. 44. Extrair de 

florestas de domínio 

público ou consideradas 

de preservação 

permanente... 

Art. 45. Cortar ou 

transformar em carvão 

madeira de lei... 

Art. 46. Receber ou 

adquirir, para fins 

comerciais ou industriais, 

madeira, lenha,.... 

Art. 48. Impedir ou 

dificultar a regeneração 

natural... 

estabelecimento de atenção 

à saúde de gestante.... 

Art. 229. Deixar o médico, 

enfermeiro ou dirigente de 

estabelecimento de atenção 

à saúde de gestante... 

Art. 230. Privar a criança ou 

o adolescente de sua 

liberdade,... 

Art. 231. Deixar a 

autoridade policial 

responsável pela apreensão 

de criança ou adolescente ... 

Art. 232. Submeter criança 

ou adolescente sob sua 

autoridade, ... 

Art. 234. Deixar a 

autoridade competente, 

sem justa causa, de ordenar 

Art. 304. Deixar o 

condutor do veículo, na 

ocasião do acidente, de 

prestar imediato socorro 

à vítima,... 

Art. 305. Afastar-se o 

condutor do veículo do 

local do acidente... 

Art. 307. Violar a 

suspensão ou a proibição 

de se obter a permissão 

ou a habilitação... 

Art. 309. Dirigir veículo 

automotor, em via 

pública, sem a devida 

Permissão para Dirigir... 

Art. 310. Permitir, confiar 

ou entregar a direção de 

veículo automotor a 

pessoa não habilitada... 

Art. 97. Deixar de prestar 

assistência ao idoso, quando 

possível fazê-lo sem risco 

pessoal... 

Art. 99. Expor a perigo a 

integridade e a saúde, física 

ou psíquica, do idoso... 

Art. 100. Constitui 

crime...recusar, obstar, 

deixar, negar... 

Art. 101. Deixar de cumprir, 

retardar ou frustrar,... 

Art. 103. Negar o 

acolhimento ou a 

permanência do idoso... 

Art. 104. Reter o cartão 

magnético de conta 

bancária... 

Art. 109. Impedir ou 

embaraçar ato do 
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Art. 49. Destruir, 

danificar, lesar ou 

maltratar,... 

Art. 50. Destruir ou 

danificar florestas nativas 

ou plantadas... 

Art. 51. Comercializar 

motosserra ou utilizá-la 

em florestas... 

Art. 52. Penetrar em 

Unidades de Conservação 

conduzindo substâncias... 

Art. 55. Executar 

pesquisa, lavra ou 

extração de recursos 

minerais... 

Art. 60. Construir, 

reformar, ampliar, 

instalar ou fazer 

funcionar,... 

a imediata liberação de 

criança ou adolescente,... 

Art. 235. Descumprir, 

injustificadamente, prazo ... 

Art. 236. Impedir ou 

embaraçar a ação de 

autoridade judiciária,... 

Art. 244. Vender a criança 

ou adolescente fogos de 

estampido ou de artifício... 

Art. 311. Trafegar em 

velocidade incompatível 

com a segurança nas 

proximidades de escolas, 

hospitais,... 

Art. 312. Inovar 

artificiosamente, em caso 

de acidente 

automobilístico com 

vítima,... 

representante do Ministério 

Público... 
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Art. 64. Promover 

construção em solo não 

edificável,... 

Art. 65.  Pichar ou por 

outro meio conspurcar 

edificação... 

Associação - - - - 

Perda do 

cargo 

- Art. 227-A Os efeitos da 

condenação prevista no 

inciso I do caput do art. 92 

do Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 

(Código Penal), para os 

crimes previstos nesta Lei, 

praticados por servidores 

públicos com abuso de 

autoridade, são 

condicionados à ocorrência 

de reincidência. 

- - 
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Parágrafo único.  A perda do 

cargo, do mandato ou da 

função, nesse caso, 

independerá da pena 

aplicada na reincidência. 

Hediondo/ 

equiparado 

- - - - 
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Tópicos/Leis 9.296/96 8.078/90 8.137/90 9.613/98 

Majorante Art. 10-A. (...) 

§ 2º A pena será 

aplicada em dobro ao 

funcionário público que 

descumprir 

determinação de sigilo 

das investigações que 

envolvam a captação 

ambiental ou revelar o 

conteúdo das gravações 

enquanto mantido o 

sigilo judicial. 

- Art. 12. ... 1/3 até a metade 

as penas previstas nos arts. 

1°, 2° e 4° a 7°: 

- grave dano à coletividade; 

- cometido por servidor 

público na função; 

- praticado em relação ao 

comércio de bens essenciais 

à vida ou à saúde. 

Art. 1º (...) § 4º A pena será 

aumentada de um a dois 

terços, se os crimes 

definidos nesta Lei forem 

cometidos de forma 

reiterada ou por 

intermédio de organização 

criminosa. 

 

Minorante/ 

privilégio 

- Art. 63 (...) § 2° Se o crime é 

culposo: 

Pena Detenção de um a seis 

meses ou multa. 

Art. 7 (...) P.U. Nas hipóteses 

dos incisos II, III e IX pune-se 

a modalidade culposa, 

reduzindo-se a pena e a 

- 
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Art. 66 (...) § 2º Se o crime é 

culposo; 

Pena Detenção de um a seis 

meses ou multa. 

detenção de 1/3 ou a de 

multa à quinta parte. 

Agravante - Art. 76. Agravantes: 

I - cometidos em época de 

grave crise econômica ou de 

calamidade; 

II - ocasionarem grave dano 

individual ou coletivo; 

III - dissimular-se a natureza 

ilícita do procedimento; 

IV - quando cometidos: 

a) por servidor público, ou 

condição econômico-social 

superior à da vítima; 

b) em detrimento de operário 

ou rurícola; de menor de 

dezoito ou maior de sessenta 

- - 
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anos ou de pessoas 

portadoras de deficiência 

mental interditadas ou não; 

V - envolvam alimentos, 

medicamentos ou quaisquer 

outros produtos ou serviços 

essenciais. 

Atenuante - - - - 

Qualificado - - - - 

Culposos - Art. 63. Omitir dizeres ou 

sinais ostensivos sobre a 

nocividade... 

Art. 66. Fazer afirmação falsa 

ou enganosa,... 

Art. 7 (...) 

II - vender ou expor à venda 

mercadoria com as 

prescrições legais, ou que 

não corresponda à 

respectiva classificação 

oficial; 

III - misturar gêneros e 

mercadorias de espécies 

diferentes, para vendê-los 

- 
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ou expô-los à venda como 

puros; 

IX - vender mercadoria 

em condições impróprias 

ao consumo; 

Infiltração - - - Art. 1 º (...) § 6º Para a 

apuração do crime de que 

trata este artigo, admite-se 

a utilização da ação 

controlada e da infiltração 

de agentes. 

Delação - - Art. 16 (...) P.U...confissão 

espontânea revelar à 

autoridade policial ou 

judicial toda a trama 

delituosa terá a sua pena 

reduzida de um a dois 

terços. 

Art. 1 º (...) § 5o  A pena 

poderá ser reduzida de um 

a dois terços e ser 

cumprida em regime 

aberto ou semiaberto, 

facultando-se ao juiz 

deixar de aplicá-la ou 

substituí-la, a qualquer 

tempo, por pena restritiva 

de direitos, se o autor, 
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coautor ou partícipe 

colaborar 

espontaneamente com as 

autoridades, prestando 

esclarecimentos que 

conduzam à apuração das 

infrações penais, à 

identificação dos autores, 

coautores e partícipes, ou 

à localização dos bens, 

direitos ou valores objeto 

do crime. 

Crimes de 

menor 

potencial 

ofensivo 

- Todos Art. 2° 

I - fazer declaração falsa ou 

omitir declaração sobre 

rendas...; 

II - deixar de recolher, no 

prazo legal, valor de tributo 

ou de contribuição social,...; 

- 



 

 

 
 

 

 

  
 

 
 
 
  
 

31 
39 

III - exigir, pagar ou receber, 

para si ou para o 

contribuinte beneficiário,...; 

IV - deixar de aplicar, ou 

aplicar em desacordo com o 

estatuído, incentivo fiscal ...; 

V - utilizar ou divulgar 

programa de 

processamento de dados... 

Pena - detenção, de 6m a 

2anos. 

Associação - - - - 

Perda do 

cargo 

- - - *Art. 7º (...) II - a interdição 

do exercício de cargo ou 

função pública de qualquer 

natureza e de diretor, de 

membro de conselho de 

administração ou de 

gerência das pessoas 

jurídicas referidas no art. 
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9º, pelo dobro do tempo 

da pena privativa de 

liberdade aplicada. 

Hediondo/ 

equiparado 

- - - - 
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Tópicos/Leis 13.869/19 4.737/65 

 

Majorante 

- Art. 326-A.  denunciação caluniosa 

com finalidade eleitoral: 

§ 1º  A pena é aumentada de sexta 

parte, se o agente se serve do 

anonimato ou de nome suposto. 

Art. 327. Calúnia, Difamação e 

Injúria... aumentam-se de um 

terço, se qualquer dos crimes é 

cometido: 

I - contra o Presidente da República 

ou chefe de governo estrangeiro; 

II - contra funcionário público, em 

razão de suas funções; 

III - na presença de várias pessoas, 

ou por meio que facilite a 

divulgação da ofensa. 

 - Art. 326-A.  (...) § 2º A pena é 

diminuída de metade, se a 
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Minorante/ 

privilégio 

imputação é de prática de 

contravenção. 

Agravante - Art. 300. Valer-se o servidor 

público da sua autoridade para 

coagir (...) 

Art. 339 - Destruir, suprimir ou 

ocultar urna contendo votos (...) 

Art. 340. Fabricar, mandar fabricar, 

adquirir, fornecer, ainda que 

gratuitamente, subtrair ou guardar 

urnas, (...) 

Art. 348. Falsificar, no todo ou em 

parte, documento público(...) 

Art. 350. Omitir, em documento 

público ou particular, declaração 

falsa (...) 

Nos casos acima, se for funcionário 
público a pena será agravada. 

Art. 323. Divulgar fatos que sabe 

inverídicos (...) A pena é agravada 
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se o crime é cometido pela 

imprensa, rádio ou televisão. 

Art. 285. Quando a lei determina a 

agravação ou atenuação da pena 

sem mencionar o "quantum", deve 

o juiz fixá-lo entre um quinto e um 

terço, guardados os limites da 

pena cominada ao crime. 

Atenuante - Art. 285. Quando a lei determina a 

agravação ou atenuação da pena 

sem mencionar o "quantum", deve 

o juiz fixá-lo entre um quinto e um 

terço, guardados os limites da 

pena cominada ao crime. 

Qualificado - - 

Culposos - - 

Infiltração - - 

Delação - - 
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Crimes de menor 

potencial ofensivo 

Art. 12.  Deixar 

injustificadamente de 

comunicar prisão ... 

Art. 16.  Deixar de identificar-

se ou identificar-se 

falsamente... 

Art. 18.  Submeter o preso a 

interrogatório policial... 

Art. 20.  Impedir, sem justa 

causa, a entrevista pessoal... 

Art. 27.  Requisitar instauração 

ou instaurar procedimento 

investigatório... 

Art. 29.  Prestar informação 

falsa sobre procedimento 

judicial... 

Art. 31.  Estender 

injustificadamente a 

investigação... 

OBS. Dos vários crimes eleitorais 

existentes, achei melhor colocar 

os que não são de menor 

potencial ofensivo: 

Art. 289. Inscrever-se 

fraudulentamente 

Art. 291. Efetuar o juiz, 

fraudulentamente 

Art. 298. Prender ou deter eleitor 

Art. 299. Dar, oferecer, prometer 

Art. 301. Usar de violência ou grave 

ameaça 

Art. 302. Promover, no dia da 

eleição, com o fim de impedir, 

Art. 307. Fornecer ao eleitor cédula 

oficial já assinalada 

Art. 308. Rubricar cédula oficial em 

outra oportunidade 
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Art. 32.  Negar ao interessado, 

seu defensor ou advogado... 

Art. 33.  Exigir informação ou 

cumprimento de obrigação... 

Art. 37.  Demorar demasiada e 

injustificadamente... 

Art. 38.  Antecipar o 

responsável pelas 

investigações... 

Art. 309. Votar ou tentar votar 

mais de uma vez 

Art. 315. Alterar nos mapas ou nos 

boletins de apuração 

Art. 316. Não receber ou não 

mencionar 

Art. 317. Violar ou tentar violar 

Art. 326-A.  Dar causa à 

instauração de investigação policial 

Art. 339 – Destruir, suprimir ou 

ocultar urna contendo votos 

Art. 340. Fabricar, mandar fabricar, 

adquirir, fornecer 

Art. 348. Falsificar, no todo ou em 

parte 

Art. 349. Falsificar, no todo ou em 

parte 

Art. 350. Omitir, em documento 

público ou particular 
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Art. 352. Reconhecer (...) letra que 

o não seja, 

Art. 354-A.  Apropriar-se o 

candidato 

Associação - - 

Perda do cargo Art. 4º (...) III - a perda do 

cargo, do mandato ou da 

função pública. (só no caso de 

reincidência e não é efeito 

automático) 

- 

Hediondo/ 

equiparado 

- - 
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