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RESUMO – LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 

CRIMES HEDIONDOS 

Sistemas: Há três sistemas para a conceituação do crime hediondo: A) Legal – são considerados como 
hediondos os delitos catalogados pelo legislador em rol taxativo; B) Judicial – compete ao magistrado, diante 
de um caso concreto, analisar a gravidade da conduta delituosa e deliberar pela hediondez do crime; C) Misto 
– o legislador apresenta um rol exemplificativo de crimes hediondos, podendo o magistrado, ao analisar as 
peculiaridades do caso concreto, apontar outros delitos como hediondos. O Brasil adotou o sistema legal, 
em consonância com o previsto no art. 5º, inciso XLIII, da CF: “A lei considerará crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evita-los, se omitirem”. Os crimes hediondos foram enumerados na Lei nº 8.072/90. 

Crimes equiparados a hediondos: Tortura, Terrorismo e Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas. Os delitos 
assemelhados ao hediondo são expressamente descritos na Constituição Federal, sofrendo os rigores penais 
e processuais da Lei dos Crimes Hediondos. Segundo entendimento do STF, tráfico privilegiado (art. 33, §4º, 
da Lei 11343/06) não é equiparado a hediondo. 

Rol dos crimes hediondos: O rol dos crimes hediondos é taxativo (numerus clausus) e previsto no art. 1º da 
Lei nº 8072/90. Nos incisos do art. 1º da Lei 8072/90 estão os crimes hediondos descritos e no parágrafo 
único do referido dispositivo legal concentram-se os crimes hediondos previstos fora do Código Penal.  Eis 
os crimes hediondos: I – homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que 
cometido por um só agente, e homicídio qualificado; I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 
129, § 2o) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o), quando praticadas contra autoridade ou agente 
descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de 
Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou 
parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; II – roubo: a) circunstanciado pela 
restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo 
(art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); c) 
qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º); III - extorsão qualificada pela 
restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3º); IV – extorsão 
mediante sequestro e na forma qualificada; V – estupro; VI – estupro de vulnerável, VII – epidemia com 
resultado morte, VII-B – falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais; VIII – furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que possa 
resultar perigo comum (art. 155, §4º-A, do CP);  parágrafo único – I - genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 
3º da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, II - posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, 
previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, III – comércio ilegal de arma de fogo (art. 
17 da Lei nº 10.826/03), IV – tráfico internacional de armas de fogo, acessório ou munição (art. 18 da Lei nº 
10.826/03), V – organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado, 
todos tentados ou consumados.   

Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e fiança (art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 
8072/90). Todavia, o magistrado diante do caso concreto pode conceder liberdade provisória sem fiança. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L2889.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L2889.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.826.htm#art16
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Regime inicial de cumprimento da pena - A redação originária do art. 2º, §1º, da Lei nº 8072/90 estabelecia 
que o cumprimento de pena ocorreria em regime integralmente fechado, porém esse dispositivo legal foi 
declarado inconstitucional pelo STF (HC 82.959/SP) por violar o princípio da individualização da pena. Em 
seguida, a Lei 11.464/07 determinou que a pena, no caso de crime hediondo, seria cumprida em regime 
inicialmente fechado. Ocorre que essa norma também foi declarada inconstitucional pelo STF por violar o 
princípio da individualização da pena (HC 111840). Atualmente é possível iniciar o cumprimento da pena pela 
prática de um crime hediondo ou equiparado em regime diverso do fechado, se preenchidos os requisitos 
do art. 33 do CP.   

Progressão de regime – Aos crimes cometidos após a vigência da citada lei, a progressão de regime será feita 
da seguinte forma:  

50% da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com 
resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, 
individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou 
equiparado;  

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou 
equiparado 

70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, 
vedado o livramento condicional.  

Prisão temporária – A prisão temporária nos crimes hediondos e equiparados terá o prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. 

Estabelecimentos penais de segurança máxima – Compete à União Federal criar e manter os 
estabelecimentos prisionais de segurança máxima destinados aos presos de alta periculosidade, cuja 
permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou a incolumidade pública.   

Delação eficaz - Se o crime de extorsão mediante sequestro é cometido em concurso, o concorrente que o 
denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de uma a dois terços. 
É uma causa de diminuição de pena 

Traição benéfica – Também é uma causa de diminuição de pena, cabível quando o partícipe ou seu associado 
denunciar à autoridade a associação criminosa qualificada (aquela constituída para cometer os crimes de 
que trata a Lei nº 8072/90), possibilitando, obrigatoriamente, o seu desmantelamento. 

SÚMULAS: 

Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça: Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução 
das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a 
estabelecimentos sujeitos à administração estadual. 

Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, 
desde que em decisão motivada.  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5049490
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Súmula 471 do Superior Tribunal de Justiça: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados 
cometidos antes da vigência da Lei 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei 7.210/1984 (lei 
de Execução Penal)1 para a progressão de regime prisional. 

Súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça: É inadmissível a progressão per saltum de regime prisional. 

Súmula 697 do Supremo Tribunal Federal: A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes 
hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. 

Súmula 698 do Supremo Tribunal Federal: Não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade 
de progressão no regime de execução da pena aplicada ao crime de tortura. 

Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal: A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime 
permanente, se a vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência.  

Súmula 715 do Supremo Tribunal Federal: A pena unificada para atender ao limite de 30 (trinta) anos de 
cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros 
benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.  

Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime 
não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena 
aplicada.  

Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a 
pena aplicada permitir exige motivação idônea.  

Súmula vinculante 26: Para efeito de progressão de regime de cumprimento de pena por crime hediondo, 
ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8072, de 25 de julho 
de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do 
benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 

Previsão constitucional: O artigo 98, I, da Constituição Federal autorizou a criação dos Juizados especiais 
criminais, providos por juízes togados e leigos, que serão competentes para a conciliação, o julgamento e a 
execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, 
permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de 

 

 

1 Art. 112, caput, da Lei de Execução Penal: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a 
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um 
sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão.  
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primeiro grau. A lei 9099/95 restou encarregada de instituir o Juizado Especial criminal no âmbito estadual, 
enquanto na esfera federal essa missão coube à lei 10259/01. Os dois principais objetivos do JECRIM, sempre 
que possível, são a reparação dos danos causados à vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. 

Critérios norteadores do JECRIM – Oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual e 
celeridade.  

Crime de menor potencial ofensivo – São todas as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa, previsto ou não em procedimento 
especial. A lei 9099/95 não tem aplicação aos processos da Justiça Militar. 

Competência do JECRIM – A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a 
infração penal.  

Citação no JECRIM - A citação será pessoal e será feita no próprio Juízo, sempre que possível, ou por 
mandado. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum 
para adoção do rito sumário (art. 538 do CPP).  

Fase preliminar – A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo 
circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-
se as requisições dos exames periciais necessários. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for 
imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá 
prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. 

Composição dos danos civis – A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo juiz 
mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Tratando-se 
de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo 
homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.  

Transação penal – Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, 
não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva 
de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, 
o Juiz poderá reduzi-la até a metade. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: I - ter sido o autor da 
infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; II - ter sido 
o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos 
termos deste artigo; III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem 
como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Aceita a proposta pelo 
autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz. Acolhendo a proposta do Ministério 
Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará 
em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco 
anos. Da sentença que homologa a transação penal caberá a apelação. A transação penal não constará de 
certidão de antecedentes criminais, salvo para análise de outra transação penal, e não terá efeitos civis, 
cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. 

Rito sumaríssimo - Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência 
do autor do fato, ou pela não ocorrência da transação penal, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de 
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imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Para o oferecimento da 
denúncia, que será elaborada com base no termo circunstanciado de ocorrência, com dispensa do inquérito 
policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por 
boletim médico ou prova equivalente. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a 
formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças 
existentes ao Juízo Comum, que adotará o rito sumário (art. 538 do CPP). Já na ação penal de iniciativa do 
ofendido poderá ser oferecida queixa oral.  

Audiência no rito sumaríssimo - Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à 
acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a 
vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-
se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Todas as provas serão produzidas na audiência 
de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 
protelatórias. De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, 
contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. A sentença, dispensado 
o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz. 

Apelação no JECRIM - Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que 
poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos 
na sede do Juizado. A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo 
Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 
recorrente. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias. As partes poderão 
requerer a transcrição da gravação da fita magnética. As partes serão intimadas da data da sessão de 
julgamento pela imprensa. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do 
julgamento servirá de acórdão. 

Embargos de declaração no JECRIM – Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, 
houver obscuridade, contradição ou omissão. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou 
oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Os embargos de declaração interrompem 
o prazo para a interposição de recurso. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Suspensão condicional do processo - Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um 
ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão 
do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da 
pena. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, 
poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: I - 
reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; II - proibição de freqüentar determinados lugares; III - 
proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; IV - comparecimento pessoal e 
obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. O Juiz poderá especificar outras 
condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 
A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou 
não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano (causas de revogação obrigatória do sursis 
processual). A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por 
contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta (causas de revogação facultativa do sursis 
processual). Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. Não correrá a prescrição 
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durante o prazo de suspensão do processo. Se o acusado não aceitar a proposta do sursis processual, o 
processo prosseguirá em seus ulteriores termos. 

SÚMULAS: 

Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça: Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão 
de segundo dos Juizados Especiais. 

Súmula 243 do Superior Tribunal de Justiça: O benefício da suspensão do processo não é aplicável em 
relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, 
quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite 
de um (01) ano. 

Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça: É cabível a suspensão condicional do processo na 
desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. 

Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça: Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de 
segurança contra ato de juizado especial. 

Súmula 428 do Superior Tribunal de Justiça: Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de 
competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária. 

Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça: A suspensão condicional do processo e a transação penal não 
se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. 

Súmula 640 do Supremo Tribunal Federal: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz 
de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. 

Súmula 693 do Supremo Tribunal Federal: Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de 
multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. 

Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal: Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão 
condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a 
questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal. 

Súmula 723 do Supremo Tribunal Federal: Não se admite a suspensão condicional do processo por crime 
continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento de um sexto for superior a 
um ano. 

Súmula vinculante 35: A homologação da transação penal prevista no art. 76 da Lei 9099/95 não faz coisa 
julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao 
Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição 
de inquérito policial. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

Lei 11.340/06: A Constituição Federal em seu art. 226, §8 impôs ao Poder Estatal a incumbência de criar 
mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. A Lei 11.340/2006, também 
denominada Lei Maria da Penha, foi constituída para instituir instrumentos para combater a violência 
doméstica e familiar à mulher.  

Sujeito ativo – O sujeito ativo na prática de crime no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher 
pode ser tanto o homem como outra mulher. Quando o homem for sujeito ativo existe uma presunção 
absoluta de vulnerabilidade da mulher (vítima), isto é, não há necessidade de se comprovar no caso concreto 
a vulnerabilidade (fragilidade) da mulher. De outro lado, quando o sujeito ativo for a mulher estamos diante 
de uma presunção relativa de vulnerabilidade da mulher, ou seja, deve ser analisado no caso concreto a 
situação de vulnerabilidade da mulher.  

Sujeito passivo – Apenas a mulher pode figura como vítima de crime cometido no contexto da violência 
doméstica e familiar contra a mulher.  

Contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher: configura violência doméstica e familiar contra 
a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o 
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 
agregadas; II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou 
se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III – em 
qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 
independentemente de coabitação. As relações pessoais enunciadas independem de orientação sexual.  

Formas de violência doméstica e familiar contra a mulher - São formas de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou 
que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que 
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; III - a violência sexual, entendida como 
qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de 
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; 
ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; IV - a violência patrimonial, 
entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; V - a violência moral, entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 
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Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher – Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela 
União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das 
causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os atos processuais poderão 
realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 

Prisão preventiva – Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão 
preventiva do agressor, decretado pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 
representação da autoridade policial. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, 
verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a 
justifiquem.  

Medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor - Constatada a prática de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto 
ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: I - suspensão da posse ou 
restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição 
de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das 
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus 
familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) freqüentação de determinados lugares a 
fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos 
dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de 
alimentos provisionais ou provisórios. 

Medidas protetivas de urgência que visam proteger a vítima - Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas: I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário 
de proteção ou de atendimento; II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao 
respectivo domicílio, após afastamento do agressor; III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem 
prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; IV - determinar a separação de corpos. 
Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da 
mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: I - restituição de bens 
indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; II - proibição temporária para a celebração de atos e 
contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; III - 
suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; IV - prestação de caução provisória, 
mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e 
familiar contra a ofendida. 

Varas Criminais – Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes 
da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Será garantido o direito de preferência, nas 
varas criminais, para o processo e o julgamento de crime praticado no contexto de violência doméstica e 
familiar contra mulher.  

Não aplicação da Lei 9099/95 - Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
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SÚMULAS: 

Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça: A suspensão condicional do processo e a transação penal não 
se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.   

Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de 
violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. 

Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com 
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritivas de direitos. 

Súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou 
contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. 

Súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça: Para configuração da violência doméstica e familiar prevista no 
artigo 5º da lei 11.340/2006, lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima.  

TORTURA 

Previsão constitucional: Dois artigos cuidam da Tortura na Constituição Federal: a) art. 5º, III, da CF: ninguém 
será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. b) Art. 5º, XLIII, da CF: a lei considerará 
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

Lei 9455/97: Essa lei destoa dos Tratados internacionais em 2 aspectos: 1) A Lei nº 9.455/97 não exige a 
condição de autoridade do sujeito ativo. Vale dizer, a legislação brasileira amplia o sujeito ativo do delito em 
relação ao preconizado na Convenção. No Brasil, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, ao passo que, 
segundo a Convenção, somente o funcionário público ou outra pessoa no exercício de função pública; 2) O 
delito de tortura no Brasil é crime prescritível. As hipóteses de crimes imprescritíveis estão no rol taxativo da 
Constituição Federal (art. 5º, XLII2 e XLIV3), não tendo sido a tortura nele contemplado. 

 

 

2 Art. 5º, XLII, da CF: a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 
da lei;  

3 Art. 5º, XLIV, da CF: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático;  
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Tortura prova: Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa 
(art. 1º, I, “a”, da Lei 9455/97); 

Tortura crime: Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental para provocar ação ou omissão de natureza criminosa (art. 1º, I, “b”, da Lei 9455/97);  

Tortura Discriminatória: Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe 
sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa (art. 1º, I, “c”, da Lei 9455/97).  

Tortura castigo: Submeter alguém, sob guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave 
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo (art. 1º, II, da Lei 9455/97).  

Tortura do preso ou de pessoa sujeita a medida de segurança: Na mesma pena incorre quem submete 
pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de 
ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal (art. 1º, §1, da Lei 9455/97).  

Tortura omissão: Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-
las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos. É o único delito da Lei 9455/97 que não é equiparado 
aos crimes hediondos. É aplicável a suspensão condicional do processo.  

Formas qualificadas: Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 
anos a 10 anos; se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos.  

Causas de aumento de pena: Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3: a) se o crime é cometido por agente público; 
b) se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos; 
c) se o crime é cometido mediante sequestro.  

Efeitos da condenação: A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição 
para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Esses efeitos da condenação são automáticos, ou 
seja, não necessitam constar da sentença penal condenatória.   

O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.  

Exceção ao princípio da territorialidade previsto no art. 5º do Código Penal: A lei 9.455/97 aplica-se ainda 
quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-
se o agente em local sob jurisdição brasileira.  

Revogação do art. 233 do ECA: O art. 4º da Lei 9455/97 revogou expressamente o art. 233 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

Previsão constitucional: O sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas estão relacionados com a proteção constitucional da vida privada e da intimidade. 
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A Constituição Federal, em seu art. 5º, XII, preconiza que que é inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 
processual. No plano infraconstitucional o tema interceptação telefônica foi regulamentado pela Lei 
9.296/96. 

Momento: A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação 
criminal e em instrução processual penal, observará o disposto na Lei 9296/96 e dependerá de ordem do juiz 
competente da ação principal, sob segredo de justiça. A Lei 9296/96 também se aplica à interceptação do 
fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.  

Situações impeditivas da interceptação telefônica – Não será admitida a interceptação de comunicações 
telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I – não houver indícios razoáveis da autoria ou 
participação em infração penal; II – a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III – o fato 
investigado constituir infração punida, no máximo, com pena de detenção. Em qualquer hipótese, deve ser 
descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos 
investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.  

Legitimidade para solicitar a interceptação: A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser 
determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento: I – da autoridade policial, na investigação criminal; II – 
do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.  

Requisitos do requerimento de interceptação telefônica – O pedido de interceptação de comunicação 
telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com 
indicação dos meios a serem empregados. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja 
formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso 
em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro 
horas, decidirá sobre o pedido.  

Decisão – A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da 
diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada 
a indispensabilidade do meio de prova.  

Procedimento – Deferido o pedido, a autoridade policial que conduzirá os procedimentos de interceptação, 
dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. No caso de a diligência 
possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Cumprida a 
diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto 
circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. Para os procedimentos de 
interceptação, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias 
de serviço público.  

A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados 
aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e 
transcrições respectivas. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da 
autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art. 10, §1) ou na sua conclusão 
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do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo 
Penal.  

Incidente de inutilização da interceptação – A gravação que não interessar à prova será inutilizada por 
decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do 
Ministério Público ou parte interessada. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, 
sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal.  

Crime estampado no art. 10 da Lei 9.296/96 – Constitui crime realizar interceptação de comunicações 
telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça, sem autorização judicial ou com 
objetivos não autorizados em lei. Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Incorre na mesma pena a 
autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não 
autorizado em lei (redação dada pela Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019). 

Tipo penal descrito no art. 10-A da Lei 9296/96: Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, 
ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for 
exigida. Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Não há crime se a captação é realizada por 
um dos interlocutores. 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.  Esse crime foi introduzido pela Lei nº 13.964/19. 

LEI ANTITERRORISMO 

Lei Antiterrorismo: Para cumprir o mandado de criminalização contido no art. 5º, inciso XLIII, da CF (A lei 
considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evita-los, se omitirem), o legislador editou a Lei nº 13.260/16, 
com vigência a contar de 17 de março de 2016. 

Crimes equiparados a hediondos – Tortura, Terrorismo e Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas. Os delitos 
assemelhados ao hediondo são expressamente descritos na Constituição Federal, sofrendo os rigores penais 
e processuais da Lei dos Crimes Hediondos.  

Terrorismo - O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por 
razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a 
finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou 
a incolumidade pública. São atos de terrorismo: I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou 
trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios 
capazes de causar danos ou promover destruição em massa; IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, 
com violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou 
parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, 
estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações 
públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de 
energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e 
instituições bancárias e sua rede de atendimento; V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa: 
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Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. Não há 
que se falar em terrorismo a conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, 
movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos 
sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender 
direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. 

Organização terrorista - Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta 
pessoa, a organização terrorista. Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa. 

Preparação de terrorismo - Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de 
consumar tal delito: Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade. 
Figuras equiparadas: Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de 
terrorismo:I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele 
de sua residência ou nacionalidade; ou II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua 
residência ou nacionalidade. Quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país distinto 
daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito consumado, diminuída 
de metade a dois terços. 

Financiamento ao terrorismo - Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, 
investir, de qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de 
qualquer natureza, para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos na Lei nº 
13.260/16. Pena - reclusão, de quinze a trinta anos. 

Financiamento à organização terrorista - Oferecer ou receber, obtiver, guardar, mantiver em depósito, 
solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro, com 
a finalidade de financiar, total ou parcialmente, pessoa, grupo de pessoas, associação, entidade, organização 
criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual, a prática dos 
crimes previstos na Lei nº 13.260/16. Pena - reclusão, de quinze a trinta anos. 

Desistência voluntária/Arrependimento eficaz - Mesmo antes de iniciada a execução do crime de 
terrorismo, na hipótese do art. 5º desta Lei, aplicam-se as disposições do art. 15 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - Código Penal . 

Competência - Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta Lei são praticados 
contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal, em sede de inquérito policial, 
e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento, nos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição 
Federal.  

SÚMULA: 

Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça: – Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado 
dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código 
de Processo Penal.  

Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal: A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime 
permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art109iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art109iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art109iv
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ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL 

Polícia Federal: A Polícia Federal assume o papel das investigações criminosas de forma a reunir os 
elementos necessários para que o Ministério Público Federal ofereça a ação penal, mas também é 
encarregada de atividades voltadas à prevenção do crime. Assim, podemos concluir que a Polícia Federal 
tem natureza híbrida, porquanto exerce função de polícia judiciária e administrativa ante o rol extensivo de 
tarefas estipuladas no art. 144 da Constituição Federal. 

Em regra, os crimes de competência da Justiça Estadual são investigados pela Polícia Civil. Contudo, em razão 
de previsão constitucional, em crimes de competência da Justiça Estadual é possível a atuação da Polícia 
Federal. É o caso de apuração de infrações penais, cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser a lei (art. 144, §1º, I, da Constituição Federal). 
A Lei nº 10.446/2002 dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional. 

Rol do art. 1ª da Lei 10446/02: O rol de crimes descritos no art. 1º da Lei 10446/02 é exemplificativo. Assim, 
é possível o Ministro da Justiça autorizar a apuração de outras infrações penais, desde que dotadas de 
repercussão interestadual ou internacional, exigindo repressão uniforme em todo o país. 

CONTRAVENÇÃO PENAL 

Infração penal: O Brasil adotou o critério dicotômico, ou seja, as infrações penais dividem-se em crimes e 
contravenções penais. De acordo com o art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal: Considera-se crime a 
infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou 
cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, 
pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. As contravenções penais, 
em regra, estão previstas no Decreto-Lei nº 3688/41, que foi recepcionado pela Constituição Federal como 
lei ordinária. 

Territorialidade - Em relação às contravenções penais, adotou-se o critério da territorialidade exclusiva, ou 
seja, a lei penal brasileira somente tem aplicação a contravenções penais ocorridas no território nacional.  

Tentativa – Movido por política criminal ante a pequena potencialidade lesiva, o legislador expressamente 
descreveu que não é punível a tentativa de contravenção penal.  

Penas – As penas aplicáveis para as contravenções penais são a prisão simples e a multa. A prisão de prisão 
simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão 
comum, em regime semiaberto ou aberto. O condenado a pena de prisão simples fica sempre separado dos 
condenados a pena de reclusão ou de detenção. O trabalho é facultativo, se a pena aplicada, não excede a 
quinze dias. Em caso de inadimplemento da pena de multa não há que se falar em conversão em prisão 
simples. O art. 9º da LCP foi revogado pela Lei nº 9268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, 
estabelecendo que a pena de multa não paga deve ser executada na forma da legislação tributária.  
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Reincidência - Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em 
julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, 
por motivo de contravenção. 

Erro de direito – No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusáveis, a pena pode 
deixar de ser aplicada. Com razão, o professor Damásio de Jesus entende que o art. 8º da LCP teria sido 
revogado pela reforma penal de 1984 do Código Penal, tendo sido substituído pelo erro de proibição do art. 
21 do Código Penal.   

Sursis – O período de prova do sursis na contravenção penal é de 1 a 3 anos. Os demais pressupostos são os 
mesmos do art. 77 do Código Penal.  

A ação penal – Nas contravenções penais a ação penal é sempre pública.   

Vias de fato – Praticar vias de fato contra alguém. Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou 
multa, se o fato não constitui crime.  

Perturbação do trabalho ou do sossego alheios – Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios: I – com 
gritaria ou algazarra; II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; 
III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; IV – provocando ou não procurando impedir 
barulho produzido por animal de que tem guarda. Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou 
multa.  

Simulação da qualidade de funcionário público – Fingir-se funcionário público. Pena – prisão simples, de um 
a três meses, ou multa.  

Importunação ofensiva ao pudor – Essa contravenção penal restou revogada expressamente pela lei 
13.718/18.  

SÚMULAS: 

Súmula 38 do Superior Tribunal de Justiça: Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição 
de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades. 

Súmula 51 do Superior Tribunal de Justiça: A punição do intermediador, no jogo do bicho, independe da 
identificação do apostador ou do banqueiro. 

Súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça: A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de 
pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. 

Súmula 720 do Supremo Tribunal Federal: O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra 
do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem 
habilitação em vias terrestres. 
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EXECUÇÃO PENAL 

Natureza jurídica da execução penal: De acordo com a doutrina majoritária firmou, o processo de execução 
penal tem caráter predominantemente jurisdicional e, secundariamente, administrativo. Então, para 
executar a pretensão punitiva estatal são realizadas atividades tanto no campo jurisdicional como no 
administrativo. O pressuposto para a execução penal é a existência do trânsito em julgado de uma sentença 
penal condenatória ou uma sentença absolutória imprópria, que impõe medida de segurança, ou, ainda, de 
uma sentença que homologa a transação penal (art. 76 da Lei nº 9.099/95). 

Competência para a execução Penal: Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das 
penas impostas a sentenciados pela justiça federal, militar ou eleitoral, quando recolhidos a 
estabelecimentos sujeitos a administração estadual. 

A Lei de Execução Penal tem incidência aos condenados pelas Justiças Especializadas (Militar e Eleitoral) 
quando eles forem recolhidos em estabelecimentos prisionais estaduais. 

Comissão Técnica de Classificação – Essa Comissão elaborará um programa para orientar o cumprimento da 
pena. É uma Comissão multidisciplinar que será presidida pelo diretor e, composta, no mínimo, por 2 (dois) 
chefes de serviço, 1(um) psiquiatra, 1 (um psicólogo) e 1 (um) assistente social, quando se tratar de 
condenado à pena privativa de liberdade (art. 7º, caput, da LEP).  Reparem que os integrantes dessa 
Comissão são de distintas áreas do conhecimento científico para traçar o perfil do condenado. 

Exame criminológico: A Lei de Execução Penal exige do condenado a pena privativa de liberdade a realização 
do exame criminológico para o início do cumprimento da pena em regime fechado. O exame criminológico 
é mais específico que o exame de classificação, pois abrange aspectos psiquiátrico e psicológico do 
condenado a fim de apurar a disciplina, maturidade, capacidade de lidar com frustrações, laços afetivos com 
a família e com terceiros, agressividade e outros elementos, com o objetivo de traçar um prognóstico de 
personalidade (se há a tendência de o condenado voltar a delinquir). Observem que a realização do exame 
criminológico para o início do cumprimento da pena no regime semiaberto é facultativo. Além do mais, 
decorre da interpretação do art. 8 º da LEP que não se realiza exame criminológico aos condenados em 
regime aberto ou à pena restritiva de direitos. 

Assistência: A assistência ao preso descrita na LEP será das seguintes espécies: material, à saúde, jurídica, 
educacional, social, religiosa, e ao egresso (art. 11 da LEP). O objetivo dessa assistência é prevenir a prática 
criminosa, bem como orientar o retorno à convivência em sociedade. Observem aí a preocupação com a 
finalidade ressocializadora da pena. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no 
fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. A assistência à saúde do preso e do 
internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e 
odontológico. As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, pela 
Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais, cabendo ainda a esses entes proporcionar 
auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública para o exercício de suas funções.  Em todos os 
estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo Defensor Público. A 
assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. 
A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à 
liberdade. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, 
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permitindo-se a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros 
de instrução religiosa. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em 
liberdade e na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo 
prazo de 2(dois) meses.  

Trabalho: A LEP estabelece a remuneração mínima, que não poderá ser inferior a ¾ do salário mínimo. 
Reparem que foi estabelecido o limite mínimo da remuneração do preso. Dessa forma, o preso pode ganhar 
mais que ¾ do salário mínimo, mas nunca deve auferir renda menor que isso.Em conformidade com a 
finalidade educativa e produtiva do trabalho, o produto da remuneração deverá atender: 

1) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados 
por outros meios; 

2) à assistência à família;  

3) a pequenas despesas pessoais; 

4) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção 
a ser fixada e sem prejuízo da destinação previstas nas situações acima.  

E depois de tudo isso acima, se ainda sobrar algum dinheiro (fato praticamente impossível no mundo real), 
tal quantia remanescente será destinada à constituição de pecúlio, mediante depósito em Caderneta de 
Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. O trabalho pode ser interno ou 
externo. Para ficar bem claro, trabalho interno é realizado no interior do estabelecimento penal, enquanto 
o trabalho externo é o realizado extramuros, ou seja, fora do estabelecimento prisional. Em regra, o trabalho 
do preso será o interno. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de 
sua capacidade e aptidões, segundo constatado no exame de classificação. O preso também pode se 
capacitar por meio de curso profissionalizante. O trabalho do preso provisório é facultativo. Todavia, se vier 
a trabalhar, situação recomendável em razão do benefício da remição, tal preso exercerá esse mister no 
interior do estabelecimento. Em resumo, para preso provisório há previsão apenas de trabalho interno. 

Deveres: O condenado definitivo à pena privativa de liberdade ou restritivas de direitos e o preso provisório 
devem obediência à disciplina carcerária, sendo informados, no momento que ingressam no sistema 
penitenciário, das regras de disciplina vigentes. Se, por acaso, ocorrer o descumprimento de norma 
disciplinar, o condenado poderá sofrer sanção disciplinar, devendo essa transgressão (falta) estar 
previamente descrita em lei ou regulamento (princípio da legalidade e anterioridade), não podendo tal 
penalidade, colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. O art. 39 da LEP elenca esses 
deveres em 10 incisos.  

I – Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença; 

II – Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa como quem deva relacionar-se; 

III – urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; 

IV – conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à 
disciplina; 

V – execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 
VI – submissão à sanção disciplinar imposta 

VII – indenização à vítima ou aos seus sucessores 

VIII – indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante 
desconto proporcional da remuneração do trabalho;  
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IX – higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; 

X – conservação dos objetos de uso pessoal; 

Destaque os incisos II (obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se) e 
V (execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas). Motivo: O seu descumprimento acarreta 
punição por falta grave (art. 50, VI, da LEP).  

Direitos: O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as 
autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Eis alguns direitos descritos na LEP:  

I – alimentação suficiente e vestuário; 

II – atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III – Previdência Social; 

IV – constituição de pecúlio; 
V – proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; 

VI – exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que 
compatíveis com a execução da pena; 

VII – assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

VIII – proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;  

IX – entrevista pessoal e reservada com o advogado;  
X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; 

XI – chamamento nominal; 

XII – igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena. 

XIII – audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIV – representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito. 

XV – contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de 
informação que não comprometam a moral e os bons costumes;  

XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena de responsabilidade da autoridade 
judiciária competente. 

Alguns direitos podem ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado pelo Diretor do 
estabelecimento. São 3 direitos que podem sofrer isso, quais sejam, incisos V (proporcionalidade na 
distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação), X (visita do cônjuge, da companheira, de 
parentes e amigos em dias determinados) e XV (contato com o mundo exterior por meio de correspondência 
escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes). 

Disciplina: As condutas contrárias às normas disciplinares recebem o nome de faltas disciplinares. Pune-se a 
tentativa com a sanção correspondente à falta consumada (Vejam que não é o mesmo raciocínio da tentativa 
do CP - art. 14). Nas faltas graves, a autoridade administrativa deve informar o Juízo da execução para os fins 
de regressão de regime (art. 118, I, da LEP), revogação de saídas temporárias (art. 125 da LEP), perda dos 
dias remidos (art. 127 da LEP) e conversão da pena restritivas de direitos em privativa de liberdade (art. 181, 
§§1, “d” e 2º, da LEP). As faltas médias e leves, assim como suas sanções correspondentes, são descritas em 
estatutos penitenciários (legislação estadual). Já as faltas graves estão descritas em rol taxativo na LEP, não 
admitindo interpretação extensiva. Vejamos um julgado do STJ. Diante da lacuna da LEP acerca do prazo 
prescricional da falta disciplinar, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento que deve ser levado em 
conta o menor prazo prescricional previsto na tabela do art. 109 do Código Penal, qual seja, o prazo de 3 
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anos (art. 109, inciso VI, do CP). O termo inicial desse prazo é data da consumação da infração disciplinar. Só 
lembrando que no caso de fuga do estabelecimento penal (art. 50, II, da LEP), falta disciplinar de natureza 
permanente, o termo inicial será a data da recaptura do preso, ocasião em cessa a permanência, em 
conformidade com o art. 111, III, do CP.  

As sanções disciplinares estão num rol taxativo do art. 53 da LEP:  

I - advertência verbal; 

II - repreensão; 

III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único); 

IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento 
coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei (o condenado será alojado em cela individual que 
conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório); 

V - inclusão no regime disciplinar diferenciado. 

As sanções dos incisos I a IV serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento. A sanção do 
inciso V (regime disciplinar diferenciado) será por decisão judicial. O RDD é uma sanção disciplinar, cujas 
características são: a) Duração máxima de 2 anos, sem prejuízo de repetição dessa sanção em caso de 
cometimento de nova falta grave da mesma espécie. OBS: No caso de preso provisório, ainda sem pena 
fixada, será levada em conta a pena mínima cominada para o delito); Recolhimento em cela individual; c) 
Visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o 
contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado 
judicialmente, com duração de 2 (duas) horas. Essa visita será gravada em sistema de áudio ou de áudio e 
vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Após os primeiros 6 (seis) meses de 
regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber essa visita poderá, após prévio agendamento, ter 
contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 (vezes) por mês e por 10 (dez) minutos; 
d) Direito do preso de sair da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, 
desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. e) Entrevistas sempre monitoradas, 
exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de 
objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; f) Fiscalização do conteúdo da correspondência; g) 
Participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação 
do defensor no mesmo ambiente do preso. 

Procedimento administrativo: Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento 
administrativo disciplinar (PAD) pelo diretor do estabelecimento para a sua apuração, com observância do 
contraditório e da ampla defesa, devendo a defesa técnica ser realizada por advogado ou defensor público 
(Súmula 533 do STJ). A decisão será motivada. 

Recompensas: O bom comportamento também mereceu atenção da LEP, com a previsão de benefícios 
chamados de recompensas como forma de incentivar tal comportamento durante o cumprimento da pena. 
Então, as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua 
colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Essas benesses chamadas de recompensas são 
divididas em 2 modalidades: Elogio e Regalias. A legislação estadual e os regulamentos estabelecerão a 
natureza e a forma de concessão de regalias. É evidente que a concessão dessas regalias não pode frustrar 
os objetivos da Lei de Execução Penal, tampouco conceder privilégios inaceitáveis. Impõe-se também a 
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observância do princípio da legalidade quando da concessão de recompensas. Exemplo de recompensa: 
visita íntima. 

Órgãos de Execução Penal: A LEP, em seu art. 61, elenca 8 órgãos de execução penal: 

1) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (arts.62/64 da LEP); 

2) Juízo da Execução (arts. 65/66 da LEP); 
3) Ministério Público (arts.67 e 68 da LEP); 

4) Conselho Penitenciário (arts. 69 e 70 da LEP) 

5) Departamentos Penitenciários ( arts. 71/77 da LEP) 

6) Patronato (arts. 78/79 da LEP) 

7) Conselho da Comunidade (arts. 80 e 81 da LEP) 

8) Defensoria Pública (arts. 81-A e 81-B da LEP) 

A execução penal competirá ao juiz indicado na lei de organização judiciária. Na ausência dessa previsão na 
citada lei, figurará como competente o juízo da sentença.  

Estabelecimentos: Os estabelecimentos, em linhas gerais, são os seguintes:  

Penitenciária: é o local previsto para o cumprimento da pena em regime fechado  

Colônia Agrícola, Industrial ou Similar é o local previsto para cumprimento da pena em regime semiaberto 

Casa de Albergado é o local previsto ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e 
para o cumprimento da pena de limitação de fim de semana (pena restritiva de direito) 

Centro de Observação é o local onde se realiza os exames gerais e o criminológico. 

Hospital de Custódia e Tratamento é o local previsto para os inimputáveis e os imputáveis descritos no 
artigo 26, caput e parágrafo único do CP. 
Cadeia Pública é o local previsto para os presos provisórios. 

Guia de recolhimento: é o documento que materializa o título executivo judicial, sendo imprescindível para 
a deflagração do processo de execução, pois conterá os dados principais da pena a ser cumprida. Nesse 
sentido, devo destacar a importância desse documento para a execução penal, conforme se vê no art. 107, 
caput, da LEP: Ninguém será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a guia 
expedida pela autoridade judiciária. Lembre-se, no entanto, segundo já vimos, que pode existir execução 
provisória da pena, podendo, assim, ser expedida guia de recolhimento provisória (arts. 8°/11 da Resolução 
nº 113/10 do CNJ), a fim de que o condenado goze de maneira antecipada dos benefícios da execução penal. 
Essa situação é cabível quando o agente já foi condenado em primeiro grau de jurisdição, mas aguarda preso 
de modo cautelar o julgamento do recurso exclusivo da defesa em 2º grau de jurisdição ou nos Tribunais 
Superiores. Com o advento da Lei nº 13.964/19, lembre-se que não corre a prescrição na pendência de 
embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis (art. 116, III, do 
Código Penal). 

Regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade: O art. 33, §1º do Código Penal estabelece três 
regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade, quais sejam, o aberto, o semiaberto e o fechado.  

Regime fechado – a execução da pena ocorre em estabelecimento de segurança máxima ou média 

Regime semiaberto – a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar 
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Unificação de penas - Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em 
processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou 
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração penal ou a remição (art.111 da LEP). 

Progressão de regime – A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a 
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido 
determinado tempo de cumprimento de pena fixado em lei (requisito objetivo) e ostentar bom 
comportamento carcerário (requisito subjetivo), comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas 
as normas que vedam a progressão. É inadmissível a progressão per saltum de regime prisional. 

Regressão de regime – A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar o fato definido 
como crime doloso ou falta grave; II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante 
da pena em execução, torne incabível o regime. O condenado do regime aberto também sofrerá regressão 
se frustrar os fins da execução. O não atendimento das regras previstas para a monitoração eletrônica 
(cabível para a prisão domiciliar e para a saída temporária no regime semiaberto) também autoriza a 
regressão de regimes. 

Autorização de saída – A autorização de saída é gênero que comporta duas espécies: permissão de saída e 
saída temporária.  

Remição – O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho 
ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Ao condenado em regime aberto e ao que está em 
gozo de livramento condicional apenas pode se valer da remição por estudo. Em caso de falta grave, o juiz 
poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir 
da data da infração disciplinar.  

Livramento condicional - O livramento condicional é um benefício previsto em sede de execução penal 
consistente em uma antecipação provisória da liberdade do acusado, após o cumprimento de determinada 
parcela da pena, mediante condições fixadas pelo Juiz da Vara de Execuções Penais. É um benefício que 
decorre do sistema progressivo de cumprimento de pena, mas não se exige a passagem por todos os regimes 
prisionais para a sua concessão. 

Monitoração eletrônica – O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando 
autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.   

Penas restritivas de direitos: As penas restritivas de direito são as seguintes: prestação pecuniária, perda de 
bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de 
direitos e limitação de fim de semana. As penas restritivas de direitos ainda podem ser classificadas em 
pessoais (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e 
limitação de fim de semana) e reais (prestação pecuniária e perda de bens e valores). Essas penas restritivas 

Regime aberto – a execução da pena se dá em casa de albergado ou estabelecimento adequado.  



 

 

 

 

 

  
 

 
 

23 
35 

de direitos são marcadas por 2 características: autônomas e substitutivas4. Autônomas porque as penas 
restritivas de direitos não podem ser aplicadas de forma cumulada com as penas privativas de liberdade 
(reclusão, detenção e prisão simples). Substitutivas porque as penas restritivas de direitos são aplicadas em 
substituição a uma pena privativa de liberdade (o juiz, após aplicar uma pena privativa de liberdade, realiza 
a sua substituição por uma ou mais penas restritivas de direitos, desde que presentes os requisitos do art. 
44 do Código Penal. Reparem que os tipos penais não possuem em seu preceito secundário a previsão de 
penas privativas de direitos). 

Suspensão condicional da pena: Unificação de penas - A suspensão condicional da pena privativa de 
liberdade, também conhecida como sursis, é um benefício aplicado em sede de execução penal que evita o 
encarceramento de penas de pequena duração, permitindo, assim, uma melhor ressocialização do 
condenado, que permanece em seu convívio familiar e social.  O Código Penal adotou o sistema franco-belga, 
também conhecido como europeu-continental. Motivo: Depois de fixada a pena numa sentença penal 
condenatória, o agente é submetido a um período de prova, devendo cumprir as condições fixadas no ato 
decisório, ou seja, é suspensa a execução da pena privativa de liberdade. De acordo com o art. 156 da LEP, o 
juiz poderá suspender, pelo período de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, a execução da pena privativa de liberdade, 
não superior a 2 (dois) anos, na forma prevista nos arts. 77 a 82 do Código Penal.  

Pena de multa – A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na 
sentença e calculada em dias multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) 
dias multa. Também recebe o nome de pena pecuniária. Após a alteração dada ao art. 51 do Código Penal 
pela Lei nº 9268/96, restou determinado que, após o trânsito em julgado, a multa passou a ser considerada 
dívida de valor, não admitindo a sua conversão em pena privativa de liberdade em caso de inadimplemento. 

Medidas de segurança: É uma espécie de sanção penal. Pode ser classificada de 2 formas: A) Detentiva – 
refere-se à internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Essa medida de segurança é 
obrigatória aos condenados com penas de reclusão, nos termos do art. 97 do Código Penal. Contudo, o 
Superior Tribunal de Justiça flexibilizou essa imposição do art. 97 do CP quanto aos crimes apenados com 
reclusão no concernente à fixação da medida de internação, permitindo ao juiz que, diante do caso concreto, 
aplique a medida mais adequada ao tratamento do inimputável. Em outras palavras, para o Superior Tribunal 
de Justiça é possível a aplicação de tratamento ambulatorial, se essa for a medida mais indicada para o 
inimputável, mesmo que aquele tenha praticado um delito apenado com reclusão.  À luz dos princípios da 
adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, na fixação da espécie de medida de segurança a ser 
aplicada não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a 
periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se 
adapte ao inimputável. Desse modo, mesmo em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado 
ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável. STJ. 3ª Seção. EREsp 998.128-MG, 
Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/11/2019 (Informativo 662 do STJ); B)Restritiva – diz respeito ao 
tratamento ambulatorial. Nesse caso não há internação, o agente permanece livre, porém realizando 
tratamento em clínica psiquiátrica. OBS: Nos crimes apenados com detenção caberá ao magistrado decidir 

 

 

4 Art. 44, caput, do CP: “As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade, 
quando: 
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pela sujeição, ou não, ao tratamento ambulatorial. Para tanto, o magistrado levará em conta o grau de 
periculosidade. 

Incidentes de execução - A LEP aponta as seguintes modalidades de incidentes: conversões (arts. 180/184), 
excesso ou desvio (arts. 185/186), anistia e indulto (arts. 187/193). O excesso de execução ocorre quando o 
condenado suporta tratamento mais rigoroso do que o estipulado na decisão ou do que o fixado na lei. 
Reparem que no excesso o erro incide no âmbito quantitativo da pena descrita na decisão judicial. É uma 
situação sempre prejudicial ao condenado. Exemplo: Alguém ficar preso por tempo superior ao fixado na 
decisão judicial transitada em julgado. Já o desvio de execução ocorre quando a execução destoa do previsto 
na decisão judicial ou na lei. O erro incide no aspecto qualitativo. O desvio pode ser desfavorável ou favorável 
ao condenado. Exemplo: Concede permissão de saída em situação não prevista em lei. A anistia corresponde 
ao esquecimento pelo Estado da conduta criminosa cometida pelo agente.  Essa causa extintiva da 
punibilidade decorre de lei elaborada pelo Congresso Nacional, submetida a sanção presidencial, com efeitos 
retroativos, nos exatos termos dos artigos 21, XVII e 48, VIII, da Constituição Federal. Graça é o indulto 
individual e se dá mediante solicitação (provocação) do apenado, ou seja, graça é o indulto individual (indulto 
em sentido restrito). O indulto apresenta caráter coletivo e se dá mediante ato espontâneo do Presidente 
da República. 

Agravo em execução é o único recurso previsto na LEP é o agravo em execução, conforme se vê no artigo 
197: Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.Regra: O agravo em 
execução não apresenta efeito suspensivo, salvo no caso de desinternação ou liberação de pessoa sujeita à 
medida de segurança. O agravo em execução também possui o efeito regressivo (admite juízo de retratação). 

SÚMULAS: 

Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça: Compete ao juízo das execuções penais do estado a execução 
das penas impostas a sentenciados pela justiça federal, militar ou eleitoral, quando recolhidos a 
estabelecimentos sujeitos a administração estadual.  

Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, 
desde que em decisão fundamentada.  

Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de 
livramento condicional.  

Súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça: A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de 
pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. 

Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça: O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido 
como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato.  

Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito 
da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do 
estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou 
defensor público nomeado.  
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Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para 
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.  

Súmula 535 do Superior Tribunal de Justiça: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de 
comutação de pena ou indulto. 

Súmula 715 do Supremo Tribunal Federal: a pena unificada para atender ao limite de 30 anos de 
cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros 
benefícios, como o livramento condicional. 

Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal: Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou 
a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença 
condenatória.  

Súmula 717 do Supremo Tribunal Federal: Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada 
em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial.  

Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime 
não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena 
aplicada.  

Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a 
pena aplicada permitir exigir motivação idônea.  

Súmula vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal → Para efeito de progressão de regime no cumprimento 
de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 
2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os 
requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a 
realização de exame criminológico.  

Súmula vinculante 35 do Supremo Tribunal Federal: A homologação da transação penal prevista no artigo 
76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação 
anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento 
de denúncia ou requisição de inquérito policial.    

CRIMES AMBIENTAIS 

Meio ambiente: A proteção penal e extrapenal do meio ambiente encontra respaldo no art. 225 da 
Constituição Federal. A lei nº 9605/98 ingressou no ordenamento jurídico para regulamentar a referida 
norma constitucional e estabelecer normas de cunho civil, administrativo e penal. Em regra, os crimes 
ambientais serão processados e julgados na Justiça Estadual, salvo quando ficar evidenciada alguma situação 
do art. 109 da Constituição Federal, panorama fático que transfere a prestação jurisdicional para a Justiça 
Federal.  

Pessoa jurídica pode responder por crimes ambientais: As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida 
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por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício 
da sua entidade. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras 
ou partícipes do mesmo fato. O o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não é 
necessária a dupla imputação ou coautoria necessária (obrigatória responsabilização simultânea das pessoas 
físicas e das pessoas jurídicas), porquanto a Constituição Federal em seu artigo 225, §3º não faz essa 
exigência. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. As penas aplicáveis isolada, cumulativa 
ou alternativamente às pessoas jurídicas são: a) multa; b) restritivas de direitos; c) prestação de serviços à 
comunidade.  

Penas restritivas de direitos: As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de 
liberdade quando: I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro 
anos; II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os 
motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação 
e prevenção do crime. As penas restritivas de direitos terão a mesma duração da pena privativa de liberdade 
substituída. São as seguintes penas restritivas de direitos aplicáveis às pessoas físicas: a) prestação de 
serviços à comunidade; b) interdição temporária de direitos; c) suspensão parcial ou total de atividades; d) 
prestação pecuniária; e) recolhimento domiciliar. Penas restritivas de direitos aplicáveis às pessoas jurídicas 
são: a) suspensão total ou parcial de atividades; b) interdição temporária de estabelecimento, obra ou 
atividade, c) proibição de contratar com o Poder Público, bem como de obter subsídios, subvenções ou 
doações.  

Circunstâncias atenuantes descritas na Lei nº 9605/98: a) baixo grau de instrução ou escolaridade do 
agente; b) arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação 
significativa da degradação ambiental causada; c) comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de 
degradação ambiental; d) colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. 

Circunstâncias agravantes descritas na Lei nº 9605/98: I - reincidência nos crimes de natureza ambiental; II 
- ter o agente cometido a infração: a) para obter vantagem pecuniária; 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; 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 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. 

Sursis na Lei nº 9605/98: Nos crimes ambientais previstos na Lei nº 9605/98, a suspensão condicional da 
pena pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos. A 
verificação da reparação do dano será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições 
a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.  

Ação penal: A ação penal será pública incondicionada.  
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Transação penal nos crimes ambientais: A proposta de transação penal somente poderá ser formulada 
desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo 
em caso de comprovada impossibilidade.  

Sursis processual nos crimes ambientais: As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos na Lei nº 9605/98, com as seguintes 
modificações: I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido no caput, 
dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista 
no inciso I do § 1° do mesmo artigo; II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido 
completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto 
no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição; III - no período 
de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1° do artigo mencionado no caput; 
IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do 
dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até 
o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III; V - esgotado o prazo máximo 
de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove 
ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. 

Os crimes ambientais descritos na Lei nº 9605/98 dividem-se em: a) crimes contra a fauna; b) crimes contra 
a flora; c) poluição e outros crimes ambientais; d) crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio 
cultural; e) crimes contra a Administração Ambiental. 

LAVAGEM DE DINHEIRO 

Lavagem de dinheiro: A lavagem de dinheiro pode ser definida como uma atividade criminosa que tem por 
objetivo transformar a obtenção de recursos de origem ilícita em lícita, por meio das fases da introdução 
(placement), dissimulação (layering), integração (integration), de forma que seja ocultada a origem ilícita do 
dinheiro.  

Geração de leis de lavagem de capitais: Há 3 gerações de leis acerca de lavagem de capitais. Antes de falar 
sobre tais gerações, é preciso lembrar que o crime de lavagem de capitais é um crime acessório (parasitário 
ou de fusão), porquanto depende da existência de um crime antecedente para a sua configuração, ou seja, 
pressupõe a existência de outro crime.  

1ª geração: O tráfico de drogas era a única infração penal antecedente. Em outras palavras, somente 
poderia ocorrer lavagem de capitais se a infração penal antecedente fosse o tráfico ilícito de 
entorpecentes.  OBS: O tema de lavagem de dinheiro surge na Convenção da Nações Unidas contra o 
Tráfico de Drogas, ocorrida em Viena na data de 20 de dezembro de 1988. Por esse motivo que as primeiras 
leis de lavagem de dinheiro apontavam como crime antecedente apenas o tráfico de drogas.  

2ª geração: O tráfico deixa de ser a única infração penal antecedente, sendo ampliado o rol de infrações 
penais antecedentes, dos quais se pode lavar dinheiro. Há um rol taxativo de infrações penais 
antecedentes. A Lei nº 9613/98, em sua redação original, era uma lei de 2ª geração, pois trazia em seu art. 
1º um rol taxativo de crimes antecedentes. OBS: Alguns doutrinadores já diziam que a lei 9813/98 era de 
terceira geração, pois o art. 1º, VII, da Lei 9613/98 (crime praticado por organização criminosa), em sua 
redação originária, admitia a lavagem de capitais por qualquer crime praticado por organização criminosa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm#art89
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm#art89
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No entanto, essa tese doutrinária caiu por terra após o STF no HC 96007 deliberar à época (2012) que não 
havia ainda definição legal de organizações criminosas. Logo, o Pretório Excelso tornou letra morta esse 
inciso VII do art. 1º da Lei 9613/98. 
3ª geração: Qualquer infração penal pode figurar como antecedente para o delito de lavagem de capitais. 
Com as modificações produzidas pela Lei nº 12683/12, sobretudo com a revogação desse rol de infrações 
penais antecedentes, é correto dizer que a lei brasileira (lei 9613/98) passou a ser uma lei de terceira 
geração. 

Fases da lavagem de dinheiro: A doutrina aponta que o modelo ideal de lavagem de capitais envolve três 
etapas independentes: Colocação (placement), Dissimulação ou mascaramento (layering) e Integração 
(integration). Colocação (placement): é a primeira fase da lavagem. É a introdução do dinheiro ilícito no 
sistema financeiro, dificultando a identificação da procedência delituosa do dinheiro de forma a evitar 
qualquer liame entre o agente e o resultado advindo da prática da infração penal antecedente. Dissimulação 
ou mascaramento (layering5): é a lavagem propriamente dita. Nessa etapa são realizados diversos negócios 
ou movimentações financeiras com o escopo de dificultar ainda mais o rastreamento da origem ilícita 
daqueles valores. Integração (integration): É a última fase da lavagem. Nessa etapa, agora, com a aparência 
de lícitos, os valores são formalmente incorporados ao sistema econômico por meio de investimentos no 
mercado mobiliário ou imobiliário, transações de importação/exportação ou aquisições de bens (joias, obras 
de arte, veículos automotores, embarcações, ouro, etc). Não é imprescindível que o agente cometa condutas 
que caracterizem as três fases para a configuração do delito de lavagem de dinheiro. 

Autonomia do crime de lavagem de capitais: A lavagem de dinheiro constitui crime acessório e derivado, 
mas autônomo em relação ao crime antecedente, não constituindo post factum impunível, nem dependendo 
da comprovação da participação do agente no crime antecedente para restar caracterizado. 

Advogado como sujeito ativo do crime de lavagem de capitais: A doutrina faz uma distinção entre advogado 
de representação contenciosa e advogado de operação. Advogado de representação contenciosa seria 
aquele que atua na defesa de seus clientes em processo judicial. Nesse caso, não estão obrigados a 
comunicar operações suspeitas, sob pena de violação ao sigilo constitucional inerente à advocacia (art. 133 
da CF). Advogado de operações diz respeito à atividade de consultoria não processual 
(empresarial/tributária). Nesse caso, diante do dever “Know your customer” exista a obrigação de 
comunicação de operações suspeitas.  

Delito de lavagem de capitais – Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 
infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. Incorre na mesma pena quem, para 
ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: I - os converte 
em ativos lícitos; II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, 
movimenta ou transfere; III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. 
Incorre, ainda, na mesma pena quem: I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou 
valores provenientes de infração penal; II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento 

 

 

5 Layering significa camadas.  



 

 

 

 

 

  
 

 
 

29 
35 

de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. 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.                         

Teoria da cegueira deliberada: Ocorre quando o agente, de forma deliberada, evita a consciência quanto à 
origem ilícita dos bens por ele ocultados ou dissimulados, devendo em razão disso responder pelo crime de 
lavagem de dinheiro à título de dolo eventual, ou seja, o agente assume o risco de produzir o resultado. 

Medidas assecuratórias: O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação 
do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes 
de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou 
acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos 
crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. Proceder-se-á à alienação antecipada para 
preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou 
depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. O juiz determinará a liberação total ou 
parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição 
dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações 
pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Nenhum pedido de liberação será conhecido sem 
o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa, podendo o juiz determinar a prática de atos 
necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo de determinar a alienação antecipada. 
Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano 
decorrente da infração penal antecedente ou da prevista na Lei de Lavagem de Capitais ou para pagamento 
de prestação pecuniária, multa e custas. 

Afastamento do servidor público: Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem 
prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão 
fundamentada, o seu retorno.  

SÚMULAS 

Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça: “A decisão que determina a produção antecipada de provas 
com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 
decurso do tempo. 

Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal: O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo 
máximo da pena cominada. 

Súmula 498 do Supremo Tribunal Federal: Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o 
processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. 

Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal: A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime 
permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência). 
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INVESTIGAÇÃO CRIMINAL CONDUZIDA PELO DELEGADO DE 
POLÍCIA E PRISÃO TEMPORÁRIA 

Lei 12. 830/13: Essa Lei versa sobre a investigação conduzida pelo Delegado de Polícia.  

Atribuições exclusivas dos delegados de polícia: As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. 

Condução da investigação criminal – Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a 
condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que 
tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. 
Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, 
documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. 

Avocação/Redistribuição de inquérito:  O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso 
somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, 
por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em 
regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.  

Remoção de Delegado – A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. 

Indiciamento – O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante 
análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.  

Delegado de Polícia – O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser 
dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria 
Pública e do Ministério Público e os advogados.  

Prisão temporária – Cuida-se de uma medida cautelar pessoal, com prazo de duração prefixado, cabível tão 
somente em sede de investigação, com o objetivo de garantir eficácia das investigações criminais de 
infrações penais graves descritas expressamente em lei. Essa prisão está sujeita à cláusula de reserva 
jurisdicional, ou seja, somente pode ser efetivada por meio de ordem emanada da autoridade judiciária.  

Legitimidade para pleitear a prisão temporária - A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da 
representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Não é cabível a decretação 
da prisão temporária de ofício pelo magistrado.  

Hipóteses de cabimento – Como medida cautelar que é, a prisão temporária exige a presença do fumus 
comissi delicti e do periculum libertatis. As hipóteses de cabimento são: I – quando imprescindível para as 
investigações do inquérito policial; II – quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer 
elementos ao esclarecimento de sua identidade; III – quando houver fundadas razões, de acordo com 
qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: 
a) homicídio doloso ; b) seqüestro ou cárcere privado; c) roubo; d) extorsão; e) extorsão mediante seqüestro; 
f) estupro; g) atentado violento ao pudor; h) rapto violento; i) epidemia com resultado de morte; j) 
envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, 
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caput, combinado com art. 285); l) quadrilha ou bando, todos do Código Penal; m) genocídio, em qualquer 
de sua formas típicas; n) tráfico de drogas; o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho 
de 1986). p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.  Quanto aos requisitos da prisão temporária, como vimos, 
há muita discussão doutrinária. Todavia, predomina na doutrina a necessidade do fumus comissi delicti 
consubstanciado no art. 1º, III, da Lei 7960/89 e no periculum libertatis que pode o inciso I ou o inciso II.   

Prazo – Em regra, o prazo será de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada 
necessidade. No caso dos crimes hediondos ou assemelhados, o prazo da prisão temporária será de 30 dias, 
prorrogáveis por mais 30 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade.  

Procedimento – Após representação formulada pelo Delegado de Polícia ou requerimento feito pelo 
Ministério Público, o juiz terá o prazo de 24 horas para, em despacho fundamentado deliberar sobre a prisão, 
ouvindo o MP, caso o pedido inaugural tenha sido feito pela autoridade policial. Efetivada a prisão, o 
mandado será expedido em duas vias, sendo que uma delas, que será entregue ao preso, serve como nota 
de culpa. Durante o prazo de vigência da prisão temporária, o juiz pode, de ofício, a requerimento do MP ou 
defensor, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da 
autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. Transcorrido o prazo legal, o preso deve ser 
posto em liberdade, salvo se for decretada a prisão preventiva.  

Separação dos presos - Os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos 
demais detentos.   

Plantão - Em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente de vinte e quatro horas 
do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos pedidos de prisão temporária. 

Súmula vinculante 14: É direito do defensor, no interesse do representante, ter acesso amplo aos elementos 
de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de 
polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.  

GENOCÍDIO 

Lei de Genocídio: No ordenamento jurídico a prática do genocídio foi tratada na Lei nº 2889/56. O art. 1º, 
parágrafo único, da Lei 8072/90 elenca como hediondo o crime de genocídio descrito nos arts. 1º, 2º e 3º da 
Lei 2889/56. Todos os tipos penais da Lei 2889/56 são normas penais em branco às avessas (ao revés ou 
invertida), isto é, o tipo penal descreve, de forma completa, o preceito primário (a descrição da conduta 
criminosa), porém não apresenta o seu preceito secundário (a sanção penal). Assim, o próprio dispositivo 
legal remete a outro artigo quando se refere ao preceito secundário. 

Genocídio propriamente dito: O art. 1º da Lei 2889/56 tipifica a conduta de quem, com a intenção de 
destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal: a) matar membros do 
grupo; b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; c) submeter 
intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou 
parcial; d) adotar medidas destinadas a Impedir os nascimentos no selo do grupo; e) efetuar a transferência 
forçada de crianças do grupo para outro grupo; 
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Associação para a prática de genocídio: Associarem-se mais de 3 (três) pessoas para prática do crime de 
genocídio (art. 1º da Lei 2889/56).  

Incitação para a prática de genocídio: Incitar, direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes 
de que trata o art. 1º da Lei 2889/56. 

Causa de aumento de pena: A pena será aumentada em 1/3, no caso dos arts. 1º, 2º e 3 da Lei 2889/56, 
quando o crime for cometido por governante ou funcionário público.   

Tentativa: A lei nº 2889/56 estabeleceu punição diversa da descrita no Código Penal (art. 14, parágrafo 
único) para os crimes tentados. Assim, os crimes tentados da Lei nº 2889/56 terá a incidência da fração fixa 
de 2/3 (dois terços). 

Extradição e Genocídio: Os crimes estampados na Lei nº 2889/56 não serão considerados crimes políticos 
para efeitos de extradição.  

SÚMULAS: 

Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime 
não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena 
aplicada.  

Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a 
pena aplicada permitir exige motivação idônea. 

CRIMES DE TRÂNSITO 

Código de Trânsito Brasileiro: O Código de Trânsito Brasileiro está disciplinado na Lei 9.503/97 é a segurança 
viária, bem de interesso coletivo. 

Reincidência na prática de crime de trânsito: Se o réu for reincidente na prática de crime previsto no Código 
de Trânsito Brasileiro, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir 
veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.  

Multa reparatória: A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial 
em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do art. 49 do 
Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. A multa reparatória não poderá ser 
superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Na indenização civil do dano, o valor da multa 
reparatória será descontado. A multa reparatória não abrange danos morais. 

Circunstâncias agravantes do CTB:  São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de 
trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: 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; 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art49%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art49%C2%A71
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sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de 
acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante; VII - sobre faixa de trânsito 
temporária ou permanentemente destinada a pedestres.  

Não imposição de prisão em flagrante e nem fiança: Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de 
trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto 
e integral socorro àquela. 

Homicídio culposo: Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois 
a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 
(um terço) 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; IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de 
transporte de passageiros. Homicídio culposo qualificado: Se o agente conduz veículo automotor sob a 
influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:  Penas - 
reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habili tação 
para dirigir veículo automotor.   

Lesão corporal culposa: Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas - detenção, 
de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do 
homicídio culposo (art. 302, §1º, do CTB). A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, 
sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 
dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Aplica-se aos crimes de 
trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995, exceto se o agente estiver: I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que 
determine dependência; II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, 
de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade 
competente;  III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinqüenta 
quilômetros por hora). Nessas situações, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da 
infração penal.   

Omissão de socorro: Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à 
vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade 
pública: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime 
mais grave. Incide também nessas penas o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por 
terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. 

Fuga do local do acidente: Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à 
responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou 
multa.  

Embriaguez ao volante: Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Penas - detenção, de seis 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm#art74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm#art76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm#art88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm#art88
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meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. A embriaguez ao volante será demonstrada por: I - concentração igual ou superior a 6 
decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; 
ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. Essa 
verificação poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, 
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. O 
Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de 
caracterização do crime tipificado neste artigo. 

Violação da suspensão ou proibição imposta: Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou 
a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código: Penas - detenção, de 
seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. 
Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a 
Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação. 

Participação em competição não autorizada/Racha: Participar, na direção de veículo automotor, em via 
pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia 
em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco 
à incolumidade pública ou privada: Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Se da prática do crime 
de racha resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis 
o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 (três) a 6 
(seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Se da prática do crime de racha resultar 
morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-
lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas 
previstas neste artigo.   

Direção de veículo sem permissão ou habilitação: Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida 
Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas 
- detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

Entrega de veículo a pessoa não habilitada: Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a 
pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por 
seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com 
segurança: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

Excesso de velocidade em determinados locais: Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas 
proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros 
estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Penas 
- detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

Fraude no procedimento apuratório: Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com 
vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, 
o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz. Penas - 
detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Haverá esse crime, ainda que não iniciados, quando da 
inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere.  
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Substituição por pena restritiva de direito:  Para os crimes de trânsito descritos na Lei 9503/97, nas 
situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, 
esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes 
atividades: I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras 
unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;  II - trabalho em unidades de pronto-
socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados; III - 
trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito;  IV - outras 
atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.   

SÚMULAS: 

Súmula 575 do Superior Tribunal de Justiça: Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a 
direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das 
situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano 
concreto na condução do veículo.   

Súmula 720 do Supremo Tribunal Federal: O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra 
do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem 
habilitação em vias terrestres. 
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