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DIREITO PENAL
PARTE GERAL
Título I – Da Aplicação da Lei Penal
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 611
Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a
aplicação de lei mais benigna.
Súmula nº 711
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.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 501
É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da
incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o
advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.
Súmula nº 513
A 'abolitio criminis' temporária prevista na Lei n. 10.826/2003 aplica-se ao crime de
posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro
sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até
23/10/2005.

Título II – Do Crime
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 145
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação.
Súmula nº 554
O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da
denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Súmula nº 96
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem
indevida.
Súmula nº 567
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de
segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a
configuração do crime de furto.
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Título III – Da Imputabilidade Penal
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 74
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por
documento hábil.

Título V – Das Penas
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 497
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na
sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
Súmula nº 499
Não obsta a concessão do sursis condenação anterior a pena de multa.
Súmula nº 693
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 nº 695
Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.
Súmula nº 697
A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o
relaxamento da prisão processual por excesso de prazo.
Súmula nº 711
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.
Súmula nº 715
A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado
pelo art. 75 do CP, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o
livramento condicional ou regime mais favorável de execução.
Súmula nº 718
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 nº 719
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir
exige motivação idônea.
Súmula nº 723
Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma
da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for
superior a um ano.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 171
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Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e
pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa.
Súmula nº 220
A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.
Súmula nº 231
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal.
Súmula nº 241
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e,
simultaneamente, como circunstância judicial.
Súmula nº 243
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 nº 269
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Súmula nº 440
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional
mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito.
Súmula nº 443
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes.
Súmula nº 444
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a
pena-base.
Súmula nº 493
É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial
ao regime aberto.
Súmula nº 527
O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo
da pena abstratamente cominada ao delito praticado.
Súmula nº 545
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o
réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Súmula nº 562
É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado,
em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que
extramuros.

Título VIII – Da Extinção da Punibilidade
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 146
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não
há recurso da acusação.
Súmula nº 497
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na
sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
Súmula nº 554
O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da
denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal.
Súmula nº 592
Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição, previstas
no Código Penal.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 18
A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade,
não subsistindo qualquer efeito condenatório.
Súmula nº 191
A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a
desclassificar o crime.
Súmula nº 220
A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.
Súmula nº 338
A prescrição penal é aplicável nas medidas sócio-educativas.
Súmula nº 415
O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena
cominada.
Súmula nº 438
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do
processo penal.

PARTE ESPECIAL
Título I – Dos Crimes contra a Pessoa
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 714
É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público,
condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a
honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 542
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A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica
contra a mulher é pública incondicionada.

Título II – Dos Crimes contra o Patrimônio
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 246
Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque
sem fundos.
Súmula nº 521
O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a
modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde
se deu a recusa do pagamento pelo sacado.
Súmula nº 554
O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da
denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal.
Súmula nº 603
A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do
Tribunal do Júri.
Súmula nº 610
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o
agente a subtração de bens da vítima.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Súmula nº 17
Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este
absorvido.
Súmula nº 24
Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como vítima entidade autárquica da
previdência social, a qualificadora do § 3º, do art. 171 do Código Penal.
Súmula nº 48
Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de
estelionato cometido mediante falsificação de cheque.
Súmula nº 73
A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de
estelionato, da competência da Justiça Estadual.
Súmula nº 96
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem
indevida.
Súmula nº 107
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado
mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias,
quando não ocorrente lesão à autarquia federal.
Súmula nº 244
Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante
cheque sem provisão de fundos.
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Súmula nº 442
É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do
roubo.
Súmula nº 443
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes.
Súmula nº 511
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos
de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o
pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
Súmula nº 567
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de
segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a
configuração do crime de furto.

Título III – Dos Crimes contra a Propriedade Imaterial
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 502
Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto
no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.

Título VI – Dos Crimes contra a Dignidade Sexual
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 608
No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública
incondicionada.

Título X – Dos Crimes contra a Fé Pública
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula Vinculante nº 36
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta
de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda
que expedidas pela Marinha do Brasil.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 62
Compete a Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de
trabalho e previdência social, atribuído a empresa privada.
Súmula nº 73
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A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de
estelionato, da competência da Justiça Estadual.
Súmula nº 104
Compete a Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso
de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino.
Súmula nº 200
O juízo federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de
passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou.
Súmula nº 522
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda
que em situação de alegada autodefesa.
Súmula nº 546
A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada
em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não
importando a qualificação do órgão expedidor.

Título XI – Dos Crimes contra a Administração Pública
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 75
Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar por crime de
promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal.
Súmula nº 151
A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou
descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos
bens.
Súmula nº 165
Compete à justiça federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no
processo trabalhista.
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PROCESSO PENAL
DO PROCESSO EM GERAL
Título II – Do Inquérito Policial
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 524
Arquivado o Inquérito Policial, por despacho do Juiz, a requerimento do Promotor de
Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 234
A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não
acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.
Súmula nº 361
No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se
impedido o que tiver funcionando anteriormente na diligência de apreensão.
Súmula nº 522
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda
que em situação de alegada autodefesa.

Título III – Da Ação Penal
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 594
Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos, independentemente,
pelo ofendido ou por seu representante legal.
Súmula nº 696
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 CPP.
Súmula nº 714
É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público,
condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a
honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 234
A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não
acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.
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Título V – Da Competência
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula Vinculante nº 36
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta
de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda
que expedidas pela Marinha do Brasil.
Súmula Vinculante nº 45
A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por
prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual.
Súmula nº 451
A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido
após a cessação definitiva do exercício funcional.
Súmula nº 498
Compete a justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento
dos crimes contra a economia popular.
Súmula nº 521
O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a
modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde
se deu a recusa do pagamento pelo sacado.
Súmula nº 522
Salvo ocorrência de tráfico com o exterior, quando, então, a competência será da
Justiça Federal, compete a justiça dos Estados o processo e o julgamento dos crimes
relativos a entorpecentes.
Súmula nº 555
É competente o Tribunal de Justiça para julgar conflito de jurisdição entre Juiz de
direito do estado e a Justiça Militar local.
Súmula nº 603
A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do
Tribunal do Júri.
Súmula nº 702
A competência do Tribunal de Justiça para julgar Prefeitos restringe-se aos crimes de
competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária
caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.
Súmula nº 704
Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a
atração por continência ou conexão do processo do co-réu ao foro por prerrogativa
de função de um dos denunciados.
Súmula nº 706
É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por
prevenção.
Súmula nº 721
A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por
prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
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Súmula nº 6
Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente
de trânsito envolvendo viatura de polícia militar, salvo se autor e vítima forem
policiais militares em situação de atividade.
Súmula nº 38
Compete a 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 nº 42
Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte
sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.
Súmula nº 48
Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de
estelionato cometido mediante falsificação de cheque.
Súmula nº 53
Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de
crime contra instituições militares estaduais.
Súmula nº 59
Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado,
proferida por um dos juízos conflitantes.
Súmula nº 62
Compete a Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de
trabalho e previdência social, atribuído a empresa privada.
Súmula nº 73
A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de
estelionato, da competência da Justiça Estadual.
Súmula nº 75
Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar por crime de
promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal.
Súmula nº 90
Compete a Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do
crime militar, e a comum pela prática do crime comum simultâneo aquele.
Súmula nº 104
Compete a Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso
de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino.
Súmula nº 107
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado
mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias,
quando não ocorrente lesão à autarquia federal.
Súmula nº 122
Compete a 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 nº 140
Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure
como autor ou vítima.
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Súmula nº 147
Compete a Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário
público federal, quando relacionados com o exercício da função.
Súmula nº 151
A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou
descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos
bens.
Súmula nº 165
Compete à justiça federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no
processo trabalhista.
Súmula nº 172
Compete a Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de
autoridade, ainda que praticado em serviço.
Súmula nº 200
O juízo federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de
passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou.
Súmula nº 208
Compete a Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba
sujeita a prestação de contas perante órgão federal.
Súmula nº 244
Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante
cheque sem provisão de fundos.
Súmula nº 528
Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via
postal processar e julgar o crime de tráfico internacional.
Súmula nº 546
A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada
em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não
importando a qualificação do órgão expedidor.

Título VI – Das Questões e Processos Incidentes
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 59
Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado,
proferida por um dos juízos conflitantes.
Súmula nº 74
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por
documento hábil.

Título VII – Da Prova
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 155
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É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de
precatória para inquirição de testemunha.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 273
Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação
da data da audiência no juízo deprecado
Súmula nº 361
No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se
impedido o que tiver funcionando anteriormente na diligência de apreensão.
Súmula nº 545
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o
réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Título VIII – Do Juiz, do Ministério Público, do Acusado e Defensor, dos
Assistentes e Auxiliares da Justiça
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 523
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
Súmula nº 707
Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao
recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor
dativo.
Súmula nº 708
É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do
único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 234
A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não
acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.
Súmula nº 361
No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se
impedido o que tiver funcionando anteriormente na diligência de apreensão.

Título IX – Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 145
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação.
Súmula nº 697
A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o
relaxamento da prisão processual por excesso de prazo.
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Súmula nº 717
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.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 21
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo na instrução.
Súmula nº 347
O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão.

Título X – Das Citações e Intimações
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 351
É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o Juiz
exerce a sua jurisdição.
Súmula nº 366
Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não
transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia.
Súmula nº 431
É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação,
ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus.
Súmula nº 707
Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao
recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor
dativo.
Súmula nº 708
É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do
único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.
Súmula nº 710
No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos
autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 273
Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação
da data da audiência no juízo deprecado.
Súmula nº 455
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.

Título XII – Da Sentença
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
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Súmula nº 453
Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do CPP, que
possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância
elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 337
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na
procedência parcial da pretensão punitiva.
Súmula nº 347
O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão.

DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE
Título I – Do Processo Comum
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula Vinculante nº 45
A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por
prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual.
Súmula nº 156
É absoluta a nulidade do julgamento, pelo Júri, por falta de quesito obrigatório.
Súmula nº 206
É nulo o julgamento ulterior pelo Júri com a participação de jurado que funcionou em
julgamento anterior do mesmo processo.
Súmula nº 709
Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra
a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.
Súmula nº 712
É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do Júri
sem audiência da defesa.
Súmula nº 713
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos
da sua interposição.
Súmula nº 721
A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por
prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 21
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo na instrução.
Súmula nº 52
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por
excesso de prazo.
Súmula nº 64
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Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela
defesa.
Súmula nº 191
A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a
desclassificar o crime.

Título II – Dos Processos Especiais
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 714
É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público,
condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a
honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 330
É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo
Penal, na ação penal instruída por inquérito policial.

NULIDADES E RECURSOS EM GERAL
Título I – Das Nulidades
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 155
É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de
precatória para inquirição de testemunha.
Súmula nº 156
É absoluta a nulidade do julgamento, pelo Júri, por falta de quesito obrigatório.
Súmula nº 160
É nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso
da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.
Súmula nº 206
É nulo o julgamento ulterior pelo Júri com a participação de jurado que funcionou em
julgamento anterior do mesmo processo.
Súmula nº 351
É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o Juiz
exerce a sua jurisdição.
Súmula nº 366
Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não
transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia.
Súmula nº 431
É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação,
ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus.
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Súmula nº 523
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
Súmula nº 706
É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por
prevenção.
Súmula nº 707
Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao
recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor
dativo.
Súmula nº 708
É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do
único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.
Súmula nº 712
É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do Júri
sem audiência da defesa.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Súmula nº 361
No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se
impedido o que tiver funcionando anteriormente na diligência de apreensão.

Título II – Dos Recursos em Geral
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 160
É nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso
da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.
Súmula nº 208
O assistente do Ministério Público não pode recorrer, extraordinariamente, de
decisão concessiva de habeas corpus.
Súmula nº 210
O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na
ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º e 598 do CPP.
Súmula nº 344
Sentença de primeira instância concessiva de habeas corpus, em caso de crime
praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, está sujeita a
recurso ex officio.
Súmula nº 393
Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão.
Súmula nº 395
Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus
das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção.
Súmula nº 431
É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação,
ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus.
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Súmula nº 448
O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente
após o transcurso do prazo do Ministério Público.
Súmula nº 606
Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma, ou do
plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.
Súmula nº 691
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado
contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior,
indefere a liminar.
Súmula nº 692
Não se conhece de habeas corpus contra omissão de relator de extradição, se fundado
em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele
provocado a respeito.
Súmula nº 693
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 nº 694
Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de
perda de patente ou de função pública.
Súmula nº 695
Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.
Súmula nº 699
O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo
com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei
8.950/94 ao Código de Processo Civil.
Súmula nº 700
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução
penal.
Súmula nº 705
A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor,
não impede o conhecimento da apelação por este interposta.
Súmula nº 707
Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao
recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor
dativo.
Súmula nº 708
É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do
único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.
Súmula nº 709
Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra
a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.
Súmula nº 713
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos
da sua interposição.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
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Súmula nº 347
O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 710
No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos
autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.
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LEGISLAÇÃO CRIMINAL
Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 720
O art. 309 do CTB, 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.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 38
Compete a 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.

Lei das Loterias: Contravenção do Jogo do Bicho (Decreto-Lei nº 6.259/44)
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 51
A punição do intermediador, no jogo do bicho, independe da identificação do
"apostador" ou do "banqueiro".

Crimes contra a Economia Popular (Lei nº 1.521/51)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 498
Compete a justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento
dos crimes contra a economia popular.

Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/65)
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 172
Compete a Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de
autoridade, ainda que praticado em serviço

Crimes de Responsabilidade Próprios praticados pelo Prefeito (art. 1º do
Decreto-Lei nº 201/67)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
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Súmula nº 702
A competência do Tribunal de Justiça para julgar Prefeitos restringe-se aos crimes de
competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária
caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.
Súmula nº 703
A extinção do mandato do Prefeito não impede a instauração de processo pela prática
dos crimes previstos no art. 1º do Dec.-lei 201/67.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 164
O prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua sujeito a processo por
crime previsto no art. 1. do Decreto-lei n. 201, de 27/02/67.
Súmula nº 208
Compete a Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba
sujeita a prestação de contas perante órgão federal.
Súmula nº 209
Compete a Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida
e incorporada ao patrimônio municipal.

Códigos Militares (Decreto-Leis nº 1.001/69 e 1.002/69)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 555
É competente o Tribunal de Justiça para julgar conflito de jurisdição entre Juiz de
direito do estado e a Justiça Militar local.
Súmula nº 694
Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de
perda de patente ou de função pública.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 6
Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente
de trânsito envolvendo viatura de polícia militar, salvo se autor e vítima forem
policiais militares em situação de atividade.
Súmula nº 53
Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de
crime contra instituições militares estaduais.
Súmula nº 75
Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar por crime de
promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal.
Súmula nº 90
Compete a Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do
crime militar, e a comum pela prática do crime comum simultâneo aquele.
Súmula nº 172
Compete a Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de
autoridade, ainda que praticado em serviço.
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Execução Penal (Lei nº 7.210/84)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula Vinculante nº 9
O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido
pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no
caput do artigo 58.
Súmula Vinculante nº 26
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 nº 611
Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a
aplicação de lei mais benigna.
Súmula nº 700
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução
penal.
Súmula nº 715
A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado
pelo art. 75 do CP, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o
livramento condicional ou regime mais favorável de execução.
Súmula nº 716
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata
de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória.
Súmula nº 717
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.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 562
É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado,
em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que
extramuros.

Crimes e Atos Infracionais do ECA (Lei nº 8.069/90)
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 338
A prescrição penal é aplicável nas medidas sócio-educativas.
Súmula nº 500
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
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Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula Vinculante nº 26
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 nº 697
A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o
relaxamento da prisão processual por excesso de prazo.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 512
A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.
11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.

Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as Relações de
Consumo (Lei nº 8.137/90)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula Vinculante nº 24
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a
IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
Súmula nº 609
É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal.

Juizado Especial Criminal (Lei nº 9.099/95)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula Vinculante nº 35
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.
Súmula nº 696
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 CPP.
Súmula nº 723
Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma
da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for
superior a um ano.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
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Súmula nº 243
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 nº 337
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na
procedência parcial da pretensão punitiva.
Súmula nº 536
A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese
de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Crimes de Trânsito (Lei nº 9.503/97)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 720
O art. 309 do CTB, 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.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 6
Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente
de trânsito envolvendo viatura de polícia militar, salvo se autor e vítima forem
policiais militares em situação de atividade.

Armas (Lei nº 10.826/03)
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 513
A 'abolitio criminis' temporária prevista na Lei n. 10.826/2003 aplica-se ao crime de
posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro
sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até
23/10/2005.

Crimes Falimentares (Lei nº 11.101/05)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 592
Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição, previstas
no Código Penal.

Maria da Penha (Lei nº 11.340/06)
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
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Súmula nº 536
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 nº 542
A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica
contra a mulher é pública incondicionada.

Drogas (Lei nº 11.343/06)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
Súmula nº 522
Salvo ocorrência de tráfico com o exterior, quando, então, a competência será da
Justiça Federal, compete a justiça dos Estados o processo e o julgamento dos crimes
relativos a entorpecentes.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Súmula nº 501
É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da
incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o
advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.
Súmula nº 512
A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.
11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.
Súmula nº 528
Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via
postal processar e julgar o crime de tráfico internacional.
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