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llos 7 a 12, do Evangelho 

ir-se-á. Pois todo o 
)ate, abrir-se-á. Ou 

filho de pedir pão, 
á uma cobra? Ora, 
aos vossos filhos) 
:las coisas aos que 
lomens vos façam) 

a a nada. Tudo depende 
l nos pertence. Podemos 

uptos como Zaqueu) ou 
a). 

)s entregar nossa vida a 
:la sua vontade participar 
eservado para você, faça 
a um Amém bem forte e 

us) que morreste por mim 
Tu és o único e suficiente 
asalvação eterna. Amém. 

l opção de retornar aos 
dade do Direito Penal. 

Rogério Greco 
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código penal militar 898 

coisa julgada e justiça militar 1114 

colaboração premiada 336, 1017 

cola eletrônica 693, 1102 

combinação de leis 17 

1309 

STJ00105093



Índice remissivo 

comércio carnal 506 
compensação e concorrência de culpas 87 

competência ou capacidade da vítima 61 
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competência para julgamento do uso de documento falso 
quando se tratar de Caderneta de Inscrição e Registro 
( CIR) ou de Carteira de Habilitação de Arrais-Amador 
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conceito restritivo de autor 122 
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empregadas domésticas 826 

emprego de chave falsa 561 

emprego de gás tóxico ou asfixiante no Código Penal 
Militar 942 

emprego de processo proibido ou de substância não 
permitida 985 

emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou 

outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar 
perigo comum 350 

emprego irregular de verbas ou rendas públicas 1124 

emprego irregular de verbas ou rendas públicas e crime de 
responsabilidade de prefeito 1126 

endosso em cheque sem suficiente provisão de fundos 692 

enfermidade incurável 394 

enfermidade mental 830 

entrada ilegal de estrangeiro em território nacional 890 

entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser 

distribuída, a água ou a substância envenenada 97 5 

entrega de filho menor a pessoa inidônea 920 

envenenamento de água potável ou de substância 
alimentícia ou medicinal 97 4 

epidemia 968, 969 

epidemia no Código Penal Militar 969 

erotismo 781 

erotofobia 781 

erotomania 781 

erro de pessoa para pessoa 252 

erro de proibição 95 

erro de proibição direto 93 

erro de proibição e vítima já prostituída 83 7 

erro de proibição indireto 93 

erro de subsunção 92 

erro de tipo 89, 793, 1076 
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erro de tipo quanto à idade da vítima 843 

erro do agente 793 

erro in judicando 1144 

erro mandamental 94 

erro na execução 252 

erro na execução ( aberratia ictus) 90 

erro sobre a ilicitude do fato 92 

erro sobre a pessoa ( errar in persana) 90 

erro sobre elementos do tipo 89 

erro sobre elementos normativos do tipo 94 

erro sobre o objeto ( errar in abjecto) 90 

esbulho de imóvel do Sistema Financeiro de Habitação 630 
esbulho possessório 626 

escalada 560 

escravas brancas SOO 

escrito ou objeto obsceno 896 

escusas absolutórias 7 40 

esfera de proteção da norma como critério de imputação 61 
espécies de aborto 381 

espécies de ação penal 302 

espécies de ação penal de iniciativa privada 302 
espécies de dolo 79 

espécies de legítima defesa 104 

espécies de medida de segurança 293 

espécies de penas 139 

espécies de penas restritivas de direitos 181 

espécies de prescrição 320 

estabelecimento comercial com vigilância eletrônica 77 

estabelecimento comercial com vigilante 77 

estabelecimento penal federal de segurança máxima 141 
estado de necessidade 100 

estado de necessidade defensivo e agressivo 102 

estado de necessidade e dificuldades econômicas 103 

estádo de necessidade e exercício ilegal da medicina, arte 
dentária ou farmacêutica 996 

estado de necessidade exculpante 101 

estado de necessidade justificante 101 

estado de necessidade próprio e de terceiros 102 

estado de necessidade putativo 103 

estagiário em autarquia 1166 

estatuto da criança e do adolescente 85 7, 897 

estatuto de desarmamento 1251 

estatuto do idoso 700 

estatuto do índio 772, 810 

estatuto do torcedor 4 38 

estelionato 672 

estelionato e apropriação indébita 689 

estelionato e crime contra o Sistema Financeiro Nacional 
694 

estelionato e curandeirismo 691 

estelionato e estatuto do idoso 694 

estelionato e estatuto do torcedor 694 

estelionato e falsidade documental 688 

estelionato e furto de energia elétrica 690 

l 

Código Penal Comentado 
Rogério Greco 

estelionato e furto mediante fraude 

estelionato e inimputabilidade da 

estelionato e jogo de azar 690 
estelionato no Código Penal Mili1 
estrita obediência a ordem, não 

superior hierárquico 97 

estrito cumprimento de dever le 

estupro 793, 797 

estupro 782 

estupro com a finalidade de trans 

estupro de transexuais 797 

estupro de vulnerável 826 

estupro e a Lei n• 8.072/ 1990 80 

estupro e atentado violento ao pu, 

Militar 814 

estupro praticado contra mulher 

familiar 815 

estupro praticado mediante inse 

814 

estupro praticado por uma mulhe 

outra mulher 810 

estupro praticado por vários agen 

eutanásia 368 

evasão de preso ou internado no 

evasão do condenado 330 

evasão mediante violência contra 

exame de cessação de periculosi, 

exceção da verdade 441,451 

exceção de notoriedade 447,453 

excepcionalidade do crime culp, 

excesso de exação 1129 

excesso exculpante 108 

excesso intensivo e excesso exte 

excesso na causa 108 

excesso na legítima defesa 107 

excesso punível 100 

exclusão de ilicitude 98 

execução da pena de multa 199 
execução da pena restritiva de •· 

execução provisória 201 

exercício arbitrário das próprias 

exercício arbitrário ou abuso de 

exercício de atividade com infra, 
administrativa 765 

exercício funcional ilegalmente 

1157 

exercício funcional ilegal no Có 

exercício ilegal da medicina, arte 

994 
exercício ilegal de profissão ou ai 

exercício regular de direito 100 

exibicionismo 781 

exigência de ânimo calmo e refl, 

exigibilidade de conduta clive 

exigibilidade de conduta clive 

exigibilidade de conduta clive 
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estelionato e furto mediante fraude 691 

estelionato e inimputabilidade da vítima 691 

estelionato e jogo de azar 690 

estelionato no Código Penal Militar 694 

estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de 

superior hierárquico 97 

estrito cumprimento de dever legal 99 

estupro 793, 797 

estupro 782 

estupro com a finalidade de transmitir o vírus HIV 814 

estupro de transexuais 797 

estupro de vulnerável 826 

estupro e a Lei n• 8.072/ 1990 805 

estupro e atentado violento ao pudor no Código Penal 

Militar 814 

estupro praticado contra mulher no âmbito doméstico e 

familiar 815 

estupro praticado mediante inseminação artificial forçada 

814 

estupro praticado por uma mulher, tendo como vítima 
outra mulher 810 

estupro praticado por vários agentes ao mesmo tempo 797 

eutanásia 368 

evasão de preso ou internado no Código Penal Militar 1267 

evasão do condenado 330 

evasão mediante violência contra a pessoa 1265 

exame de cessação de periculosidade 297 

exceção da verdade 441,451 

exceção de notoriedade 447,453 

excepcionalidade do crime culposo 87 

excesso de exação 1129 

excesso exculpante 108 

excesso intensivo e excesso extensivo 108 

excesso na causa 108 

excesso na legítima defesa 107 

excesso punível -100 

exclusão de ilicitude 98 

execução da pena de multa 199 

execução da pena restritiva de direitos 201 

execução provisória 201 

exercício arbitrário das próprias razões 1244 

exercício arbitrário ou abuso de poder 1261 

exercício de atividade com infração de decisão 
administrativa 765 

exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 

1157 

exercício funcional ilegal no Código Penal Militar 1158 

exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica 

994 

exercício ilegal de profissão ou atividade 996 

exercício regular de direito 100 

exibicionismo 781 

exigência de ânimo calmo e refletido 1184 

exigibilidade de conduta diversa 95 

exigibilidade de conduta diversa e agente infiltrado 96 

exigibilidade de conduta diversa e o tribunal do júri 96 

Índice remissivo 

exploração de prestígio 1188, 1277 

exploração de prestígio no Código Penal Militar 1279 

exploração sexual 501, 506 

explosão 936 

explosão no Código Penal Militar 940 

explosão provocada por motivação política 939 

explosivo 215 

exposição ou abandono de recém-nascido 415 

expulsão 1222 

extinção da punibilidade 311 

extorsão 602 

extorsão e Lei de Segurança Nacional 612 

extorsão indireta 620 

extorsão mediante sequestro 612 

extorsão mediante sequestro no Código Penal Militar 620 

extorsão mediante sequestro qualificado pelo resultado 

morte 617 

extorsão no Código Penal Militar 612 

extradição 29 

extraterritorialidade 27 

extraterritorialidade condicionada 28 

extraterritorialidade incondicionada 27 

extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 
1122 

extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 

no Código Penal Militar 1 124 

F 
fabrico, fornecimento, aquisição posse ou transporte de 
explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante 942 

facilitação de contrabando ou descaminho 1138 

falsa identidade 1082, 1087 

falsa identidade e autodefesa 1084 

falsa identidade e furto 1086 

falsa identidade no Código Penal Militar 1087 

falsa indicação em folhetos ou catálogos informativos 988 

falsidade de atestado médico 1068 

falsidade ideológica 105 7 

falsidade ideológica de circunstância incompatível com a 
realidade 1061 

falsidade ideológica e corrupção passiva 1063 

falsidade ideológica e crimes ambientais 1063 

falsidade ideológica e crimes contra o sistema financeiro 

1063 

falsidade ideológica e estelionato 1062 

falsidade ideológica e sonegação fiscal 1061 

falsidade ideológica para fins eleitorais 1062 

falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais 980 

falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 
substância ou produtos alimentícios 977 

falsificação de documento no Código Penal Militar 1054, 
1057 

falsificação de documento particular l 054 
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falsificação de documento particular e crimes contra a 
ordem tributária, econômica e relações de consumo 1057 

falsificação de documento particular e estelionato 1057 

falsificação de documento particular para fins eleitorais 
1057 

falsificação de documento público 1047 

falsificação de documento público e estelionato 1052 

falsificação de documento público para fins eleitorais 
1053 
falsificação de papéis públicos l 039 

falsificação de selo ou sinal público 1044 

falsificação do sinal empregado no contraste de metal 
precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros 
fins 1080 

falsificação grosseira 1033, 1076, 1096 

falsificação ideológica no Código Penal Militar 1063 

falsificação ou adulteração na escrituração do livro de 
registro de duplicatas 697 

falsificação ou alteração do documento e uso pelo próprio 
agente 1075 

falso reconhecimento de firma ou letra 1063 
falso reconhecimento de firma ou letra com fins eleitorais 
1065 
falso testemunho e início da ação penal 1238 

falso testemunho em comissão parlamentar de inquérito 
1237 

falso testemunho ou falsa perícia 1233 

falso testemunho ou falsa perícia no Código Penal Militar 
1238 

falta grave 1270 

falta grave em execução penal 160 

falta grave e prescrição 323 
falta grave pela posse e utilização ou fornecimento de 
aparelho telefônico, de rádio ou similar 1146 

família que vive em barracos ou outra residência precária 
849 
farmacêutico que aumenta a dose, agindo como animus 
necandi 994 

fases de evolução do tipo 43 

fases de realização da ação 41 

favorecimento da prostituição ou de outra forma de 
exploração sexual de criança ou adolescente ou de 
vulnerável 858 

favorecimento da prostituição ou de outra forma de 
exploração sexual de criança ou adolescente ou de 
vulnerável (nova rubrica dada pela Lei n" 12.978, de 21 de 
maio de 2014) 850 

favorecimento da prostituição ou outra forma de 
exploração sexual 871 

favorecimento pessoal 1251 

favorecimento pessoal no Código Penal Militar 1253 

favorecimento real 1254 

favorecimento real e furto 1256 

favorecimento real e receptação 1255 

favorecimento real no Código Penal Militar 1256 

feminicídio 354,363,371 
fetichismo 781 
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finalidade de atingir pessoa determinada 963 

finalidade de dano e perigo de desastre ferroviário 956 

finalidade de praticar contravenções penais 1012 

fixação da pena 203 

fixação da pena de multa 197 

fixação legal do regime inicial de cumprimento de pena 
148 

flagrante esperado 1140, 1193 

fogo 215 

folha em branco e abuso no seu preenchimento 1060 

formas qualificadas de crime de perigo comum 951 

fórmula de Frank 69 

fotocópia não autenticada 107 5 

fotocópias não autenticadas 1053 

fraude 503,559 

fraude a credores e recuperação de empresas e falência 694 

fraude à execução 720 

fraude de lei sobre estrangeiro 1089 

fraude grosseira 821 

fraude na entrega de coisa 681 

fraude no comércio 702 

fraude no pagamento por meio de cheque 682 

fraude para recebimento de indenização ou valor de 
seguro 681 

fraude por meio da internet. Hacker que altera sistema 
bancário 694 

fraude processual 1248 

fraudes e abusos na fundação ou administração de 
sociedade por ações 708 

fraudes em certames de interesse público 1096 

frigidez 781 

frustração de direito assegurado por lei trabalhista 762 

frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho 764 

fu&a de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 
1262 

fuga de preso ou internado no Código Penal Militar 1265 

funcionário de nível inferior 826 

funcionário público 509, 1102, 1162 

funcionário público estrangeiro 1221 

fundamentos da prescrição 320 

fundamentos do parecer contrário à sanção do art. 218-b 
do projeto que culminou com a edição da Lei n" 12.015, 
de 7 de agosto de 2009 857 

furto 550 

furto com fraude e saque em terminal eletrônico 574 

furto de animais 562 

furto de automóveis e a qualificadora do rompimento de 
obstáculo 570 

furto de cadáver 778 

furto de coisa comum 576 

furto de energia 557 

furto de pequeno valor e subtração insignificante 566 

furto de sinal de TV em canal fechado 567 

furto de talão de cheques 5 7 4 
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furto de uso 565 
furto e roubo impróprio 573 

furto famélico 566 
furto no Código Penal Militar 575 
furto qualificado e princípio da insi< 

furto qualificado-privilegiado 572 

G 

garantidor 59 
gasto indevido do dinheiro público 

genocídio 28, 1015 

gerontofilia 782 
gestante que morre ao realizar o ah 

sobrevive 387 
gestante que perde o filho em acide 

gestante que tenta o suicídio 385 

gestantes 169 

graça 314 
gravação de conversa 1138 

grave ameaça 503 

gravidez 791 
greve de fome 374 

grupos opostos 436 
guarda de selo falso 1071 

H 

habitualidade 843,870,876 

hierarquia 97 
homicídio culposo 358 
homicídio decorrente de interven< 

homicídio no Código Penal Milit 

homicídio piedoso 368 
homicídio praticado com o empr, 

homicídio praticado contra mulhe, 

homicídio praticado por milicia p 
de prestação de serviço de seguran, 

extermínio 361 
homicídio praticado por policial 

homicídio privilegiado 346, 34 7 

homicídio qualificado 346,348 
homicídio qualificado pelo empr, 

homicídio qualificado-privilegiad, 

homicídio simples 346 

idade da vítima 825 
identificação do perfil genético 8 

identificação do perfil genético co 

condenação 289 

idoso 509 
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furto de uso 565 

furto e roubo impróprio 573 

furto famélico 566 

furto no Código Penal Militar 575 

furto qualificado e princípio da insignificância 5 7 4 

furto qualificado-privilegiado 572 

G 
garantidor 59 

gasto indevido do dinheiro público 1114 

genocídio 28, 1015 

gerontofilia 782 

gestante que morre ao realizar o aborto, sendo que o feto 
sobrevive 387 

gestante que perde o filho em acidente de trânsito 384 

gestante que tenta o suicídio 385 

gestantes 169 

graça 314 

gravação de conversa 1138 

grave ameaça 503 

gravidez 791 

greve de fome 374 

grupos opostos 436 

guarda de selo falso 1071 

H 
habitualidade 843, 870, 876 

hierarquia 97 

homicídio culposo 358 

homicídio decorrente de intervenção policial 3 70 

homicídio no Código Penal Militar 371 

homicídio pied~so 368 

homicídio praticado com o emprego de explosivo 940 

homicídio praticado contra mulher grávida 369 

homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto 
de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de 
extermínio 361 

homicídio praticado por policial militar 367 

homicídio privilegiado 346, 347 

homicídio qualificado 346, 348 

homicídio qualificado pelo emprego de gás asfixiante 942 

homicídio qualificado-privilegiado 366 

homicídio simples 346 

idade da vítima 825 

identificação do perfil genético 815, 839 

identificação do perfil genético como efeito da 
condenação 289 

idoso 509 

Índice remissivo 

ilicitude 98 

imigrante 889 

impedimento ou perturbação de cerimónia funerária 773 

impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 1207 

imperícia 81 

imprescritibilidade 323 

imprudência 81 

impunibilidade da participação 135 

imputabilidade 95 

imputabilidade ( capacidade de culpabilidade) 111 

imputação alternativa 736 

imunidade parlamentar 469 

imunidades penais absolutas 740 

imunidades penais relativas 7 41 

incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 
(trinta) dias 392 

incapacidade permanente para o trabalho 394 

incêndio 931 

incêndio com a finalidade de causar a morte da vítima 934 

incêndio e crime ambiental 935 

incêndio e estelionato para recebimento de indenização 
ou valor do seguro 935 

incêndio no Código Penal Militar 936 

incêndio provocado por motivação política 935 

incidente de falsidade documental 1062 

incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional 1004 

incitação ao crime 1002 

incitação ao crime e Lei de Segurança Nacional 1003 

incitação ao genocídio 1003 

incitação e concurso de pessoas 1003 

incitamento no Código Penal Militar 1003 

indiciado ou acusado que se recusa a comparecer em juízo 
ou na delegacia de polícia a fim de prestar suas declarações 
1178 

indignação e desacato 1185 

indisponibilidade 302 

individualização da pena 204 

indivisibilidade 302 

indução de prostituta à satisfação da lascívia alheia 870 

indulto 314 

indulto coletivo 314 

indulto individual 314 

induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento 
308,903 

induzimento à especulação 700 

induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de 
incapazes 926 

induzimento, instigação ou auxílio a suicídio 3 71 

inexigibilidade de conduta diversa 1253 

inexistência do direito à fuga 1267 

infanticídio 375 

infanticídio com vida intrauterina 378 

infiltração de agentes de polícia 549 

infração de medida sanitária preventiva 969 

infração de menor potencial ofensivo 51 
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ingresso de pessoa portando aparelho telefônico de 
comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização, 
em estabelecimento prisional 114 7 

início da contagem do prazo decadencial 308 

inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto Óu retardado 111 

inimputabilidade por imaturidade natural 116 

inimputáveis 111 

inimputáveis como integrantes da associação criminosa 1010 

injúria 454 
injúria eleitoral 460 

injúria no Código Eleitoral 460 

injúria no Código Penal Militar 460 

injusta agressão 105 

injusto penal (injusto típico) 45 

inobservância de regra técnica 359 

inquérito civil 1224 

inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar 
1284 

inserção de dados falsos em sistema de informação e 
falsidade ideológica 1120 

inserção de dados falsos em sistema de informações 1116 

instalação de aparelhos clandestinos 967 

interceptação de correspondência de presos 529 

interesse de agir 301 

internação cautelar 294 

internação do inimputável 295 

internet 836 

interrupção da execução da pena 330 

interrupção ou perturbação de comunicação entre pessoas 
determinadas 967 

interrupção ou perturbação de serviço ou meio de 
comunicação no Código Penal Militar 967 

interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, 
telefônico, informático, telemático ou de informação de 
utilidade pública 965 

intranscendência 302 

introdução ou abandono de animais em propriedade 
alheia 641 

inumação ou exumação de cadáver 776 

inundação 944 

inundação com o fim de causar a morte de alguém 945 

inundação no Código Penal Militar 946 

inutilização de edital ou de sinal 1207 

inutilização de edital ou de sinal oficial no Código Penal 
Militar 1209 

inutilização ou sonegação praticada por advogado ou 
procurador 1124 

inutilização, sonegação ou descaminho de material 
probante no Código Penal Militar 1277 

invasão de dispositivo informático 539 

invasão de dispositivo informático e quebra de sigilo 
bancário 549 

invasão de dispositivo informático e violação de 
correspondência eletrônica 549 
invasão de estabelecimento industrial, comercial ou 
agrícola 760 
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investigação administrativa 1224 
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informações 1 120 
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monitoramento eletrônico 143,564 
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974 

omissão de notificação de doença versus violação do 
segredo profissional 973 
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perturbação de serviço telegráfico ou telefônico previstos 
pelo art. 266 do Código Penal 956 

perigo de desastre ferroviário no Código Penal Militar 957 

perigo de inundação 946 
perigo de inundação no Código Penal Militar 94 7 

perigo de vida 392 
perigo para a vida ou saúde de outrem 408 

perito, contador, tradutor ou intérprete oficial 1241 

personalidade do agente 208 
pesca mediante a utilização de explosivos 939 

pessoa jurídica como sujeito passivo da difamação 452 
pessoa portadora de deficiência 400 

pessoas desonradas 446 

petrechos de falsificação 1043 

petrechos de faJsificação de selo, fórmula de 
franqueamento ou vrue-postal 1044 

petrechos para frusificação de moeda 1035 

pichação 640 
pigmalionismo 781 

plágio 745 

plurruidade de funcionários ofendidos 1 184 
polícia federal 1140 

poligamia 903 
política de enfrentamento do tráfico de pessoas 513,886 

ponte de Ouro de Franz von Liszt 69 
possibilidade de ser o estupro evitado pela própria 
mulher 804 ·· 

possibilidade jurídica do pedido 301 
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prevaricação 1141 

prevaricação no Código Penal Militar 1144 
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Governo 716 

repressão do tráfico de pessoas e do lenocínio 506 

reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica 1069 
requisição do ministro da justiça 303 
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resistência e fuga 1174 
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resistência e roubo impróprio 1173 
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480 
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revogação do livramento condicional 331 
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revogação tácita do art. 259 do Código Penal pelo art. 61 
daLein2 9.605/1998 953 
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risco permitido 61 
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roubo de uso 595 
roubo e bem ilícito 601 

roubo e Lei de Segurança Nacional 601 

roubo impróprio 580 
roubo no Código Penal Militar 601 
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adolescente 846 

Índice remissivo 

se a subtração for de veículo automotor que venha a ser 
transportado para outro Estado ou para o exterior 587 
se a vítima está em serviço de transporte de valores e o 
agente conhece tal circunstància 586 

secularização 4 

semi-imputabilidade 112 

semovente 737 

semovente domesticável de produção 550, 563 

sentença absolutória imprópria 112 
se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo 
sua liberdade 587 
sepultura ou uma funerária sem cadáver ou restos mortais 
776 
sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 
(sessenta) anos 616 
sequestro dura mais de 24 ( vinte e quatro) horas 615 

sequestro e cárcere privado 488 

sequestro e cárcere privado e a novatio legis in pejus 494 

sequestro e cárcere privado na Lei de Segurança Nacional 
494 
sequestro e cárcere privado no Código Penal Militar 494 

sequestro e cárcere privado no Estatuto da Criança e do 
Adolescente 494 

sequestro e lesão corporal 494 

sequestro relâmpago 606 

será possível o aborto da autora do estupro, que engravida 
da vítima? 813 

ser humano vivo 550 

servidão 505 
sigilo dos documentos públicos 1161 

simulação da qualidade de funcionário público 1086 

simulação de autoridade para celebração de casamento 906 
simulação de casamento 907 

simulação de perigo 956 

síndico 652 
síndrome da mulher de Potifar (verossimilhança da 
palavra da vítima) 798 

sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo 
(modalidade qualificada) 958 

sistema aubumiano 138 
sistema de dias-multa 196 

sistema pensilvànico 138 
sistema progressivo 138 

sistemas prisionais 13 7 
situação econômica do réu e isenção do pagamento da 
multa 198 
sob a influência de violenta emoção 117 

sob a influência do estado puerperal 376 

sob o domínio de violenta emoção 117 

sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 
injusta provocação da vítima 348 

sócio que furta da pessoa jurídica 577 

sonegação de contribuição previdenciária 1210 

sonegação de estado de filiação 913 
sonegação de papel ou objeto de valor probatório 1275 
sonegação ou destruição de correspondência e violação de 
comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica 526 

suborno 1239 

subsistência 915 
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substância destinada à falsificação 989 
substituição da pena e tráfico de drogas 186 

substituição da pena privativa de liberdade 201 
subtração de cadáver 571 
subtração de incapazes 928 

subtração de incapazes e Estatuto da Criança e do 
Adolescente 930 

subtração de veículo automotor que venha a ser 
transportado para outro Estado ou para o exterior 562 
subtração, ocultação ou inutilização de material de 
salvamento 950 

subtração, ocultação ou inutilização de material de 
socorro no Código Penal Militar 951 

subtração ou inutilização de livro ou documento 1209 

subtração ou inutilização de livro, processo ou documento 
no Código Penal Militar 1210 

subtração por arrebatamento 568 

subtração privilegiada de semovente domesticável de 
produção 575 

subtração sem que ocorra exposição a perigo comum 951 

sucessão de complementos da norma penal em branco 1 7 
sucessão de leis no tempo 16 

sucessão de leis temporárias ou excepcionais 21 
suicídio 4 79 

suicídio conjunto (pacto de morte) 374 
superior hierárquico 823 

superveniência de doença mental 176 

supressão de documento 1078 

supressão de documento e crime contra a ordem 
tributária 1080 

supressão de documento no Código Penal Militar 1080 

supressão ou alteração de marca em animais 630 
sursis 258, 260 

sursis e concurso de crimes 261 

sursis e crime militar 261 

sursis e prisão domiciliar 266 
sursis especial 260 
sursis etário 260 

sursis e tráfico de drogas 261 

sursis humanitário 260 

sursis simples 259 

suspensão condicional da pena 257, 259 

suspensão condicional do processo 260 

suspensão da execução da multa 200 

suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir 
veículo 194 
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tempo do crime 22 

tentativa 62 

tentativa branca 66 

tentativa de ameaça 487 
tentativa de participação 135 

tentativa e contravenção penal 66 

tentativa e crime impossível 7 4 
tentativa e dolo eventual 67 

tentativa imperfeita 65 
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tentativa nos delitos culposos 87 
tentativa perfeita 65 

teoria da acessoriedade limitada 128 

teoria da acessoriedade máxima 128 
teoria da acessoriedade mínima 128 

teoria da atividade 23, 25 

teoria da causalidade adequada 5 7 

teoria da culpabilidade que remete às consequências 
jurídicas 91 

teoria da equivalência dos antecedentes causais S 7 
teoria da ficção jurídica 241 

teoria da hiperacessoriedade 128 

teoria da imputação objetiva 61 

teoria da probabilidade 79 

teoria da relevância jurídica 5 7 

teoria da representação 79 

teoria da ubiquidade ou mista 25 

teoria da unidade real 241 

teoria da vontade 79 

teoria do assentimento 79 

teoria do autor de determinação 796 
teoria do delito 35 

teoria do domínio do fato 122, 123 

teoria do resultado 23, 25 
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teoria dualista 121 

teoria mista 242 
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teoria monista 121 

teoria pluralista 121 

teorias absolutas e relativas 136 
teorias do dolo 78 

teorias extremada e limitada da culpabilidade 91 

teorias sobre o concurso de pessoas 121 

terceiro que satisfaz sua lascívia com a vítima 870 

terceiro que satisfaz sua lascívia com a vítima menor de 14 
(catorze) anos 843 

term~ inicial da prescrição após a sentença condenatória 
irrecorrível 329 

termo inicial de aplicação da lei penal 2 
territorialidade 23 

território nacional 890 

testa de ferro 1091 
testamenteiro 653 

testemunhas de Jeová 3 7 4 

tipicidade conglobante 42 
tipicidade formal 42 

tipicidade penal 42 

tipo básico 44 

tipo complexo 45 
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tipos derivados 44 
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tipo simples 45 
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título ao portador 103 7 

torpeza bilateral 687 

tortura 215 

trabalho do preso 171 
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tráfico de Influência 1185 

tráfico de influência em transação co 
internacional 1219 

tráfico de influência em transação co 
1188 
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tráfico de pessoas 271, SOO, 501,512 

tráfico internacional de pessoas 510 

traição 214 
transmissão dolosa do vírus HIV 36, 

transmissão do vírus HIV 408 

triolismo 782 

troca de fotografia 1063 
turismo sexual 507 

tutor 652 

ultima ratio 3 

ultra-atividade 12 

u 
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relativo 771 

unificação 255 

urgência 423 
uso de algemas 141 
uso de algemas em mulheres grávid 

uso de documento falso 1071 
uso de documento falso de identida, 

uso de documento falso e autodefes 

uso de documento falso e crime con1 
1078 
uso de documento falso e estelionat, 

uso de documento falso no Código 

uso de documento falso relativo a e 
particular de ensino 1077 

uso de documento particular falso 1 
uso de documento pessoal alheio no 
1089 
uso de documento público falso 10 

uso de gás tóxico ou asfixiante 940 

uso do documento ideologicamente 

uso indevido de algemas 479 

usuário que solicita a falsificação do 

usurpação de águas 624, 946 

usurpação de função no Código Pe 

usurpação de função pública 1086, 

usurpação de função pública e dete 

usurpação de função pública e ester 
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tipos normais 44 
título ao portador 1037 
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uso de documento falso e autodefesa 1077 

uso de documento falso e crime contra a ordem tributária , 
1078 
uso de documento falso e estelionato 107 5 

uso de documento falso no Código Penal Militar 1078 

uso de documento falso relativo a estabelecimento 
particular de ensino 1077 

uso de documento particular falso 105 7 
uso de documento pessoal alheio no Código Penal Militar 
1089 
uso de documento público falso 1052 

uso de gás tóxico ou asfixiante 940 
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usurpação de função pública praticada por funcionário 
público 1168 
utilização de gás lacrimogêneo em instrução militar 942 

utilização de gás lacrimogêneo pela polícia 942 

vacatio legis indireta 19 
veneno 215 
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verossimilhança da palavra da vítima vulnerável 838 
verossimilhança do mal prometido 485 

vigência e validade da lei 2 
vilipêndio a cadáver 778 

vingança 349 

violação de correspondência 523 
violação de correspondência entre marido e mulher 530 

violação de correspondência no Código Penal Militar 530 
violação de direito autoral 7 44 

violação de domicílio 513 

violação de domicílio no Código Penal Militar 522 
violação de segredo profissional e Lei de Segurança 
Nacional 539 
violação de Segredo Profissional no Código Penal Militar 
539 
violação de sepultura 77 4 

violação de sigilo funcional 1158 

violação de sigilo funcional e Código Penal Militar 1161 

violação do painel do Senado 1080 

violação do segredo profissional 536 
violação do sigilo de proposta de concorrência 1161 

violação sexual mediante fraude 816 

violência 503 
violência arbitrária 1152 

violência arbitrária e abuso de autoridade 1154 

violência arbitrária no Código Penal Militar 1154 
violência doméstica 396 

violência doméstica e familiar contra a mulher 190 

violência ou ameaça exercida com o emprego de arma 583 

violência ou fraude em arrematação judicial 1279 

vis compulsiva 503, 783 

vis corporalis 503 
vítima menor de 14 anos 870 

vítima que é induzida a satisfazer a lascívia de outrem pela 
Internet 84 3 

vítima que mantém relações sexuais consentidas no dia 
em que completa 14 (catorze) anos, ou que é forçada ao 
ato sexual, mediante o emprego de violência ou grave 
ameaça 836 

vítima que presta depoimento falso 123 7 

vítima que se coloca em condições que a impossibilitam 
de oferecer resistência 594 

voyeurismo 841 

vulnerabilidade 827 
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