


INSTRUÇÕES DE USO

O plano de leitura foi criado para lhe auxiliar na leitura da legislação, com separação por dia, mesclando artigos de diversas leis para
leitura conjugada. Ex:

Nossa legislação vem com destaques em partes importantes, prazos em vermelho, súmulas do STF e do STJ, jurisprudências em teses
do STJ, quadros resumos… tudo sistematizado de forma a lhe ajudar na hora de estudar.

Os Planos foram pensados para serem lidos e relidos diversas vezes, em razão disso criamos os controles de leitura:

Após a leitura do dia, você deve marcar a bolinha para que você não se confunda e repita a leitura no mesmo ciclo. Leia e releia o plano
pelo menos 5 vezes. A cada nova leitura você perceberá que a quantidade de horas exigidas diminuirá, pois você passará a ter mais
afinidade com os artigos e isso lhe ajudará na hora de realização da sua prova.

O estudo para concursos público exige uma conjugação de leitura da lei + doutrina + jurisprudências + questões. Quanto à leitura da
lei, nos vamos lhe ajudar, mesclando com inclusão de súmulas, jurisprudências em teses do STJ e quadros resumos, além do anexo de
jurisprudências. 

Esperamos poder ajudá-lo nessa preparação. Conte com a gente e bons estudos!

Equipe Legislação Destacada



DIA 1

Constituição Federal: art. 1-4
LINDB 
Código Processo Civil: art. 1° - 25
Código Penal: art. 1° - 19
Código Processo Penal: art. 1° - 68

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Tabelas feitas com base nas aulas do professor Marcello Novelino e Livro do Pe-
dro Lenza.

CONCEPÇÕES DE CONSTITUIÇÃO

Sociológica

Lassale
Soma dos fatores reais de poder.
“Mera folha de papel”
Para Lassale, coexistem em um Estado duas
Constituições:  uma  real,  efetiva,
correspondente à soma dos fatores reais de
poder que regem este país; e outra,  escrita,
que consistiria apenas numa “folha de papel”.

Política

Schimtt
Decisão política fundamental.
Diferenciava  Constituição  de  lei
constitucional.
Constituição: decisão política fundamental.
Lei constitucional: pode ou não representar
a  Constituição,  não  dizendo  respeito  à
decisão política fundamental.
A  Constituição  seria  fruto  da  vontade  do
povo, titular do poder constituinte; por isso
mesmo  é  que  essa  teoria  é  considerada
DECISIONISTA ou VOLUNTARISTA.

Jurídica

Kelsen
Norma hipotética fundamental.
Sentido  lógico-jurídico:  fundamento
transcendental  de  sua  validade.  Norma
hipotética fundamental.
Sentido  jurídico-positivo:  serve  de
fundamento  para  as  demais  normas.  A
Constituição é o pressuposto de validade
de todas as leis 

Culturalista
Michele Ainis
Fato cultural,  tomando por base os direitos
fundamentais pertinentes à cultura

Aberta
Peter Haberle
Pode ser interpretada por qualquer do povo,
não só pelos juristas

Pluralista Gustavo Zagrebelsky
Princípios universais

Força Normativa
da Constituição

Konrad Hesse
Resposta à concepção sociológica de Lassale.
A constituição escrita,  por ter um elemento
normativo,  pode  ordenar  e  conformar  a
realidade  política  e  social,  ou  seja,  é  o
resultado da realidade, mas também interage
com esta, modificando-a, estando aí situada
a força normativa da Constituição.

ELEMENTOS DAS CONSTITUIÇÕES

Orgânico Estrutura do estado

Limitativos Direitos fundamentais – limitam atuação
estatal

Sócioideológico Equilíbrio entre ideias liberais e sociais ao
longo da CF.

De estabilização Asseguram solução de conflitos
institucionais e protegem a integridade

da Constituição e do Estado

Formais de
aplicabilidade

Interpretação e aplicação da Constituição

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES

QUANTO AO 
CONTEÚDO

Constituição material: possui apenas
conteúdo constitucional.

Constituição formal: além de possuir
matéria constitucional,  possui  outros
assuntos.
Não importa o seu conteúdo, mas a
forma por meio da qual foi aprovada. 

QUANTO À FORMA

Constituição escrita: é um documen-
to formal, solene.
Todas as Constituições brasileiras fo-
ram escritas.

Constituição não-escrita (costumei-
ra,  consuetudinária  ou  histórica):
fruto dos costumes da sociedade.

QUANTO AO MODO DE
ELABORAÇÃO

 Constituição  dogmática:  fruto  de
um trabalho legislativo específico. Re-
flete os dogmas de um momento es-
pecífico da história.
Todas as Constituições brasileiras fo-
ram dogmáticas.

Constituição histórica: fruto de uma
lenta evolução histórica.

 QUANTO À ORIGEM

Constituição promulgada  (demo-
crática  ou  popular):  feita  pelos  re-
presentantes do povo. Brasil: CF-1891,
CF-1934, CF-1946 e CF-1988.

Constituição  outorgada  (ou  carta
constitucional):  impostas  ao  povo
pelo  governante.  Brasil:  CF-1824
(Dom Pedro I), CF-1937 (Getúlio Var-
gas), CF-1967 (regime militar).

Constituição cesarista (plebiscitária
ou  bonapartista):  feita  pelo  gover-
nante  e  submetida  a  apreciação  do
povo mediante referendo.

Constituição  pactuada  (contratual
ou dualista): fruto  do acordo entre
duas forças políticas de um país.
Ex: Constituição Francesa de 1791.

Constituição sintética (breve, sumá-
ria, sucinta, resumida, concisa): tra-
ta  apenas  dos  temas  principais.  Ex:
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o meio escolhido deve atingir oobjetivo
perquirido.
c)  Proporcionalidade  em  sentido
estrito:  sendo  a  medida  necessária  e
adequada,  deve-se  investigar  se  o  ato
praticado,  em termos de realização do
objetivo pretendido, supera a restrição a
outros  valores  constitucionalizados.
Podemos falar em máxima efetividade e
mínima restrição.

Princípio da
máxima efetividade

Também  chamado  de  princípio  da
eficiência ou da interpretação efetiva.
Deve  ser  entendido  no  sentido  de  a
norma constitucional  ter  a  mais  ampla
efetividade social. 

 Princípio da força
normativa

Os aplicadores da Constituição, entre as
interpretações  possíveis,  devem  adotar
aquela  que  garanta  maior  eficácia,
aplicabilidade  e  permanência  das
normas  constitucionais,  conferindo-lhes
sentido prático e concretizador, em clara
relação  com  o  princípio  da  máxima
efetividade ou eficiência.

Princípio da justeza
ou da

conformidade
(exatidão ou

correção) funcional

O  STF,  ao  concretizar  a  norma
constitucional,  será  responsável  por
estabelecer  a  força  normativa  da
Constituição,  não  podendo  alterar  a
repartição  de  funções
constitucionalmente  estabelecidas  pelo
constituinte originário, como é o caso da
separação  de  poderes,  no  sentido  de
preservação do Estado de Direito.
O seu intérprete final  não pode chegar
a  um  resultado  que  subverta  ou
perturbe  o  esquema  organizatório-
funcional  constitucionalmente
estabelecido.

Princípio da
concordância

prática ou
harmonização

Partindo  da  ideia  de  unidade  da
Constituição,  os  bens  jurídicos
constitucionalizados  deverão  coexistir
de  forma  harmônica  na  hipótese  de
eventual  conflito ou concorrência entre
eles, buscando, assim, evitar o sacrifício
(total)  de  um  princípio  em  relação  a
outro  em  choque.  O  fundamento  da
ideia  de  concordância  decorre  da
inexistência  de  hierarquia  entre  os
princípios.

PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, desti-
nado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais,
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos,  fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a prote-
ção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERA-
TIVA DO BRASIL.

• O preâmbulo da CR/88 NÃO PODE, por si só, servir
de  parâmetro  de  controle  da  constitucionalidade de  uma
norma.

• O preâmbulo traz em seu bojo os valores, os funda-
mentos filosóficos, ideológicos, sociais e econômicos e, des-
sa forma, norteia a interpretação do texto constitucional.

• Em termos estritamente formais, o Preâmbulo consti-
tui-se em uma espécie de introdução ao texto constitucional,
um resumo dos direitos que permearão a textualização a se-
guir,  apresentando o processo que resultou na elaboração da
Constituição e o núcleo de valores e princípios de uma nação.

• O termo "assegurar" constante no Preâmbulo da CF/
88 constitui-se no marco da ruptura com o regime anterior e
garante a instalação e asseguramento jurídico dos direitos
listados em seguida e até então não dotados de força normati-
va constitucional suficiente para serem respeitados, sendo eles o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.

• Nos moldes jurídicos adotados pela CF/88, o preâm-
bulo se configura como um elemento que serve de manifesto à
continuidade de todo o ordenamento jurídico ao conectar
os valores do passado - a situação de início que motivou a co-
locação em marcha do processo legislativo - com o futuro - a
exposição dos fins a alcançar -, descrição da situação que se as-
pira a chegar.

• A invocação à proteção de Deus NÃO TEM força
normativa. 

• O preâmbulo constitucional  situa-se no  domínio da
política e reflete a posição ideológica do constituinte. Logo,
não contém relevância  jurídica,  não  tem força  normativa,
sendo mero vetor interpretativo das normas constitucionais,
não servindo como parâmetro para o controle de constituciona-
lidade (STF).

• N  ão  tem  força  normativa  ,  embora  provenha  do
mesmo  poder  constituinte  originário  que  elaborou  toda  a
constituição;

• É  destituído de  qualquer  cogência (MS  24.645
MC/DF);

• NÃO INTEGRA o bloco de constitucionalidade  ;
• Não   cria direitos nem estabelece deveres;
• Seus  princípios  não  prevalecem diante  do  texto

expresso da constituição;
• Está sujeito à incidência de EC;

NATUREZA JURÍDICA DO PREÂMBULO

Tese da
irrelevância

jurídica

O preâmbulo situa-se no DOMÍNIO DA
POLÍTICA,  sem  relevância  jurídica
(posição do STF).
ATENÇÃO:  Apesar  de  o  preâmbulo  não
possuir  força  normativa,  ele  traz  as
intenções,  o  sentido,  a  origem,  as
justificativas, os objetivos, os valores e os
ideais  de  uma  Constituição,  servindo  de
vetor  interpretativo.  Trata-se,  assim,  de
um referencial  interpretativo-valorativo da
Constituição.

Tese da plena
eficácia

O  preâmbulo  tem  a  mesma  eficácia
jurídica  das  normas  constitucionais,
sendo, porém, apresentado de forma não
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Art. 23.   A  decisão administrativa,  controladora ou judicial que
estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de
conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicio-
namento de direito, deverá prever regime de transição quando
indispensável para que o novo dever ou condicionamento de
direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e efi-
ciente e sem prejuízo aos interesses gerais.

Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou ju-
dicial,  quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa  cuja produção já se houver completado
levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado
que, com base em mudança posterior de orientação geral, se
declarem inválidas situações plenamente constituídas.
Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais as interpreta-
ções e especificações contidas em atos públicos de caráter geral
ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ain-
da as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situ-
ação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no
caso de expedição de licença, a autoridade administrativa po-
derá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após
realização de consulta pública, e presentes razões de relevan-
te interesse geral, celebrar compromisso com os interessados,
observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a par-
tir de sua publicação oficial.
§ 1º  O compromisso referido no caput deste artigo:
I -  buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente
e compatível com os interesses gerais;
III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou
condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral;
IV -  deverá prever com clareza as obrigações das partes,  o
prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso
de descumprimento.

Art. 27.  A decisão do processo, nas esferas administrativa, contro-
ladora ou judicial,  poderá impor compensação por benefícios
indevidos  ou  prejuízos  anormais  ou  injustos  resultantes  do
processo ou da conduta dos envolvidos.
§ 1º   A  decisão sobre a compensação  será motivada,  ouvidas
previamente as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o
caso, seu valor.
§ 2º  Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebra-
do compromisso processual entre os envolvidos.

Art.  28.   O agente público responderá pessoalmente por suas
decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grossei-
ro.

Art. 29.  Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normati-
vos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização
interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifes-
tação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a
qual será considerada na decisão
§ 1º  A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o
prazo e demais condições da consulta pública, observadas as nor-
mas legais e regulamentares específicas, se houver.

Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a
segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio
de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.
Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste arti-
go terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade
a que se destinam, até ulterior revisão.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PARTE GERAL
LIVRO I

DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS
TÍTULO ÚNICO

DAS NORMAS FUNDAMENTAIS E DA APLICAÇÃO DAS NORMAS
PROCESSUAIS

CAPÍTULO I
DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL

Art. 1o O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado
conforme os  valores e as normas fundamentais estabelecidos
na  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,  obser-
vando-se as disposições deste Código.

FPPC369. (arts. 1º a 12) O rol de normas fundamentais previsto
no Capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC
não é exaustivo
FPPC370. (arts. 1º a 12) Norma processual fundamental pode ser
regra ou princípio

Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve
por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou le-
são a direito.
§ 1o É PERMITIDA A ARBITRAGEM, na forma da lei.
§ 2o O Estado promoverá,  sempre que possível, a  solução con-
sensual dos conflitos.
§  3o A  conciliação,  a  mediação e  outros  métodos de solução
consensual de conflitos     deverão ser estimulados   por juízes, ad-
vogados,  defensores     públicos   e membros do Ministério     Públi  -  
co, inclusive no curso do processo judicial.

Súmula 485-STJ:  A Lei de Arbitragem aplica-se aos contratos
que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da
sua edição. 

FPPC371. (arts. 3, §3º, e 165). Os métodos de solução consensual
de conflitos  devem ser estimulados também nas instâncias
recursais
FPPC485. (art. 3º, §§ 2º e 3º; art. 139, V; art. 509; art. 513) É cabí-
vel  conciliação  ou  mediação  no processo de  execu-
ção, no cumprimento de sentença e na liquidação de senten-
ça,  em  que  será  admissível  a  apresentação  de  plano  de
 cumprimento  da prestação.
FPPC573. (arts.3º,§§2ºe3º;334) As Fazendas Públicas devem dar
publicidade às hipóteses em que seus órgãos de Advocacia Pú-
blica estão autorizados a aceitar autocomposição.
FPPC618. (arts.3º, §§ 2º e 3º, 139, V, 166 e 168; arts. 35 e 47 da
Lei nº 11.101/2005; art. 3º, caput, e §§ 1º e 2º, art. 4º, caput e
§1º, e art. 16, caput, da Lei nº 13.140/2015). A conciliação e a
mediação  são compatíveis com o processo de recuperação
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amicus curiae e outros meios de participação

DEVERES DE 
COOPERAÇÃO DO

JUIZ
“PECA”

PREVENÇÃO:  O  juiz  deve  advertir  as
partes  sobre  os  riscos  e  deficiências
das  manifestações  e  estratégias por
elas adotadas, conclamando-as a corrigir
os defeitos sempre que possível. 

ESCLARECIMENTO:  Cumpre ao juiz  es-
clarecer-se  quanto  às  manifestações
das partes: questioná-las quanto a obs-
curidades  em  suas  petições;  pedir  que
esclareçam ou especifiquem requerimen-
tos feitos em termos mais genéricos e as-
sim por diante. 

DIÁLOGO (CONSULTA):  Impõe-se reco-
nhecer o contraditório não apenas como
garantia de embate entre as partes, mas
também como dever de debate do juiz
com as partes 

AUXÍLIO  (ADEQUAÇÃO):  o  juiz  deve
ajudar as partes, eliminando obstácu-
los que lhes dificultem ou impeçam o
exercício das faculdades processuais. 

Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em rela-
ção ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios
de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções proces-
suais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

FPPC107. (arts. 7º, 139, I, 218, 437, §2º) O juiz pode, de ofício,
dilatar o prazo para a parte se manifestar sobre a prova docu-
mental produzida.
FPPC235.  (arts.  7º,  9º  e  10,  CPC;  arts.  6º,  7º  e  12  da  Lei
12.016/2009)  Aplicam-se ao procedimento do mandado de
segurança os arts. 7º, 9º e 10 do CPC.
FPPC379. (art. 7º) O exercício dos poderes de direção do proces-
so pelo juiz deve observar a paridade de armas das partes.

Art.  8o Ao aplicar o ordenamento jurídico,  o juiz  atenderá aos
fins sociais e às exigências do bem comum ,  resguardando e
promovendo  a  dignidade  da  pessoa  humana  e  observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicida-
de e a eficiência.

FPPC380. (arts. 8º, 926, 927) A expressão “ordenamento jurídi-
co”,  empregada pelo Código de Processo Civil,  contempla os
precedentes vinculantes
FPPC620. (arts.8º, 11, 554, §3º) O ajuizamento e o julgamento de
ações coletivas serão objeto da mais ampla e específica divulga-
ção e publicidade.

Art.  9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem
que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, inci-
sos II  (as alegações de fato puderem ser  comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de ca-
sos repetitivos ou em súmula vinculante) e III  (pedido reiperse-

cutório fundado em prova documental adequada do contrato
de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa);
III - à decisão prevista no art. 701 (sendo evidente o direito do au-
tor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de
entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de
não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumpri-
mento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por
cento do valor atribuído à causa).

Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado
às partes oportunidade de se manifestar,  ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (objetiva evitar
decisões surpresas)

Art. 11.   Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões ,  sob pena
de nulidade.
Parágrafo único.  Nos casos de segredo de justiça, pode ser au-
torizada a  presença somente das partes, de seus advogados, de
defensores públicos ou do Ministério Público.

Art. 12.  Os juízes e os tribunais atenderão, PREFERENCIALMEN-
TE, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou
acórdão.
§ 1o A lista de processos aptos a julgamento deverá estar perma-
nentemente à disposição para consulta pública em cartório e na
rede mundial de computadores.
§ 2o Estão excluídos da regra do caput:
I - as  sentenças proferidas em audiência, homologatórias de
acordo ou de improcedência liminar do pedido;
II - o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese
jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;
III - o julgamento de recursos repetitivos ou de IRDR;
IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932;
V - o julgamento de embargos de declaração;
VI - o julgamento de agravo interno;
VII - as preferências legais e as metas estabelecidas pelo CNJ;
VIII  - os  processos criminais,  nos órgãos jurisdicionais que te-
nham competência penal;
IX - a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida
por decisão fundamentada.
§ 3o Após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cro-
nológica das conclusões entre as preferências legais.
§ 4o Após a inclusão do processo na lista de que trata o § 1o, o
requerimento  formulado pela  parte  NÃO ALTERA a  ordem
cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reaber-
tura da instrução ou a conversão do julgamento em diligên-
cia.
§ 5o Decidido o requerimento previsto no § 4o, o processo retor-
nará à mesma posição em que anteriormente se encontrava
na lista.
§ 6o Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no § 1o ou, con-
forme o caso, no § 3o, o processo que:
I - tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver
necessidade de realização de diligência ou de complementação
da instrução;
II - se enquadrar na hipótese do art. 1.040, inciso II  (publicado o
acórdão paradigma o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência originária, a re-
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MODELOS DE PROCESSO

ADVERSARIAL
(SIMÉTRICO)

O processo é  conduzido pelas partes,  e o
juiz ocupa o papel de mero fiscal e julga-
dor ("convidado  de  pedra");  Prepondera  o
princípio dispositivo. PARTES COMO PRO-
TAGONISTAS DO PROCESSO.

INQUISITORIAL 
(ASSIMÉTRICO)

Os poderes do juiz vão além do papel de fis-
cal  e  julgador  -  possui  amplos  poderes  na
condução  do  processo -  ex.  produção  de
provas de ofício,  execução das decisões de
ofício, etc. Prepondera o princípio inquisiti-
vo. JUIZ COMO PROTAGONISTA DO PRO-
CESSO.

COOPERATIVO

Prevalece o diálogo, a lealdade e o equilíbrio
entre TODOS os sujeitos do processo. Redi-
mensionamento do princípio do contraditó-
rio. NÃO HÁ PROTAGONISMOS. Aqui o ór-
gão jurisdicional  assume  DUPLA POSIÇÃO:
mostra-se  PARITÁRIO NA CONDUÇÃO DO
PROCESSO e  ASSIMÉTRICO NO MOMEN-
TO DA DECISÃO

TÍTULO II
DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL E DA COOPERAÇÃO IN-

TERNACIONAL
CAPÍTULO I

DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL
Art. 21.  Compete à autoridade judiciária brasileira processar e
julgar as ações em que:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domici-
liado no Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Parágrafo único.  Para o fim do disposto no inciso I, considera-se
domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver
agência, filial ou sucursal.

Art. 22.  Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira pro-
cessar e julgar as ações:
I - de alimentos, quando:
a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil;
b) o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propri-
edade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios
econômicos;
II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor
tiver domicílio ou residência no Brasil;
III - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à
jurisdição nacional.

Art. 23.   Compete à autoridade judiciária brasileira, COM EX-
CLUSÃO DE QUALQUER OUTRA:
I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação
de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens
situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacio-
nalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacio-
nal;
III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união es-
tável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que

o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora
do território nacional.

Art. 24.   A ação proposta perante tribunal estrangeiro  NÃO IN-
DUZ litispendência e NÃO OBSTA a que a autoridade judiciá-
ria brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são cone-
xas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados inter-
nacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil.
Parágrafo único.  A pendência de causa perante a jurisdição brasi-
leira NÃO IMPEDE a homologação de sentença judicial estran-
geira quando exigida para produzir efeitos no Brasil.

Art. 25.  Não compete à autoridade judiciária brasileira o proces-
samento  e  o julgamento da ação quando  houver cláusula de
eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacio-
nal, arguida pelo réu na contestação.
§ 1o Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de compe-
tência internacional exclusiva previstas neste Capítulo.
§ 2o Aplica-se à hipótese do caput o art. 63, §§ 1o a 4o.

CÓDIGO PENAL
*Nossas tabelas de Direito Penal foram produzidas a partir de au-
las do Professor Rogério Sanches

CONCEITO DE DIREITO PENAL

Aspecto
Formal/
Estático

Direito  Penal  é  o  conjunto  de  normas que
qualifica  certos  comportamentos  humanos
como infrações penais, define os seus agentes
e fixa sanções a serem-lhes aplicadas.

Aspecto
Material

O Direito  Penal  refere-se  a  comportamentos
considerados  altamente reprováveis ou
danosos  ao  organismo social,  afetando     bens  
jurídicos     indispensáveis   à própria conservação
e progresso da sociedade.

Aspecto
Sociológico/

Dinâmico

O  Direito  Penal  é  mais  um  instrumento  de
controle social, visando assegurar a necessária
disciplina  para  a  harmônica  convivência  dos
membros da sociedade.
Aprofundando o enfoque sociológico
- A  manutenção  da  paz  social  demanda  a
existência de normas destinadas a estabelecer
diretrizes.
- Quando violadas as regras de conduta, surge
para o Estado o dever de aplicar sanções (civis
ou penais).
ATENÇÃO: Nessa  tarefa  de  controle  social
atuam vários ramos do direito, como o Direito
Civil,  Direito  Administrativo,  etc.  O  Direito
Penal é apenas um dos ramos do controle
social.
-  Quando  a  conduta  atenta  contra  bens
jurídicos  especialmente  tutelados,  merece
reação  mais  severa  por  parte  do  Estado,
valendo-se do Direito Penal.
IMPORTANTE: O  que  diferencia  a  norma
penal  das  demais  é  a  espécie  de
consequência  jurídica,  ou  seja,  pena
privativa de liberdade (PPL).
- O Direito Penal é norteado pelo princípio da
intervenção  mínima,  só  atuando  quando  os
outros ramos do direito falham.
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tado protegendo bens jurídicos com eficiên-
cia.

Princípio da PESSOALIDADE
“Artigo 5º, XLV CF –  nenhuma pena passará
da pessoa do condenado, podendo a obriga-
ção de reparar o dano e a decretação do per-
dimento de bens ser, nos termos da lei, esten-
didas aos sucessores e contra eles executadas,
até o limite do valor do patrimônio transferi-
do.”

Princípio da VEDAÇÃO DO “BIS IN IDEM”:
veda-se segunda punição pelo mesmo fato.
Exceção: Art. 8º - A pena cumprida no estran-
geiro  atenua a pena imposta no Brasil  pelo
mesmo crime,  quando diversas,  ou  nela  é
computada,  quando idênticas – possibilida-
de do sujeito ser processado duas vezes pelo
mesmo fato. 

TÍTULO I
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

        Anterioridade da Lei
        Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há
pena sem prévia cominação legal.

        Lei penal no tempo
        Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior
deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução
e os efeitos penais da sentença condenatória (abolitio criminis)
        Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo fa-
vorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que de-
cididos por sentença condenatória transitada em julgado.   

Tempo da 
conduta

Lei Posterior (IR) Retroatividade

Fato atípico Fato típico Irretroatividade

Fato típico Aumento de pena, p.ex. Irretroatividade

Fato típico Supressão de figura cri-
minosa

Retroatividade

Fato típico Diminuição de pena,
p.ex.

Retroatividade

Fato típico Migra o conteúdo crimi-
noso para outro tipo

penal

Princípio da conti-
nuidade normativo-

típica

Súmula 611-STF: Transitada em julgado a sentença condenató-
ria, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais be-
nigna. 

        Lei excepcional ou temporária  
        Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorri-
do o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a
determinaram,  aplica-se ao fato praticado durante sua vigên-
cia (ultratividade)  

A lei  excepcional  ou temporária possuem duas  características
essenciais:

- Autorrevogabilidade
- Ultratividade

        Tempo do crime
        Art. 4º -  Considera-se praticado o crime no momento da
ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

TEMPO DO CRIME

TEORIA DA 
ATIVIDADE

TEORIA DO 
RESULTADO

TEORIA MISTA /
 UBIQUIDADE

Considera-se  prati-
cado  o  crime  no
momento  da  con-
duta (A/O) 
Adotada

Considera-se  prati-
cado  o  crime  no
momento do resul-
tado.

Considera-se  prati-
cado  o  crime  no
momento  da  con-
duta  (A/O)  ou  do
resultado.

        Territorialidade
        Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de conven-
ções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometi-
do no território nacional.  
        § 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão
do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras,
de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde
quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarca-
ções brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se
achem,  respectivamente,  no espaço aéreo correspondente ou
em alto-mar. 
        § 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes pratica-
dos  a  bordo de aeronaves  ou embarcações  estrangeiras de
propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no territó-
rio nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente , e es-
tas em porto ou mar territorial do Brasil. 

        Lugar do crime  
        Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que
ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como
onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. 

LUGAR DO CRIME

TEORIA DA 
ATIVIDADE

TEORIA DO 
RESULTADO

TEORIA MISTA /
 UBIQUIDADE

O  crime  considera-
se praticado no  lu-
gar da conduta.

O  crime  considera-
se praticado no  lu-
gar do resultado.

o  crime  considera-
se praticado no  lu-
gar da conduta ou
do resultado.
Adotada

DICA: LuTa (Lugar do crime = Ubiquidade/Tempo do crime=Ati-
vidade)

        Extraterritorialidade  
        Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos
no estrangeiro:  
        I (INCONDICIONADA)- os crimes: 
        a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República
(P. Defesa ou Real);  
        b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito
Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa públi-
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TEORIAS DO DOLO

TEORIA DA 
VONTADE

TEORIA DA 
REPRESENTAÇÃO

TEORIA DO 
CONSENTIMENTO/

ASSENTIMENTO

Dolo  é  a  vontade
consciente  de  que-
rer  praticar  a  infra-
ção penal.
Dolo  =  previsão
(consciência) + que-
rer
OBS: Adotada pelo
CP  em  relação  ao
dolo direto.

Fala-se  em  dolo
sempre que o agen-
te  tiver  a  previsão
do  resultado  como
possível e, ainda as-
sim,  decidir  prosse-
guir com a conduta.
Dolo  =  previsão
(consciência)  +
prosseguir  com  a
conduta
ATENÇÃO: Esta teo-
ria acaba abrangen-
do  no  conceito  de
dolo a culpa consci-
ente.

Fala-se  em  dolo
sempre que o agen-
te  tiver  a  previsão
do  resultado  como
possível e, ainda as-
sim,  decide  prosse-
guir com a conduta,
assumindo  o  risco
de produzir o even-
to.
Dolo  =  previsão
(consciência)  +
prosseguir  com  a
conduta  assumindo
o risco do evento
OBS: Esta teoria, di-
ferente  da  anterior,
não  mais  abrange
no conceito de dolo
a culpa consciente.
OBS:  Adotada pelo
CP  em  relação  ao
dolo eventual.

        Agravação pelo resultado 
        Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena,
só responde o agente que o houver causado ao menos culpo-
samente. 

CÓDIGO PROCESSO PENAL

LIVRO I
DO PROCESSO EM GERAL

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

        Art. 1o O processo penal reger-se-á, em todo o território bra-
sileiro  (PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE OU LEX FORI), por
este Código, ressalvados:
        I - os tratados, as convenções e regras de direito interna-
cional;
        II - as prerrogativas constitucionais do Presidente da Re-
pública, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do
Presidente da República, e dos ministros do Supremo Tribunal
Federal,  nos crimes de responsabilidade (Constituição,  arts.  86,
89, § 2o, e 100);
        III - os processos da competência da Justiça Militar;
        IV - os processos da competência do tribunal especial  
        V - os processos por crimes de imprensa (STF não recepcio-
nou a Lei de Imprensa).          
        Parágrafo único.  Aplicar-se-á,  entretanto,  este Código aos
processos referidos nos nos. IV e V, quando as leis especiais que
os regulam não dispuserem de modo diverso.

        Art. 2o  A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem
prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei

anterior - “TEMPUS REGIT ACTUM” OU PRINCÍPIO DA IMEDI-
ATIDADE.

        Art. 3o  A lei processual penal admitirá interpretação exten-
siva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos prin-
cípios gerais de direito.

SISTEMA
INQUISITORIAL 

Não há separação das funções de acusar,
defender e julgar, que estão  concentradas
em uma única pessoa.
Juiz inquisidor, com ampla iniciativa acusa-
tória e probatória.
Princípio da verdade real.

SISTEMA
ACUSATÓRIO

ADOTADO NO
BRASIL

Há separação das  funções de acusar, de-
fender e julgar.
Princípio da busca da verdade.
A gestão da prova recai sobre as partes.
O juiz, durante a instrução processual, tem
certa iniciativa probatória (subsidiariamente)

SISTEMA 
MISTO/

FRANCÊS

Há uma fase inquisitorial e uma fase acu-
satória.

TÍTULO II
DO INQUÉRITO POLICIAL

        Art.  4º A polícia  judiciária  será exercida pelas autoridades
policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por
fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.  
        Parágrafo único.  A competência definida neste artigo não
excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja co-
metida a mesma função.

CARACTERÍSTICAS
DO IP

SIGILOSO
DISPENSÁVEL
ESCRITO
INQUISITORIAL (como regra, não há con-
traditório ou ampla defesa)
OFICIAL 
OFICIOSO
INDISPONÍVEL  (o Delegado  não poderá
arquivá-lo)

        Art. 5o  Nos  crimes de ação pública o inquérito policial
será iniciado:
        I - de ofício;
        II - mediante requisição da autoridade judiciária ou  do
Ministério  Público,  ou  a requerimento  do  ofendido  ou  de
quem tiver qualidade para representá-lo  (parte da doutrina sus-
tenta a não recepção do inciso, pois violaria o sistema acusatório
e a garantia da imparcialidade)
        § 1o  O requerimento a que se refere o no II conterá sempre
que possível:
        a) a narração do fato, com todas as circunstâncias;
        b) a individualização do indiciado ou seus sinais característi-
cos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor
da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer;
        c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua pro-
fissão e residência.
        § 2o  Do despacho que indeferir o requerimento de abertu-
ra de inquérito caberá recurso para o chefe de Polícia.

19



        Art. 13-A.  Nos crimes previstos nos  arts. 148,  149 e 149-A,
no § 3º do art. 158 e no art. 159 do Código Penal, e no art. 239 do
ECA, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia
poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de
empresas da iniciativa privada,  dados e informações cadas-
trais da vítima ou de suspeitos.             
Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24
horas, conterá: 
I - o nome da autoridade requisitante;     
II - o número do inquérito policial; e         
III  - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável
pela investigação. 

Art. 13-B.  Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes
relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Pú-
blico  ou o delegado de polícia poderão requisitar,  MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL,  às  empresas  prestadoras de serviço
de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imedia-
tamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações
e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspei-
tos do delito em curso. 
§ 1o  Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da
estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequên-
cia.              
§ 2o  Na hipótese de que trata o caput, o sinal: 
I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qual-
quer natureza,  que dependerá de autorização judicial, confor-
me disposto em lei;              
II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celu-
lar por período não superior a 30 dias, renovável por uma úni-
ca vez, por igual período; 
III  -  para períodos superiores àquele  de que trata o inciso II,
será necessária a apresentação de ordem judicial.              
§ 3o  Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deve-
rá ser instaurado no  prazo máximo de 72 horas, contado do
registro da respectiva ocorrência policial. 
§ 4o  Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas,
a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras
de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponi-
bilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como
sinais, informações e outros – que permitam a localização da víti-
ma ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunica-
ção ao juiz. 

        Art. 14.  O ofendido, ou seu representante legal, e o indicia-
do poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou
não, a juízo da autoridade.

        Art. 15.  Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado cura-
dor pela autoridade policial.

Artigo tacitamente revogado.

        Art. 16.  O Ministério Público não poderá requerer a devo-
lução do inquérito à autoridade policial,  senão para novas dili-
gências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

        Art. 17.  A autoridade policial não poderá mandar arquivar
autos de inquérito.

       Art. 18.  Depois de ordenado o arquivamento do inquérito
pela autoridade judiciária,  por falta de base para a denúncia, a

autoridade policial  poderá proceder a novas pesquisas,  se de
outras provas tiver notícia.

MOTIVO DO ARQUIVAMENTO
É POSSÍVEL

DESARQUIVAR?
1) Insuficiência de provas SIM

(Súmula 524-STF)
2) Ausência de pressuposto processual ou de
condição da ação penal SIM

3) Falta de justa causa para a ação penal (não
há  indícios  de  autoria  ou  prova  da
materialidade)

SIM

4) Atipicidade (fato narrado não é crime) NÃO
5)  Existência  manifesta  de  causa  excludente
de ilicitude

STJ: NÃO (REsp
791471/RJ)

STF: SIM (HC
125101/SP)

6)  Existência  manifesta  de  causa  excludente
de culpabilidade*

NÃO
(Posição da
doutrina)

7) Existência manifesta de causa extintiva da
punibilidade

NÃO
(STJ HC 307.562/RS)

(STF Pet 3943)
Exceção: certidão

de óbito falsa
*Tabela retirada do site www.dizereodireito.com.br 

        Art. 19.  Nos crimes em que  não couber ação pública, os
autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde
aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante le-
gal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante tras-
lado.

        Art. 20.  A autoridade assegurará no inquérito o  sigilo ne-
cessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da so-
ciedade.
      Parágrafo único.  Nos atestados de antecedentes que lhe fo-
rem  solicitados,  a  autoridade  policial  não poderá mencionar
quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra
os requerentes.           
  
      Art. 21.  A incomunicabilidade do indiciado dependerá sem-
pre de despacho nos autos e somente será permitida quando o
interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o
exigir.
        Parágrafo único. A incomunicabilidade,  que  não excederá
de   3 dias  , será decretada por despacho fundamentado do Juiz, a
requerimento da autoridade policial, ou do órgão do Ministério
Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no artigo
89, inciso III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil  

A CF/88 não permite a incomunicabilidade do preso nem mes-
mo no estado de defesa (art. 136, §3, IV)

        Art. 22.  No Distrito Federal e nas comarcas em que houver
mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em
uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, orde-
nar diligências em circunscrição de outra, independentemente de
precatórias ou requisições,  e bem assim providenciará,  até que
compareça  a  autoridade  competente,  sobre  qualquer  fato  que
ocorra em sua presença, noutra circunscrição.
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sentação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, conta-
do do dia em que vier a saber quem é o autor do crime , ou, no
caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o ofereci -
mento da denúncia.
        Parágrafo único.  Verificar-se-á a decadência do direito de
queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos dos
arts. 24, parágrafo único, e 31.

        Art. 39.  O  direito  de representação poderá  ser  exercido,
pessoalmente ou por procurador com poderes especiais , me-
diante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Mi-
nistério Público, ou à autoridade policial.
        § 1o  A representação feita oralmente ou por escrito, sem as-
sinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu represen-
tante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz
ou autoridade policial,  presente o órgão do Ministério Público,
quando a este houver sido dirigida.
        § 2o  A representação conterá todas as informações que pos-
sam servir à apuração do fato e da autoria.
        § 3o  Oferecida ou reduzida a termo a representação, a auto-
ridade policial procederá a inquérito, ou, não sendo competente,
remetê-lo-á à autoridade que o for.
        § 4o  A representação, quando feita ao juiz ou perante este
reduzida a termo, será remetida à autoridade policial  para que
esta proceda a inquérito.
        § 5o  O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito,
se com a representação forem oferecidos elementos que o habili-
tem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia
no prazo de 15 dias.

        Art. 40.  Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os
juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação públi-
ca, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos
necessários ao oferecimento da denúncia.

        Art. 41.  A denúncia  ou queixa  conterá  a  EXPOSIÇÃO DO
FATO criminoso, com todas as suas circunstâncias, a QUALIFICA-
ÇÃO DO  ACUSADO ou  esclarecimentos  pelos  quais  se  possa
identificá-lo, a  CLASSIFICAÇÃO do CRIME e,  quando necessá-
rio, o ROL DAS TESTEMUNHAS.

        Art. 42.  O Ministério  Público  NÃO PODERÁ DESISTIR da
ação penal.
 
        Art. 44.  A queixa poderá ser dada por procurador com po-
deres especiais,  devendo constar do instrumento do mandato o
nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando
tais  esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser
previamente requeridas no juízo criminal.

        Art. 45.  A  queixa, ainda quando a ação penal for privativa
do  ofendido,  poderá  ser  aditada  pelo  Ministério  Público,  a
quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do pro-
cesso.

        Art. 46.  O prazo para oferecimento da denúncia, estando o
réu preso, será de  5 dias, contado da data em que o órgão do
Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15
dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se hou-
ver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-
se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público rece-
ber novamente os autos.

        § 1o  Quando o Ministério Público dispensar o inquérito poli-
cial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data
em que tiver recebido as peças de informações ou a representa-
ção
        §  2o  O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias,
contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os
autos, e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-
á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos
do processo.

DENÚNCIA

RÉU PRESO RÉU SOLTO

5 dias 15 dias

        Art. 47.  Se o Ministério Público julgar necessários maiores
esclarecimentos  e  documentos  complementares  ou  novos  ele-
mentos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quais-
quer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-
los.

        Art. 48.  A  queixa contra  qualquer  dos  autores  do  crime
obrigará ao processo de todos,  e  o  Ministério Público velará
pela sua INDIVISIBILIDADE.

        Art. 49.  A RENÚNCIA ao exercício do direito de queixa, em
relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá.

        Art. 50.  A renúncia expressa constará de declaração assinada
pelo ofendido,  por  seu representante legal  ou procurador  com
poderes especiais.
        Parágrafo  único.  A renúncia  do  representante  legal  do
menor que houver completado  18 anos não privará este do
direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito
do primeiro.

        Art. 51.  O PERDÃO concedido a um dos querelados apro-
veitará a todos,  sem que produza,  todavia,  efeito em relação
ao que o recusar.

        Art. 53.  Se o querelado for mentalmente enfermo ou retar-
dado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os inte-
resses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá
ao curador que o juiz lhe nomear.

        Art. 55.  O perdão poderá ser aceito por procurador com
poderes especiais.

        Art. 56.  Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o
disposto no art. 50.

        Art. 57.  A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão to-
dos os meios de prova.

        Art. 58.  Concedido o perdão, mediante declaração expressa
nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se
o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o
seu silêncio importará aceitação.
        Parágrafo único.  Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a pu-
nibilidade.
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