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DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Conteúdo programático Textos de lei que devem ser lidos 

Da norma processual penal: conceito e conteúdo; espécie, fontes.  ... 

Processo e procedimento: relação processual; sujeitos processuais (juiz, partes, réu ou acusado, ofendido, Ministério Público, assistente). Arts. 251 a 273 do CPP 

Da polícia judiciária: funções, inquérito policial, autoridades policiais e seus agentes, desenvolvimento do Inquérito policial. Arts. 4º a 23 do CPP 

Da ação penal: conceituação, classificação penal, condições, decadência, prescrição, preclusão, renúncia, perda e perempção; da ação penal pública; da ação 
penal privada; da ação penal subsidiária da pública; da extinção da ação penal. 

Arts. 24 a 62 do CPP 

Da competência. Arts. 69 a 91 do CPP 

Da restituição das coisas apreendidas. Arts. 118 a 124 do CPP 

Das medidas assecuratórias. Arts. 125 a 144-A do CPP 

Do incidente de insanidade mental do acusado. Arts. 149 a 154 do CPP 

Da citação, notificação e intimação. Arts. 351 a 372 do CPP 

Da prova: conceito, finalidade e obrigatoriedade; do exame de corpo de delito e perícias em geral; do interrogatório do acusado e da confissão; do ofendido; da 
testemunha; do reconhecimento; da acareação; dos documentos; da busca e apreensão. 

Arts. 155 a 256 do CPP 

Da prisão: conceituação; ordem escrita e seus requisitos; local de prisão e perseguição; prisão especial; prisão em flagrante delito; prisão preventiva.  Arts. 282 a 320 do CPP 

Da liberdade provisória, com ou sem fiança. Arts. 321 a 350 do CPP 

Da sentença. Arts. 381 a 392 do CPP 

Do processo de competência do júri.  Arts. 406 a 497 do CPP 

Do processo sobre crimes de responsabilidade dos funcionários públicos.  Arts. 513 a 518 do CPP 

Do “habeas corpus”.  Arts. 647 a 667 do CPP 

Da legislação especial:  
Lei do abuso de autoridade;  
Lei de Drogas;  
Lei da prisão temporária;  
Lei Juizados Especiais Criminais;  
Código de Trânsito Brasileiro - cap. XIX. 

 
Lei 4.898/65 
Lei 11.343/06 (a partir do art. 48) 
Lei 7.960/89 
Lei 9.099/95 (a partir do art. 60) 
Lei 9.503/97 (arts. 291 a 312-A) 
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DIREITO PENAL 
Conteúdo programático Textos de lei que devem ser lidos 
Princípios Constitucionais Penais: princípio da legalidade e princípio da reserva legal; princípio da intervenção mínima e princípio da fragmentariedade; princípio 
da culpabilidade; princípio da dignidade da pessoa humana; princípio da ofensividade; princípio da insignificância; princípio da adequação social; princípio da 
proporcionalidade; mandados de criminalização, de descriminalização e despenalização. 

... 

Teoria da Norma Penal: norma penal; fontes do direito penal; interpretação das leis penais; lei penal no tempo; teoria da atividade; lei penal no espaço; conflito 
aparente de normas; prazos penais. 

Arts. 1º a 12 do CP 

Teoria Geral do Delito: conceito de delito; classificação das infrações penais; concurso de crimes; conduta punível; ação e omissão; nexo causal; relação de 
causalidade e resultado; teoria do bem jurídico; iter criminis; desistência voluntária e arrependimento eficaz; consumação e tentativa; crime impossível. 
Tipicidade: conceito; teoria do tipo penal; tipo de injusto doloso e culposo; elementos subjetivos e objetivos do tipo; erro de tipo.  
Ilicitude: conceito; ilicitude material e formal; causas legais de justificação; causas supralegais de justificação; excesso nas causas de justificação. 
Culpabilidade: conceito; teorias da culpabilidade; elementos da culpabilidade; causas de exclusão da culpabilidade; causas de diminuição da culpabilidade; 
coculpabilidade. Condenação criminal e seus efeitos 

Arts. 13 a 28 do CP 

Do concurso de pessoas. Arts. 29 a 31 do CP 

Condenação criminal e seus efeitos. Arts. 91 a 92 do CP 

Ação penal; condições da ação; espécies de ação: ação penal pública incondicionada; ação penal pública condicionada; ação penal privada e ação penal privada 
subsidiária da pública; decadência do direito de representação e de queixa; composição civil dos danos e transação penal nas infrações de menor potencial 
ofensivo; suspensão condicional do processo. 

Arts. 100 a 106 do CP 

Extinção da punibilidade: conceito; causas legais de extinção da punibilidade; prescrição. Arts. 107 a 120 do CP 

Crimes contra a honra  Arts. 138 a 145 do CP 

Crimes contra o patrimônio Arts. 155 a 183 do CP 

Dos crimes contra a saúde pública  Arts. 267 a 285 do CP 

Dos crimes contra a fé pública Arts. 289 a 311-A do CP 

Dos crimes contra a administração pública: 

 Conceito de funcionário público para fins penais;  

 Crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral;  

 Crimes praticados por particular contra a Administração em geral;  

 Crimes contra a Administração da Justiça;  

 Crimes contra as Finanças Públicas.  

Arts. 312 a 359-H do CP 

 Art. 327 do CP 

 Arts. 312 a 326 do CP 

 Arts. 328 a 337-A do CP 

 Arts. 338 a 359 do CP 

 Arts. 359-A a 359-H do CP 

Crimes de responsabilidade Lei 1.079/51 

Crimes cometidos por prefeitos e vereadores. Decreto-Lei 201/67 

Crimes de Lavagem de Dinheiro Lei 9.613/98 (atenção aos artigos 1º a 8º) 

Organizações criminosas  Lei 12.850/13  

Crimes em licitações Lei 8.666/93 (arts. 89 a 99) 

Crimes Tributários Lei 8.137/90 (arts. 1º a 3º e 8º a 16) 
Lei 8.176/91 (art. 1º) 

Lei Maria da Penha Lei 11.340/06 (atenção para os artigos 5º, 7º, 
10 a 24, e 41) 

 


