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Legislação Federal
Legislação

Ementa

Lei Federal nº 7.873, de 26 de
dezembro de 2012

Concede indulto natalino e comutação de penas, e dá outras
providências.

Lei Federal nº 12.737, de 30
de novembro de 2012

Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos;
altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal; e dá outras providências.

Lei Federal nº 12.735, de 30
de novembro de 2012

Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, o Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de
1969 - Código Penal Militar, e a Lei no 7.716, de 5 de janeiro de
1989, para tipificar condutas realizadas mediante uso de
sistema eletrônico, digital ou similares, que sejam praticadas
contra sistemas informatizados e similares; e dá outras
providências.

Lei Federal nº 12.720, de 27
de setembro de 2012

Dispõe sobre o crime de extermínio de seres humanos; altera o
Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de setembro de 1940 – Código
Penal; e dá outras providências.

Lei Federal nº 12.714, de 14
de setembro de 2012

Dispõe sobre o sistema de acompanhamento da execução das
penas, da prisão cautelar e da medida de segurança.

Lei Federal nº 12.694, de 24
de julho de 2012

Dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro
grau de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal, e as Leis nos 9.503, de 23
de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e 10.826,
de 22 de dezembro de 2003; e dá outras providências.

Lei Federal nº 12.683, de 9 de
julho de 2012

Altera a Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais
eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de
dinheiro.

Lei Federal nº 12.681, de 4 de
julho de 2012

Institui o Sistema Nacional de Informações de Segurança
Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP; altera as Leis nos
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e 11.530, de 24 de
outubro de 2007, a Lei Complementar no 79, de 7 de janeiro de
1994, e o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 Código de Processo Penal; e revoga dispositivo da Lei no
10.201, de 14 de fevereiro de 2001.
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Lei Federal nº 12.654, de 28
de maio de 2012

Altera as Leis nos 12.037, de 1o de outubro de 2009, e 7.210, de
11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, para prever a
coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, e
dá outras providências.

Lei Federal nº 12.653, de 28
de maio de 2012

Acresce o art. 135-A ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal, para tipificar o crime de condicionar
atendimento médico-hospitalar emergencial a qualquer garantia
e dá outras providências.

Lei Federal nº 12.650, de 17
de maio de 2012

Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, com a finalidade de modificar as regras relativas à
prescrição dos crimes praticados contra crianças e adolescentes.

Decreto Federal nº 7.648, de
21 de dezembro de 2011

Concede indulto natalino e comutação de penas, e dá outras
providências.

Decreto Federal nº 7.637, de
8 de dezembro de 2011

Altera o Decreto no 7.179, de 20 de maio de 2010, que institui o
Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas.

Lei Federal nº 12.529, de 30
de novembro de 2011

Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência;
dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a
ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de
1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985;
revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a
Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras
providências.

Lei Federal nº 12.433, de 29
de junho de 2011

Altera a Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal), para dispor sobre a remição de parte do tempo de
execução da pena por estudo ou por trabalho.

Lei Federal nº 12.408, de 25
de maio de 2011

Altera o art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
para descriminalizar o ato de grafitar, e dispõe sobre a proibição
de comercialização de tintas em embalagens do tipo aerossol a
menores de 18 (dezoito) anos.
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Decreto Federal nº 7.473, de
5 de maio de 2011

Altera o Decreto no 5.123, de 1o de julho de 2004, que
regulamenta a Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo
e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - SINARM e
define crimes.

Lei Federal nº 12.299, de 27
de julho de 2010

Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão aos fenômenos
de violência por ocasião de competições esportivas; altera a Lei
no 10.671, de 15 de maio de 2003; e dá outras providências.

Lei Federal nº 12.258, de 15
de junho de 2010

Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), e a Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execução Penal), para prever a possibilidade de utilização de
equipamento de vigilância indireta pelo condenado nos casos em
que especifica.

Lei Federal nº 12.234, de 5
de maio de 2010

Altera os arts. 109 e 110 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.

Lei Federal nº 12.037, de 1º
de outubro de 2009

Dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado,
regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal.

Lei Federal nº 12.033, de 29
de setembro de 2009

Altera a redação do parágrafo único do art. 145 do Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, tornando
pública condicionada a ação penal em razão da injúria que
especifica.

Lei Federal nº 12.015, de 7
de agosto de 2009

Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072,
de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal e
revoga a Lei no 2.252, de 1o de julho de 1954, que trata de
corrupção de menores.

Lei Federal nº 12.012, de 6
de agosto de 2009

Acrescenta o art. 349-A ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.

Lei Federal nº 11.596, de 29
de novembro de 2007

Altera o inciso IV do caput do artigo 117 do decreto-lei 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para definir como
causa interruptiva da prescrição a publicação da sentença ou
acórdão condenatório recorrível.
3

Direito Penal
Banco do Conhecimento / Legislação / Legislação Selecionada / Áreas do Direito

Legislação Federal
Legislação

Ementa

Lei Federal nº 11.343, de 23
de agosto de 2006

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas –
SISNAD.

Lei Federal nº 11.340, de 7
de agosto de 2006

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código
Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

Lei Federal nº 11.106, de 28
de março de 2005

Altera os arts. 148, 215, 216, 226, 227, 231 e acrescenta o art.
231-A ao Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 –
Código Penal e dá outras providências.

Lei Federal no 11.035, de 22
de dezembro de 2004

Altera o artigo 293, inciso I, §1º e 5º, Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal.

Decreto Federal nº 5.123, de
1 de julho de 2004

Regulamenta a Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo
e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - SINARM e
define crimes.

Lei Federal no 10.886, de 17
de junho de 2004

Acrescenta parágrafos ao art. 129 do Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, criando o tipo especial
denominado "Violência Doméstica".

Lei Federal no 10.826, de 22
de dezembro de 2003

Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo
e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, define
crimes e dá outras providências (vide Decreto nº 5.123, de 1º
de julho de 2004).

Lei Federal no 10.803, de 11
de dezembro de 2003

Altera o art. 149 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, para estabelecer penas ao crime nele
tipificado e indicar as hipóteses em que se configura condição
análoga à de escravo.

Lei Federal no 10.763, de 12
de novembro de 2003

Acrescenta o §4º ao art.33 do Código Penal e modifica a pena
cominada aos crimes de corrupção ativa e passiva.

Lei Federal no 10.695, de 1
de julho de 2003

Altera e acresce parágrafo ao art. 184 e dá nova redação ao art.
186 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal e acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei no 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.
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Crime Hediondo
Lei Federal nº 12.121, de 15
de dezembro de 2009

Acrescenta o § 3o ao art. 83 da Lei no 7.210, de 11 de julho de
1984 - Lei de Execução Penal, determinando que os
estabelecimentos penais destinados às mulheres tenham por
efetivo de segurança interna somente agentes do sexo feminino.

Lei Federal nº 11.464, de 28
de março de 2007

Dá nova redação ao art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do
inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal.

Lei Federal nº 8.072, de 25
de julho de 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso
XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.

Execução Penal
Lei Federal nº 11.466, de 28
de março de 2007
Lei Federal nº 7.210, de 11
de julho de 1984

Altera a Lei no 7.210/84 – Lei de Execução Penal, e o Decreto-Lei
no 2.848/40 Código Penal. - Falta disciplinar grave do preso e
crime do agente público a utilização de telefone celular.
Institui a Lei de Execução Penal.

Indulto
Decreto Federal nº 7.873,
de 26 de dezembro de 2012

Concede indulto natalino e comutação de penas, e dá outras
providências.

Decreto Federal nº 7.420,
de 31 de dezembro de 2010

Concede indulto natalino e comutação de penas, e dá outras
providências.

Decreto nº 6.706, de 22 de
dezembro de 2008

Concede indulto natalino e comutação de penas, e dá outras
providências.
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Legislação Estadual
Legislação

Ementa

Lei Estadual nº 6084, de 22
de novembro de 2011

Institui o programa de prevenção e conscientização do assédio
moral e violência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Lei Estadual nº 5954, de 18
de abril de 2011

Institui o programa de inclusão no mercado de trabalho de
adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa no
estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento
Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento
Pesquisa elaborada e disponibilizada pelo Serviço de Estruturação do Conhecimento
da Divisão de Organização de Acervos do Conhecimento
Data da atualização: 24.01.2013

Para sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
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