
STF: SÚMULAS DE DIREITO PENAL 

 

Obs. 1: As Súmulas foram divididas por tópicos (temas). 

Obs. 2: As Súmulas poderão constar em dois ou mais tópicos em razão da 

possibilidade de tratarem de dois os mais temas de direito penal. 

 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL :  

Súmula 711- A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime 

permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da 

permanência. 

 

TEORIA GERAL DA PENA: 

Súmula 499- Não obsta à concessão do "sursis" condenação anterior à pena de 

multa. 

SÚMULA 611: Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das 

execuções a aplicação de lei mais benígna. 

Súmula 715- A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, 

determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de 

outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de 

execução. 

Súmula 716 – Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 

aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em 

julgado da sentença condenatória. 

Súmula 717- Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em 

sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial. 

Súmula 718-A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não 

constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido 

segundo a pena aplicada. 

Súmula 719-A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena 

aplicada permitir exige motivação idônea. 

 

CRIME CONTINUADO: 

Súmula 497- Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena 

imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. 

Súmula 605- Não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida. 



Súmula 711- A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime 

permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da 

permanência. 

 

MEDIDA DE SEGURANÇA:  

Súmula 422- A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança, quando 

couber, ainda que importe privação da liberdade. 

Súmula 525- A medida de segurança não será aplicada em segunda instância, 

quando só o réu tenha recorrido. 

 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: 

Súmula 560- A extinção de punibilidade, pelo pagamento do tributo devido, estende-

se ao crime de contrabando ou descaminho, por força do art. 18, § 2º, do Decreto-Lei 

157/1967. 

 

PRESCRIÇÃO PENAL: 

Súmula 146- A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na 

sentença, quando não há recurso da acusação. 

Súmula 147- A prescrição de crime falimentar começa a correr da data em que 

deveria estar encerrada a falência, ou do trânsito em julgado da sentença que a 

encerrar ou que julgar cumprida a concordata. 

Súmula 497- Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena 

imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. 

Súmula 592- Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da 

prescrição, previstas no Código Penal. 

Súmula 604- A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória 

da pena privativa de liberdade. 

 

TIPIFICAÇÃO PENAL:  

Súmula 145- Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna 

impossível a sua consumação. 

Súmula 246- Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão 

de cheque sem fundos. 

Súmula 610- Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não 

realize o agente a subtração de bens da vítima. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=525.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas


Súmula 720- O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato 

perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à 

direção sem habilitação em vias terrestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


