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TEORIA DO CRIME 
CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO: 

- o crime, do ponto de vista analítico, segundo a teoria majoritária1, é: 

FATO TÍPICO + ILICITUDE + CULPABILIDADE; 

- artigo 23 do CP: no citado artigo há a previsão de exclusão de ilicitude, não de exclusão de 
antijuridicidade; 

- causas legais de exclusão da ilicitude: 

- estado de necessidade; 

- legítima defesa; 

- estrito cumprimento de dever legal; 

- exercício regular de direito; 

- causa supralegal de exclusão da ilicitude: 

- consentimento do ofendido2; 

- dissenso da vítima: 

- como elemento do tipo: no crime de importunação 
sexual (artigo 215-A do CP3) o consentimento da vítima é 
elementar do tipo. Nestes casos o consentimento exclui 
a tipicidade; 

- sem ser elemento do tipo: nestes casos o 
consentimento exclui a ilicitude (causa supralegal de 
exclusão da ilicitude); 

ESTADO DE NECESSIDADE: 

- requisitos do estado de necessidade: 

- situação de necessidade; 

- perigo atual; 

- ameaça a direito próprio ou alheio; 

- perigo não criado voluntariamente pelo agente; 

- inexistência de dever legal de enfrentar o perigo; 

- fato necessitado: 

- inevitabilidade; 

- proporcionalidade; 

- teorias sobre o estado de necessidade: 

- teoria unitária: existe apenas o estado de necessidade justificante (excluindo a 
ilicitude)  teoria adotada, como regra, no Código Penal Brasileiro; 

- teoria diferenciadora: diferencia o estado de necessidade justificante (que exclui 
a ilicitude) do estado de necessidade exculpante (que exclui a culpabilidade)  
teoria adotada pelo CPM4; 

- estado de necessidade agressivo VS defensivo: 

                                                            
1 Teoria tripartida. 
2 O dissenso da vítima não pode ser elemento do tipo para incidência da regra em comento. 
3 Revogou o artigo 61-L da LCP (importunação ofensiva ao pudor). 
4 Mais precisamente no artigo 39, trazendo o estado de necessidade exculpante. 



 
2 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 2 
 

- depende se o fato necessitado é voltado ao bem jurídico do próprio causador do 
perigo ou não; 

- estado de necessidade agressivo: o fato necessitado é voltado contra bem 
jurídico terceiro inocente (não concorreu para a situação de perigo); 

- estado de necessidade defensivo: o fato necessitado é voltado contra bem 
jurídico de quem concorreu para a produção da situação de perigo (recai sobre 
bem jurídico do próprio causador do perigo); 

 

LEGÍTIMA DEFESA: 

- requisitos da legítima defesa: 

- agressão5 (injusta + atual + iminente); 

- a agressão pode dever ser injusta, mas não necessariamente deve 
ser criminosa (não há necessidade que a agressão seja dolosa ou que 
seja típica – a agressão pode ser culposa e omissiva; 

- atual: já começou a ofender o bem jurídico e ainda não cessou; 

- iminente: está prestes a se tornar atual; 

- importante: reação à agressão passada é vingança; 

- direito próprio ou alheio, atacado ou posto em risco; 

- direito: qualquer bem jurídico pode ser defendido com a legítima 
defesa (ex.: legítima defesa da honra6); 

- legítima defesa própria: defesa de bem jurídico próprio – atingido; 

- legítima defesa de terceiro: defesa de bem jurídico de terceiro – 
atingido; 

- reação moderada com os meios necessários: 

- meio necessário é aquele que o agente dispõe no momento para 
fazer cessar a agressão; 

- o uso moderado pressupõe a interrupção depois de cessada a 
agressão; 

- conhecimento da situação justificante (requisito subjetivo): 

- o sujeito deve ter a consciência que está agindo conforme o 
direito, amparado pela cláusula excludente de ilicitude – o “herói” 
por acaso é punido pelo ordenamento jurídico7; 

- o requisito subjetivo é exigido pela doutrina majoritária; 

- situações especiais: 

- legítima defesa sucessiva: é a reação contra o excesso – a situação surge como 
legítima defesa, mas o excesso no exercício de tal prerrogativa legal extrapola o 
razoável, autorizando o ofensor inicial a agir (os papéis se invertem); 

                                                            
5 O perigo pode ter origem não humana (ato humano, fato da natureza, ataque de animais). Já a 
agressão é unicamente humana. Em casos em que o homem utiliza do animal como mecanismo para 
realizar a agressão, esta não perde a característica humana. 
6 Não dispensada a prova em concreto do requisito da proporcionalidade. 
7 A discussão, partindo do paradigma da ação significativa, é de pouca importância prática e envolve 
algo extremamente delicado: contexto probatório. 
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- legítima defesa real recíproca: legítima defesa é real quando a ação de fato é 
injusta. Assim, impossível que as duas legítimas defesas sejam reais, visto que a 
reação se qualifica como reação justa. Não é possível legítima defesa real 
recíproca; 

- legítima defesa putativa recíproca: a legítima defesa putativa dispensa alguns 
requisitos objetivos em função do erro do agente, sendo então possível a 
reciprocidade (a agressão pode ser injusta, mas imaginada como sendo justa); 

- legítima defesa real VS putativa: é plenamente possível. O agressor inicial crê-se 
falsamente haver uma agressão injusta e o segundo ofensor reage a tal agressão 
injusta – a segunda legítima defesa é real; 

- legítima defesa putativa VS legítima defesa real: é possível, desde que 
preenchido um terceiro elemento (terceira pessoa). Exemplo: avista um terceiro 
apontando a arma para o pai, acabando por atirar no terceiro e posteriormente 
descobrindo que o pai era o ofensor inicial e o terceiro estava em legítima defesa 
(a agressão do terceiro não era injusta). O terceiro estava em legítima defesa real 
e o que atirou nele em legítima defesa putativa; 

- estado de necessidade VS legítima defesa: é possível, como no exemplo em que 
fugindo de autores de latrocínio que querem matar a pessoa, esta quebra a porta 
de uma casa e pega arma para se defender (há estado de necessidade em relação 
à quebra da porta e subtração da arma e legítima defesa em relação à agressão 
posteriormente perpetrada contra os algozes mediante o uso da arma de fogo 
subtraída); 

- legítima defesa VS aberratio ictus (erro na execução – artigo 73 do CP): é 
possível, como no caso do policial que foge do assaltante que quer lhe matar e 
então dá tiros para trás, acabando por acertar terceiro; 

- indenização de ato lícito: este é um caso onde cabe perfeitamente 
o dever de indenizar mesmo se tratando de ato lícito (o policial deve 
indenizar os herdeiros da vítima de seus disparos); 

- problemática sobre o excesso: 

- conceito: intensificação desnecessária a um comportamento inicialmente 
justificado; 

- cabimento: em todas as formas de exclusão de ilicitude; 

- excesso punível: tal excesso pode ser doloso ou culposo – quando o sujeito se 
excede voluntariamente, trata-se de um excesso doloso. Quando o sujeito se 
excede por imprudência, negligência ou imperícia, responde pelo excesso 
culposo; 

- consequência: o autor responde pelo excesso de acordo com sua 
natureza (voluntário ou não  doloso ou culposo – 
respectivamente); 

- excesso impunível: o excesso exculpante8 não é punido por ser considerado pela 
doutrina como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade (por 
inexigibilidade de conduta diversa) – tal excesso decorre de medo, susto, pânico, 
alterações no estado psíquico e no ânimo do agente (ex.: estuprador que cai em 
cima da vítima e esta efetua várias facadas nele crendo que a agressão está sendo 
continuada); 

                                                            
8 Há previsão no Pacote Anticrime de tornar tal causa uma “causa legal de exclusão da culpabilidade”. 
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- excesso extensivo: neste o excesso se dá depois de cessada a agressão; 

- excesso intensivo: neste o excesso se dá enquanto ainda persiste a agressão; 

 

CAUSAS DIRIMENTES: 

- o crime é composto por: fato típico + ilicitude + culpabilidade; 

- as causas dirimentes são analisadas no campo da culpabilidade; 

- a culpabilidade pode ser considerada como: 

- elemento do crime (finalismo tripartite); 

- mero pressuposto para aplicação da pena (finalismo bipartido dissidente); 

- teorias da culpabilidade: 

- teoria psicológica9: imputabilidade é pressuposto para a culpabilidade e dolo e 
culpa são espécies de culpabilidade (teoria vinculada ao causal naturalismo); 

- teoria psicológico-normativa: a culpabilidade está estruturada por três 
elementos (imputabilidade + dolo/culpa + exigibilidade de conduta diversa10) – 
teoria vinculada ao causal naturalismo; 

- teoria normativa pura11: a culpabilidade perde o elemento anímico (dolo/culpa) 
e é composta por imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e 
exigibilidade de conduta diversa; 

- a teoria normativa pura da culpabilidade é a adotada pelo Código 
Penal Brasileiro a partir da reforma penal de 1.984 (adota o 
finalismo); 

- o artigo 20 (que trata do erro de tipo) traz a regra de que o “erro 
sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas 
permite a punição por crime culposo, se previsto em lei” – pela regra 
o dolo está dentro do tipo (os finalistas veem o dolo dentro do tipo12, 
enquanto no causalismo o dolo13 está dentro da culpabilidade); 

- teoria limitada da culpabilidade: a diferença entre as duas teorias 
está no campo das descriminantes putativas (artigo 20, §1º do CP). 
Nesta teoria é erro de tipo permissivo14; 

- teoria extremada da culpabilidade: a diferença entre as duas 
teorias está no campo das descriminantes putativas (artigo 20, §1º 
do CP). Nesta teoria é erro de proibição; 

PONTO EM COMUM ENTRE AS DUAS TEORIAS: 

As duas teorias (tanto a extremada, quanto a limitada) dizem que a 
culpabilidade é formada por três elementos: imputabilidade + 
potencial consciência da ilicitude + exigibilidade de conduta diversa; 

                                                            
9 É uma decorrência do sistema Liszt-Beling. 
10 A imputabilidade deixa de ser pressuposto e passa a ser elemento estruturante. O dolo e a culpa 
permanecem na culpabilidade. Há a inclusão de um elemento normativo – exigibilidade de conduta 
diversa. 
11 É uma consequência do finalismo de Hans Welzel. 
12 Dolo natural (vontade + consciência). 
13 Dolo normativo (vontade + consciência + consciência da ilicitude). 
14 LEMBRAR: limitada porque limita a culpabilidade, não tratando como erro de proibição (que faz parte 
da culpabilidade), mas como erro de tipo permissivo (fora da culpabilidade). 
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IMPUTABILIDADE: 

- a imputabilidade é uma capacidade: 

- capacidade intelectiva: entender o caráter ilícito do fato; 

- capacidade volitiva: capacidade de autocontrole; 

- imputabilidade (depende das duas)  faltando uma = inimputabilidade; 

- sistemas de aferição da imputabilidade: 

- sistema psicológico: basta a manifestação de certa perturbação no momento do 
crime, não levando em conta uma causa biológica; 

- sistema biológico: preocupa-se apenas com a questão biológica (ex.: 
perturbação mental)  adotado excepcionalmente no Brasil para os menores de 
18 (dezoito) anos; 

- sistema biopsicológico: é a regra no Brasil (sistema adotado no artigo 26, caput 
do Código Penal)  o agente deve, em função de doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ser incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento15; 

- natureza da sentença: absolutória imprópria; 

 

-> SEMI-IMPUTABILIDADE ou IMPUTABILIDADE REDUZIDA/DIMINUÍDA 

- nestes casos o juiz possui duas opções16: 

- aplica a pena e a diminui de 1/3 a 2/317; 

- fixa a pena e a substitui por medida de segurança18; 

- natureza da sentença: condenatória; 

-> sistemas aplicados: 

- sistema do duplo binário: permite a aplicação de pena cumulada com medida 
de segurança  tal sistema era a regra até a reforma penal de 1.984; 

- sistema vicariante, unitário ou monista: a aplicação entre a pena e a medida de 
segurança é alternativa  após a reforma penal de 1.984 a aplicação deve ser 
alternativa, tendo sido tal sistema adotado; 

-> causas de exclusão da imputabilidade: 

- doença mental; 

- artigo 26, caput, CP; 

- desenvolvimento mental incompleto; 

- artigo 26, caput, CP; 

- desenvolvimento mental retardado; 

- artigo 26, caput, CP; 

- idade inferior a 18 anos; 

                                                            
15 No Brasil, exige-se a existência de uma doença mental e sua manifestação no momento do crime. Tal 
doença ainda precisa, na manifestação, retirar totalmente a capacidade do agente. A retirada parcial do 
entendimento sobre o caráter ilícito do fato conduz ao reconhecimento da semi-imputabilidade. 
16 Conforme o artigo 98 do Código Penal – deve haver uma perícia para subsidiar a atuação do juiz. 
17 Normalmente, quando o tratamento é desnecessário. 
18 Medida aplicada, normalmente, nas situações em que o tratamento é recomendado. 
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- artigo 27, caput, CP + CRFB/88; 

- embriaguez acidental completa19; 

- artigo 28, §1º, CP; 

 

POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE: 

-> causas de exclusão: 

- erro de proibição20 inevitável, invencível, escusável; 

-> valoração paralela na esfera do profano: 

- expressão oriunda do direito penal alemão que remonta a Edmund Mezger  e 
Hans Welzel; 

- o grau de conhecimento do homem médio dentro daquela esfera social deve 
ser o parâmetro para análise da possibilidade de conhecimento da ilicitude da 
conduta – análise partindo de um parâmetro objetivo; 

 

EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSTA: 

- é o terceiro elemento da culpabilidade; 

- só faz sentido a atuação do direito penal caso, na situação concreta, fosse possível ao agente 
agir de outra forma, distinta da forma como verdadeiramente agiu; 

- as causas de exclusão de tal elemento podem ser legais ou supralegais; 

- causas legais de exclusão: 

- coação moral irresistível; 

- a coação física irresistível exclui a conduta do coagido, tornando o 
fato atípico; 

- o coator se vale do coagido para praticar o crime  autoria 
mediata; 

- obediência hierárquica a ordem não manifestamente ilegal; 

- se o fato é cometido no cumprimento de ordem não 
manifestadamente ilegal, exige-se a superioridade hierárquica em 
relação de direito público; 

- a ordem deve ter aparência de legalidade, não podendo ser 
claramente ilegal (ex.: determinação do Tenente para o Sargento 
torturar alguém); 

- neste caso o autor da coação ou da ordem é punido (punição do 
coator e não punição do coacto) – o superior se vale do inferior 
hierárquico para praticar o crime  autoria mediata; 

- causas supralegais de exclusão: 

- cláusula de consciência; 

- ligação com fatos relativos a dogmas religiosos (ex.: proibição de 
transfusão de sangue); 

                                                            
19 Somente a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior (acidental) pode excluir 
a culpabilidade – imputabilidade. 
20 Erro que incide sobre a ilicitude do fato – ver artigo 21 do Código Penal. 
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- desobediência civil; 

- situação particular de protestar contra a injustiça de certas normas 
(ex.: bloqueando estradas); 

- conflito dos deveres; 

- escolha do “mal menor” (ex.: do dilema do bonde em que o 
maquinista do trem salva os ocupantes do trem, mas mata três 
operários); 

- estado de necessidade exculpante; 

- previsto expressamente no CPM; 

- excesso exculpante; 

- decorrente de medo, susto, pânico, alteração de ânimos; 

- inexigibilidade de conduta diversa em sentido estrito; 

- estado de falência da empresa em caso de crimes tributários; 

Observação: no caso da Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/13) há a 
figura do agente infiltrado (artigo 13) diz que “não é punível, no 
âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no 
curso da investigação, quando inexigível conduta diversa”  segundo 
a teoria da assessoriedade limitada (no concurso de pessoas), ainda 
que se exclua a culpabilidade do policial infiltrado, é possível a 
punição dos autores. Importante que o ECA traz a previsão de 
infiltração virtual; 

 

COCULPABILIDADE & COCULPABILIDADE ÀS AVESSAS: 

- COCULPABILIDADE: teoria trazida por Eugênio Raúl Zaffaroni; 

- segundo tal teoria a capacidade de autodeterminação é moldada durante toda a 
vida da pessoa e construída socialmente; 

- a autodeterminação é condicionada por causas sociais, assim, pessoas de menor 
poder aquisitivo e menor expressão social teriam menores chances de se 
determinarem livremente nas escolhas; 

- a lógica é a de que, caso a sociedade não dê assistência ao cidadão, haveria 
então uma renúncia tácita ao direito de punir – uma parte da “culpa” em relação 
ao fato também é do Estado; 

- a tese não é aceita pela maioria da doutrina e jurisprudência pátrias, mas é 
possível reconhecê-la pelo artigo 66 do Código Penal – atenuante genérica 
inominada21; 

- COCULPABILIDADE ÀS AVESSAS: teoria (tese de doutorado) do Dr. Gregore Moura; 

- segundo tal teoria há uma tendência do ordenamento de tratar com 
benevolência as pessoas que cometem crimes de colarinho branco; 

- é uma tendência de permitir, na criminalidade de alto escalão, um regime 
jurídico bem brando em que o pagamento do valor do prejuízo causado 
normalmente gere até mesmo a extinção da punibilidade; 

                                                            
21 Não há decisões no STJ e no STF acolhendo tal tese – tese totalmente rechaçada; 
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- tal “teoria” é uma denúncia ao nosso sistema desigual, que pune com rigidez os 
crimes do baixo escalão e demonstra alta brandura com os crimes de alto escalão; 

 

TEORIA DO ERRO: 

- Erro de tipo VS Erro de proibição; 

- a doutrina alemã influencia a reforma penal de 1.984; 

- os alemães chamam o “erro de fato” de “erro de tipo”, além de “erro de direito” como “erro 
de proibição”; 

- erro de tipo: 

- erro de tipo essencial: 

- erro de tipo acidental: 

- erro de proibição: 

- erro de proibição direto: 

- erro de proibição indireto: 

ERRO DE PROIBIÇÃO DIRETO ERRO DE TIPO ESSENCIAL 

- incide sobre o caráter proibitivo da norma; - incide sobre elementos constitutivos do 
tipo; 

- o agente crê permitida uma conduta que é 
proibida; 

- o agente erra sobre as elementares 
previstas no tipo, por exemplo, “coisa alheia 
móvel” no crime de furto; 

- artigo 21 do CP; - artigo 20 do CP; 

- a realidade do agente está perfeita; - a realidade do agente está distorcida; 

EXEMPLO: holandês que traz maconha para 
fumar no Brasil acreditando ser permitida 
tal prática por aqui; 

EXEMPLO: passageiro que, de forma 
enganada, carrega maconha para um amigo 
na mala acreditando tratar-se de fumo; 

 Consequência:  

- erro inevitável, escusável, invencível: exclui 
a culpabilidade; 

- erro evitável, inescusável, vencível: diminui 
a pena; 

 Consequência:  

- erro inevitável, escusável, invencível: exclui 
o fato típico; 

- erro evitável, inescusável, vencível: somente 
exclui o dolo, permitindo que o agente 
responda pela modalidade culposa (se 
prevista no tipo); 

 

ERRO DE TIPO: 

- erro de tipo essencial VS erro de tipo acidental; 

- erro de tipo essencial  incide sobre elemento constitutivo do crime (pode 
excluir o crime e isentar de pena); 

- erro de tipo acidental  incide sobre elementos acessórios do crime (NUNCA 
exclui o crime ou isenta de pena; 

- modalidades de erro de tipo acidental: 

- erro sobre o objeto; 
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- neste tipo de erro o agente supõe que sua conduta recai sobre uma 
coisa quando na verdade recai sobre outra (ex.: em vez de furtar um 
Iphone, furta um Android Xiaomi); 

- a responsabilidade persiste pelo que de fato foi feito; 

- erro sobre o nexo causal (aberratio causae); 

- o resultado pretendido pelo agente se produz, porém de outro 
modo – há hipótese de dolus generalis; 

- a responsabilidade pelo crime persiste22; 

- erro sobre a pessoa; 

- o agente erra a identidade da pessoa; 

- devem ser consideradas as condições pessoas da pessoa visada, 
pessoa pretendida (vítima virtual); 

- neste caso levam-se em conta as condições da pessoa visada, não 
da atingida (exceção à regra anterior relativa ao nexo causal23); 

- erro na execução (aberratio ictus); 

- o agente erra na execução do crime, como no caso do erro de 
pontaria em que o agente visa atingir a pessoa certa e atinge pessoa 
diversa; 

- neste caso levam-se em conta as condições da pessoa visada, não 
da atingida (exceção à regra anterior relativa ao nexo causal24); 

- resultado diverso do pretendido (aberratio criminis ou delicti); 

- o agente erra na execução do crime, causando outro resultado, 
como no caso do erro de pontaria em que o agente visa a pessoa 
certa e atinge uma coisa, ou vice-versa; 

- neste caso o agente responde por culpa, se o fato é previsto como 
crime culposo (culpa em relação ao crime não querido e praticado); 

- em caso de duplo resultado, aplica-se a regra do concurso formal25 
de crimes (uma conduta, vários resultados); 

- erro determinado por terceiro: 

- responde pelo crime o terceiro que determina o erro; 

- exemplo: João mente para José que a arma está desmuniciada, induzindo José a 
atirar em Paulo para lhe assustar. José dispara a arma (que está municiada) e 
mata Paulo. João será autor mediato (indireto) de um crime doloso (no caso, 
homicídio). A responsabilidade de José dependerá do fato do erro ser inescusável 
ou escusável; 

                                                            
22 Creio que o agente deve responder pelo que de fato fez (ex.: se acredita que matou com um tiro, mas 
mata a vítima no fogo e a perícia comprova, deve ser aplicada a qualificadora do meio cruel) – o nexo 
ocorrido prepondera sobre o nexo pretendido. 
23 Normalmente, se não houver previsão legal, o agente deve responder pelo que de fato fez – análise 
objetiva. 
24 Normalmente, se não houver previsão legal, o agente deve responder pelo que de fato fez – análise 
objetiva. 
25 Concurso formal próprio ou perfeito do artigo 70, caput, primeira parte: aplicação de pena com o 
aumento de 1/6 até 1/2. 
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ERRO DE PROIBIÇÃO: 

- erro de proibição direto: incide sobre o caráter proibitivo da norma; 

- erro de proibição indireto: incide sobre a existência de causa excludente da ilicitude OU o 
erro incide sobre os limites de causa excludente da ilicitude; 

-> descriminantes putativas: 

- erro que incide sobre a existência de causa excludente da ilicitude  erro de 
proibição indireto ou erro de permissão26; 

- erro que incide sobre os limites de causa excludente da ilicitude  erro de 
proibição indireto ou erro de permissão27; 

- erro que incide sobre circunstância fática que, se existisse, tornaria a ação 
legítima; 

- o artigo 20, §1º do Código Penal traz duas opções: 

- segundo a teoria extremada da culpabilidade há erro 
de proibição; 

- segundo a teoria limitada da culpabilidade há erro de 
tipo permissivo; 

Observação: a exposição de motivos do CP, nos itens 17-
19, falam que no Brasil teria sido adotada a teoria 
limitada da culpabilidade; 

-> erro de mandamento / erro mandamental: 

- nestes casos o agente possui o dever jurídico de agir (é garante), mas não age, 
pois não tem consciência deste dever – erra sobre as circunstâncias jurídicas que 
determina a incidência do dever jurídico de agir  o agente conhece a situação 
fática, mas não sabe que juridicamente está obrigado a agir; 

 

CRIMES CONTRA A VIDA 
São crimes contra a vida previstos no Código Penal: 

- homicídio  artigo 121 do CP; 

- participação em suicídio  artigo 122 do CP; 

- infanticídio  artigo 123 do CP; 

- aborto  artigo 124 do CP; 

- competência dos crimes dolosos contra a vida: tribunal do júri (artigo 5º, inciso XXXVIII da 
CRFB/88); 

- ampla defesa VS plena defesa: 

- ampla defesa -> acusados em geral -> técnica de defesa; 

- plena defesa -> ampla defesa + argumentos extrajurídicos; 

- sigilo das votações: 

- tal princípio subsidia a interrupção da contagem após o quarto voto em um 
sentido; 

                                                            
26 Tanto para teoria extremada quanto para a teoria limitada da culpabilidade. 
27 Tanto para teoria extremada quanto para a teoria limitada da culpabilidade. 
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- soberania dos veredictos: 

- o tribunal do júri é soberano em suas decisões, não podendo nenhum tribunal 
rever a decisão popular; 

- competência para crimes conexos: 

- o tribunal do júri é competente para julgar o crime doloso contra a vida e 
também o crime conexo; 

 

HOMICÍDIO: 

-> homicídios simples: previsto no caput do artigo 121 do Código Penal; 

- homicídio simples como crime hediondo: apenas quando relacionado a grupo de 
extermínio (normalmente será, na prática, qualificado – nestes casos); 

-> homicídio privilegiado: previsto no §1º do artigo 121 do Código Penal: 

- redução: 1/6 a 1/3; 

- tecnicamente é uma causa de diminuição de pena (minorante); 

- causas privilegiadoras: 

- relevante valor social: é um motivo valorado positivamente pela 
sociedade como um todo (interesse coletivo); 

- relevante valor moral: é um motivo valorado positivamente pelo 
próprio autor (interesse individual – ex.: eutanásia); 

- domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima: 
necessita do domínio, não a simples influência da violenta emoção 
(circunstâncias atenuante). Apenas o domínio requer a imediatidade 
(homicídio emocional); 

- hediondez: o homicídio privilegiado não é crime hediondo; 

-> homicídio qualificado: previsto no §2º do artigo 121 do Código Penal; 

- homicídio mercenário28 (inciso I): mediante paga ou promessa de recompensa 
ou outro motivo torpe; 

- motivo torpe é motivo asqueroso, nojento, reprovável; 

- a vingança pode ser um motivo torpe ou um motivo de relevante 
valor social ou moral, a depender da tese sustentada e das 
circunstâncias do caso concreto; 

- a paga ou promessa de recompensa é um exemplo de motivo torpe 
(interpretação analógica); 

- crime bilateral – de concurso necessário, plurissubjetivo – visto 
envolver, pelo menos, duas pessoas (quem paga + quem executa); 

- o executor é conhecido como sicário29; 

- extensão da qualificadora ao mandante: 

1ª posição: a 5ª turma do STJ entende que a paga ou 
promessa de recompensa não é elementar do crime de 
homicídio, não se estendendo ao mandante; 

                                                            
28 É a forma genérica – seguido da forma específica (outro motivo torpe). 
29 Faz lembrar seriados mexicanos. 
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2ª posição: a 6ª turma do STJ entende ser possível a 
aplicação da qualificadora ao mandante por tratar-se de 
elementar, comunicando aos coautores e partícipes30; 

- homicídio por motivo fútil (inciso II): homicídio realizado por motivo 
desproporcional, inábil a gerar a consequência grave de ceifar a vida de alguém – 
motivo injustificável; 

- ausência de motivo e incidência da qualificadora: 

- há duas posições na doutrina, sendo que a primeira 
admite a incidência da qualificadora na ausência de 
motivo e a segunda posição entende pela não 
incidência; 

- posição do STJ: ausência de motivo31 não se equipara a 
motivo fútil – princípio da reserva legal; 

- homicídio por emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro 
meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum (inciso III): trata 
de homicídio qualificado pelo meio de execução; 

- meio insidioso: meio escondido, às ocultas; 

- meio cruel: meio doloroso, que causa sofrimento intenso e 
desnecessário, meio desumano; 

- meio de que possa resultar perigo comum: perigo comum é o que 
expõe em risco um número indeterminado de pessoas; 

- tortura como meio cruel que qualifica o homicídio: a lei de tortura 
traz a morte como qualificador no §3º do inciso I. A diferença é que 
no homicídio qualificado pela tortura há uma morte dolosa, já na 
tortura qualificada pela morte esta é culposa; 

- tortura qualificada pela morte  crime preterdoloso; 

- homicídio qualificado pela tortura  crime doloso; 

- homicídio por traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que torne 
impossível a defesa do ofendido (inciso IV): trada de homicídio qualificado pelo 
modo de execução; 

- traição VS surpresa: nas duas a vítima está desprevenida, mas na 
traição há relação prévia de confiança entre autor e vítima, já na 
surpresa não há quebra de confiança; 

- traição  quebra de confiança; 

- surpresa  sem confiança prévia; 

- homicídio para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de 
outro crime (inciso V); 

- feminicídio (inciso VI): homicídio em desfavor de mulher em função da condição 
do sexo feminino: 

                                                            
30 Particularmente, compreendo tratar-se de posição mais acertada, visto tratar-se de elementar do 
crime (qualificadora). 
31 Ontologicamente, não existe homicídio sem motivo. Na verdade a persecução pode não ser capaz de 
demonstrar o motivo – que de fato existiu. Não se trata de ausência de motivos em si, mas de falta de 
comprovação da motivação. 
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- as razões de condição de sexo feminino se dão quando há violência 
doméstica e familiar contra a mulher ou quando houver menosprezo 
ou discriminação à condição de mulher; 

- PREVALECE que a primeira hipótese é objetiva (violência doméstica 
e familiar) enquanto a segunda hipótese (menosprezo ou 
discriminação à condição de mulher) é subjetiva; 

- menosprezo ou discriminação à condição de mulher  subjetiva; 

- violência doméstica e familiar  objetiva32; 

- homicídio funcional (inciso VII): homicídio em desfavor de autoridade ou agente 
descrito no artigo 144 e 144 da CRFB/88, no exercício da função ou em 
decorrência dela ou contra cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau; 

- tal qualificadora tem natureza subjetiva; 

- homicídio híbrido (privilegiado & qualificado - simultaneamente): é possível 
apenas em casos em que a qualificadora seja objetiva; 

- homicídio qualificado: todas as hipóteses são crimes hediondos; 

-> homicídio qualificado VS dolo eventual: 

- segundo o STJ não é incompatível a qualificadora do motivo fútil com o dolo 
eventual (possível = dolo eventual + motivo fútil); 

- ainda segundo o STJ não é compatível a qualificadora do recurso que 
impossibilitou a defesa da vítima com o dolo eventual (impossível = dolo eventual 
+ impossibilidade de defesa da vítima); 

-> motivo fútil = dolo eventual; 

-> modos de execução = dolo eventual; 

-> meios de execução = 2 posições; 

- 1ª posição: a qualificadora do inciso III não comporta 
dolo eventual (STJ, 6ª Turma, 2018); 

- 2ª posição: meio cruel e dolo eventual são compatíveis 
(STJ, 5ª Turma, 2019); 

-> homicídio culposo: 

- previsto no §3º do artigo 121 do Código Penal com pena de detenção de 1 a 3 
anos; 

- homicídio culposo no trânsito: aplicação do CTB pelo princípio da especialidade 
(artigo 302)33; 

- perdão judicial: previsto no §5º do artigo 121 (apenas para homicídio culposo); 

- morte culposa no trânsito: possível com base em analogia em favor do réu; 

- laços de afetividade: as últimas decisões do STJ têm exigido tais 
laços, embora o tema não seja pacífico; 

 

PARTICIPAÇÃO EM SUICÍDIO: 

                                                            
32 Assim é possível conviver a qualificadora do motivo torpe e do feminicídio. 
33 Apenas é possível cogitar de dolo eventual em caso de condução anormal. Não sendo veículo 
automotor (ex.: bicicleta; patinete) não se aplica o CTB. 
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-> previsão legal: o crime está previsto no artigo 122 do Código Penal; 

-> consumação e tentativa: há divergência; 

- 1ª posição: crime de consumação condicionada a um determinado resultado 
naturalístico (morte da vítima ou lesão grave) – não cabe tentativa  posição 
amplamente majoritária; 

- morte ou lesão grave  resultado; 

- 2ª posição: adotada por Nélson Hungria sustenta que a consumação se dá com a 
prática da conduta, independentemente do resultado morte ou lesão corporal – 
agindo esta última como condição objetiva de punibilidade  não cabe tentativa; 

- morte ou lesão grave  condição objetiva de punibilidade; 

-3ª posição: adotada por Cezar Bittencourt que sustenta que haverá consumação 
com a morte da vítima e tentativa com a lesão grave da vítima; 

- morte  consumado; 

- lesão grave  tentativa; 

 

INFANTICÍDIO: 

-> previsão legal: o crime está previsto no artigo 123 do Código Penal; 

- crime bi-próprio: o crime próprio pode ser praticado unicamente por agente com condições 
especiais previstas em lei. No caso deste crime o sujeito ativo é a mãe e o sujeito passivo o 
filho que está nascendo ou que acabou de nascer (nascente ou neonato); 

- concurso de pessoas: o estado puerperal é um elemento normativo do tipo (elementar). As 
elementares comunicam-se quando conhecidas. Caso o coautor ou partícipe tenha 
conhecimento da elementar, também responde por infanticídio (teoria monista); 

- morte culposa da vítima: o artigo 123 não traz a modalidade culposa. Neste caso há duas 
posições: 

- Cezar Bittencourt -> entende que o fato é atípico; 

- Posição Majoritária -> homicídio culposo; 

-> erro sobre a pessoa: caso a mãe, em estado puerperal, mate uma criança acreditando ser a 
sua (sem ser) – erro sobre a pessoa – deve ela responder pelo crime infanticídio (artigo 123 
combinado com o artigo 20, §3º do CP); 

 

ABORTO: 

- previsão legal: o crime de aborto está previsto nos artigos 124 a 128 do Código Penal; 

- há formas criminosas (4 crimes em três artigos) e formas permissivas; 

-> artigo 124 (auto aborto + aborto consentido); 

- auto aborto: crime próprio e de mão própria (somente a gestante pode 
provocar); 

- aborto consentido: a mãe consente que outra pessoa nela pratique aborto. 
Neste caso é uma exceção dualista à teoria monista. A mãe é autora do artigo 124 
e quem provocou o aborto é autor do crime do artigo 126; 

-> artigo 125 (abordo provocado por terceiro sem o consentimento da gestante); 

- crime de dupla subjetividade passiva: feto e a gestante como vítima; 
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-> artigo 126 (aborto provocado com consentimento da gestante); 

- aplica-se a observação do artigo 124; 

-> formas permissivas: 

- artigo 128, inciso I -> aborto necessário ou terapêutico (prevalece que é uma 
causa especial de exclusão da ilicitude – causa especial de estado de necessidade 
– vida VS vida – colisão de bens jurídicos no caso conreto); 

- artigo 128, inciso II -> aborto ético, sentimental; 

- 1ª posição: exclui a culpabilidade (causa especial de inexigibilidade 
de conduta diversa) – corrente clássica; 

- 2ª posição: exclui a ilicitude por ser causa especial de estado de 
necessidade (há conflito da vida do feto com a dignidade da mãe) – 
corrente mais moderna; 

Criações do STF: anencefalia (Pleno) + início da gestação – primeiro trimestre (1ª 
Turma); 

- o plenário do STF, na ADPF 54, afirmou não se punir aborto de feto 
anencefálico; 

- microcefalia: o STF ainda não se pronunciou sobre a microcefalia, 
havendo, em tese, crime de aborto; 

- a 1ª Turma do STF, no HC 124306/RJ, afirmou que a punição do 
aborto nos três primeiros meses de gestação viola o direito de 
autodeterminação da mulher e o princípio da proporcionalidade; 

 

CRIMES CONTRA A PESSOA 
LESÃO CORPORAL: 

-> previsão legal: artigo 129 do Código Penal; 

-> bem jurídico tutelado: integridade corporal + saúde; 

-> comprometimento anatômico -> ofensa à integridade corporal; 

-> comprometimento psicológico -> ofensa à saúde; 

-> autolesão: no caso da autolesão, em regra, não há crime (princípio da ofensividade34 + 
princípio da alteridade35); 

- duas exceções sobre a autolesão: 

- artigo 184 do CPM: criação ou simulação de incapacidade física que inabilite 
para o serviço militar – machuca a sim mesmo para tal fim; 

- artigo 171, §2º, inciso V do CP: fraude para recebimento de indenização ou valor 
de seguro – machuca a si mesmo para tal fim; 

-> princípio da insignificância36: não incide princípio da insignificância em caso de crime 
realizado com violência ou grave ameaça à pessoa; 

                                                            
34 Não há crime sem ofensa ao bem jurídico tutelado. 
35 O bem jurídico tutelado deve ser de propriedade de outrem – princípio da transcendência do bem 
jurídico protegido. 
36 Teoria da reiteração não cumulativa de gêneros distintos – referenciados em julgado do STF – 
trabalhando com a possibilidade de reconhecimento de insignificância em função da não reincidência 
específica. 
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- Súmula 589 do STJ: inaplicável o princípio da insignificância em crime de lesão 
corporal ou vias de fato praticado contra a mulher em situação de violência 
doméstica; 

- o artigo 209 do COM (lesão corporal militar), eu seu §6º há a previsão de lesão 
levíssima que determina o afastamento da incidência criminal e permitindo 
apenas a punição disciplinar. A mesma previsão legal não existe no Código Penal; 

-> elementares e circunstâncias do tipo: a lesão corporal do caput do artigo 129 é chamada de 
leve ou simples, cabendo a aplicação da Lei 9.099/95. Neste caso, pelo artigo 88 da mesma lei, 
estatui a necessidade de representação da vítima (ação penal pública condicionada à 
representação); 

- §1º do artigo 129: lesão corporal de natureza grave: 

- incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias -> 
ocupação habitual não é necessariamente o trabalho, devendo o 
conceito ser interpretado de forma mais ampla. Segundo o CPP deve 
haver novo exame depois de decorrido 30 (trinta) dias – exame 
complementar (regra). O STJ traz uma exceção37: caso fique provado 
nos autos que as lesões ensejaram sua incapacidade por prazo maior, 
fica suprida a exigência do exame complementar (ex.: tomografia em 
data anterior apresentando lesão que necessita de prazo bem maior 
para recuperação); 

- perigo de vida: crime preterdoloso, visto que deve haver dolo na 
lesão corporal e culpa no perigo de vida, uma vez que caso o perigo à 
vida seja doloso, trata-se de crime contra a vida; 

- debilidade permanente de membro, sentido ou função: debilidade 
permanente é o enfraquecimento, redução. Permanente é o que se 
dá de forma duradoura 

- aceleração do parto: neste caso o feto deve ter condições de viver 
depois do parto, senão trata-se de aborto. Como forma de evitar a 
responsabilidade objetiva, o agente deve saber que a vítima está 
grávida; 

- §2º do artigo 129: lesão corporal de natureza gravíssima: 

- incapacidade permanente para o trabalho: deve ser impossível 
retorno a qualquer tipo de atividade laboral; 

- enfermidade incurável: neste caso o conhecimento médico não tem 
cura para a redução da saúde oriunda da enfermidade; 

- perda ou inutilização do membro, sentido ou função: neste caso há 
a perda (mutilação ou amputação) ou inutilização (ausência da 
capacidade funcional); 

- deformidade permanente: alteração duradoura da parte do corpo, 
devendo ser visível (podendo ser no corpo, não apenas no rosto) – 
causando vergonha e constrangimento à vítima. Em caso de cirurgia 
reparadora: 

- STJ -> se aplica a qualificadora; 

- parte da doutrina -> não se aplica qualificadora; 

                                                            
37 Em julgado datado de 2019. 
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- aborto: o agente deve saber que a vítima está grave; 

- §3º do artigo 129: lesão corporal seguida de morte – é um crime preterdoloso 
(homicídio preterdoloso ou preterintencional – dolo na lesão, culpa na morte). 
Lembrando que não cabe tentativa no crime de lesão corporal seguida de morte – 
não cabe tentativa em crimes de resultado involuntário, visto não ter como tentar 
alcançar o resultado que não se quer; 

- §6º do artigo 129: lesão corporal culposa: se praticada no trânsito e por meio de 
veículo automotor, aplica-se o CTB38. É possível o perdão judicial, desde que 
preenchido os requisitos – infração de menor potencial ofensivo – exige a 
representação da vítima (artigo 88 da Lei 9.099/95); 

- §8º do artigo 129: possibilidade de perdão judicial; 

- §9º do artigo 129: lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, 
cônjuge ou companheiro, ou contra quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, 
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade – violência doméstica; 

- a vítima pode ser homem ou mulher; 

- se a vítima for mulher, além do crime, incide a Lei Maria da Penha 
(Lei 11.340/06); 

- Tese fixada pelo STJ em 2.018 em Recurso Repetitivo: nos casos de 
violência doméstica e familiar contra a mulher é possível a fixação de 
valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja 
pedido expresso, independentemente de instrução probatória; 

- ainda segundo o STJ, a posterior reconciliação não é fundamento 
para afastar o dano moral acima especificado – cabendo a vítima 
decidir se vai ou não executar o valor; 

Súmula 589 do STJ: é inaplicável o princípio da insignificância em 
crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher; 

Súmula 588 do STJ: a prática de crime ou contravenção penal contra 
a mulher no âmbito familiar ou doméstico impossibilita a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; 

Súmula 600 do STJ: para a configuração a violência doméstica não se 
exige a coabitação; 

Súmula 536 do STJ: a suspensão condicional do processo e a 
transação penal não se aplicam em delitos sujeitos ao rito da Lei 
Maria da Penha; 

Súmula 542 do STJ: a ação penal do crime de lesão corporal no 
âmbito doméstico contra a mulher é pública incondicionada; 

 

CRIMES CONTRA A HONRA 
SITUAÇÕES ESPECIAIS: 

-> pessoa jurídica como vítima: a pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia, difamação e 
injúria? 

                                                            
38 Cuidado com a lesão culposa no trânsito em caso de autor bêbado ou drogado, praticando racha ou 
conduzindo em velocidade superior a 50km/hora em relação ao máximo permitido. Neste caso deve 
haver inquérito policial. 
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- honra subjetiva ou interna: o que a própria pessoa pensa sobre ela; 

- honra objetiva ou externa: o que os outros pensam da pessoa; 

- a pessoa jurídica não possui honra interna ou subjetiva, então não pode ser 
vítima de injúria39; 

- a pessoa jurídica pode ser vítima de difamação e calúnia -> atingem a honra 
objetiva; 

- calúnia contra pessoa jurídica: esta somente pode ser autora de crimes 
ambientais, só havendo difamação em caso de falsa imputação de crime 
ambiental; 

-> desacato: pressupõe que a vítima esteja fisicamente presente no momento da ofensa – caso 
contrário há injúria majorada por ter funcionário público como vítima; 

-> competência em caso de crime praticado pela internet: a competência é fixada pelo local 
onde foram alimentadas as informações que foram publicadas; 

- na APn 895/2018 a Corte Especial do STJ40 definiu que a determinação da 
competência territorial para a apuração de crimes contra a honra praticados na 
internet relaciona-se ao local no qual as redes sociais são alimentadas41, no qual 
ocorre a divulgação do conteúdo ofensivo; 

-> causas de aumento (artigo 141 do CP) – aumento de 1/3 no caput e dobro no parágrafo: 

- contra o Presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro; 

- havendo finalidade/motivação política, incide a Lei 7.170/1983 
(artigo 26) que traz os crimes contra a segurança nacional; 

- contra funcionário público em função das funções: 

- presença do funcionário = desacato; 

- ausência física do funcionário = crime contra a honra; 

- presença de várias pessoas ou meio que facilite a divulgação; 

- prevalece que deve haver ao menos três pessoas; 

- contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência – exceto na injúria 
(há qualificador no §3º do artigo 140); 

- paga ou promessa de recompensa: previsto no parágrafo único, se aplica a pena 
em dobro nos termos do parágrafo único; 

-> exclusão do crime (artigo 142 do CP): 

- prevalece que o que se exclui é a ilicitude; 

- o dispositivo não se aplica à calúnia (apenas injúria e difamação); 

- hipóteses: 

- imunidade judiciária (inciso I) -> ofensa irrogada em juízo por parte 
ou procurador; 

- opinião desfavorável da crítica (inciso II) -> salvo quando inequívoca 
a intenção de injuriar ou difamar; 

                                                            
39 O STF só parece esquecer isso quando a vítima é o próprio tribunal... uma verdadeira vergonha ... 
40 Quando várias pessoas denigrem a imagem de alguém pela internet, com vários comentários, não há 
concurso de pessoas, mas crime autônomos. 
41 Não interesse o local do provedor. 
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- conceito desfavorável no exercício do dever de ofício por 
funcionário público (inciso III) -> estrito cumprimento do dever legal; 

-> retratação (artigo 143 do Código Penal): 

- prevista no artigo 107 do CP como causa extintiva de punibilidade; 

- querelado que, antes da sentença, se retrata da calúnia ou difamação, fica isento 
de pena; 

- apenas se aplica na calúnia e difamação; 

-> pedido de explicações (artigo 144 do Código Penal): 

- o ofendido pode pedir explicações em juízo; 

- quem se recusa a dar explicações ou não as dá satisfatoriamente deve responder 
pela ofensa42; 

- há uma medida de natureza penal cautelar destinada a instruir ou evitar um 
futuro processo criminal; 

- o juiz que julga o requerimento não imiscui no mérito da ofensa; 

 

CRIMES EM ESPÉCIE: 

-> calúnia: artigo 138 do CP -> honra objetiva; 

-> difamação: artigo 139 do CP -> honra objetiva; 

-> injúria: artigo 140 do CP -> honra subjetiva; 

 

-> calúnia: artigo 138 do CP  imputar um fato (específico) definido como crime (não serve 
contravenção); 

- deve haver consciência da falsidade do crime que se imputa; 

- por isso em regra cabe a exceção da verdade, salvo algumas exceções; 

- é punível a calúnia quanto os mortos -> somente a calúnia (difamação e injúria, 
não) -> a vítima é a família do falecido; 

-> difamação: artigo 139 do CP  imputar um fato (específico) ofensivo à reputação; 

- deve ficar claro que o crime constitui na imputação de um fato ofensivo a 
reputação, sendo crime subsidiário em relação à calúnia; 

- o fato pode ser verdadeiro ou falso43; 

- exceção da verdade: apenas se a ofensa se der em relação ao funcionário 
público e ligada ao exercício das suas funções; 

-> injúria: artigo 140 do CP  ofender alguém atribuindo-lhe qualidade que ofende sua 
dignidade ou decoro 

- é imputar uma característica, não um fato; 

- todos os crimes contra a honra exigem elemento subjetivo especial do tipo: a intenção clara 
de destruir a honra objetiva ou subjetiva da vítima, consumando o crime mesmo que não se 
alcance tal intento (crime formal); 

                                                            
42 Logicamente se, de fato, a ofensa existir e houver regular processo legal sobre tal crime. 
43 Particularmente acho um despropósito tal previsão arcaica que, de certo, já tinha de ter sido 
extirpada do ordenamento jurídico. 
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-> perdão judicial: o artigo 140, §1º, inciso I prevê o perdão em caso em que o ofendido 
provocou injustamente a injúria ou no caso de retorsão imediata que consista em outra injúria; 

-> injúria real: consiste em violência ou vias de fato44 que, por sua natureza ou pelo meio 
empregado, se consideram aviltantes; 

-> injúria racial ou preconceituosa: é o exemplo claro em que torcedores chamam os jogadores 
de “macaco”. Difere-se da Lei 7.716/89 que traz os crimes de racismo – o crime de racismo 
pressupõe a segregação (raça, cor, etnia, religião, procedência nacional45). O racismo ofende 
bens jurídicos difusos. A injúria racial tem destinatário determinado e é de ação penal pública 
condicionada à representação, além de ser prescritível e afiançável46; 

-> ação penal nos crimes contra a honra:  

- regra: ação penal privada 

- exceções: 

- injúria real com lesão corporal47 -> ação pública incondicionada; 

- crime contra a honra do presidente -> ação pública condicionada à 
requisição do Ministro da Justiça; 

- injúria racional preconceituosa -> pública condicionada à 
representação; 

- injúria contra funcionário público pelo exercício das funções -> pública 
condicionada à representação (regra da lei) – ocorre que a 
jurisprudência do STF (Súmula 714) também defende a possibilidade da 
ação penal ser privada (legitimidade concorrente do ofendido e do 
Ministério Público); 

 

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO 
FURTO: 

- a partir do artigo 155 iniciam-se os crimes contra o patrimônio; 

- artigo 155, Código Penal: furto; 

- artigo 156 do Código Penal: furto de coisa comum; 

-> elementos do tipo:  

- tipicidade penal = tipicidade objetiva + tipicidade subjetiva; 

- tipicidade objetiva = tipicidade formal48 + tipicidade material49; 

                                                            
44 Em caso de lesão, há concurso de crimes. Em caso de vias de fato, esta restam-se absorvidas pela 
injúria real. 
45 Além da invenção do STF em relação a homofobia e transfobia – absurda do ponto de vista da técnica. 
O fato de ser acertada no que tange ao conteúdo não torna a decisão do STF correta. 
46 Embora haja decisões do STJ também tratando (para mim, de forma absurda) a injúria racial 
imprescritível e inafiançável – qualquer democracia que se preze, deve observar a separação dos 
poderes e o ordenamento jurídico positivo (constitucionalidade e inconstitucionalidade não é juízo de 
conveniência). Por mais repugnante que sejam atitudes preconceituosas, não consigo compactuar com 
graves violações ao sistema jurídico – simplesmente porque me convém. O abuso não pode, pela 
conveniência, ser convertido em algo nobre. Já escrevi sobre o tema em: 
http://danilomeneses.com.br/blog/2018/07/e-agora-quem-podera-nos-defender/ 
47 Com vias de fato a ação é privada. O que de certa forma, causa estranheza, já que as vias de fato são 
incondicionadas e a lesão corporal, não.  
48 Simples juízo de subseunção. 

http://danilomeneses.com.br/blog/2018/07/e-agora-quem-podera-nos-defender/
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- tipicidade subjetiva = dolo50 + elemento subjetivo especial51; 

-> CRIME: subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel; 

- o ser humano não pode ser furtado; parte do ser humano (órgãos) 
pode; 

- o animal, para o direito penal, é coisa (o animal pode ser furtado) – 
abigeato (furto de gado) -> artigo 155, §6º -> furto qualificado52; 

-> furto de coisa própria: pode configurar o artigo 156 do CP, mas não o artigo 
155; 

-> coisa móvel: é o que pode ser deslocado de um lugar para outro; 

-> energia elétrica: é coisa móvel passível de ser furtada; 

-> furto de sinal de TV a cabo -> há duas posições; 

- STF (decisão antiga) -> sinal de TV a cabo não é energia 
e não pode ser furtado; 

- STJ em algumas decisões -> existe o crime porque o 
Código Penal fala “energia elétrica ou outra que tem 
valor econômico”; 

- tipicidade subjetiva: crime doloso + dolo específico (para si ou para outrem); 

- furto de uso: pressupõe subtração de coisa infungível + intenção de 
uso momentâneo + devolução imediata da coisa após o uso e sem 
dano + a vítima não pode ter percebido a subtração (requisito 
polêmico); 

- furto de uso = fato atípico; 

-> consumação: há quatro teorias sobre o momento consumativo: 

- teoria da concrectatio: pressupõe apenas o toque na coisa; 

- teoria da amotio ou apprehensio: pressupõe a inversão da posse; 

- teoria da ablatio: pressupõe a inversão da posse e que esta seja mansa, pacífica 
e desvigiada; 

- teoria da ilatio: pressupõe o encaminhamento da coisa para local seguro; 

STF + STJ = adotam a teoria da amotio ou apreehensio = considera-se consumado 
o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o autor detenha a posse de 
fato sobre o bem. Ou seja: consuma-se o crime de furto com a posse de fato da 
coisa furta, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de persecução ao 
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada; 

Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do 
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse 
mansa e pacífica ou desvigiada; 

-> §1º do artigo 155: causa de aumento de peno (forma majorada) pelo repouso noturno; 

- segundo o STJ = não precisa de casa habitada = não precisa de vítima 
repousando  basta o período noturno; 

                                                                                                                                                                              
49 Desvalor da conduta e do resultado pautado no princípio da lesividade. 
50 Dolo genérico, dolo natural do artigo 18 do Código Penal, trata-se de simples querer. Sem esquecer 
que para os causalistas o dolo é normativo composto por consciência, vontade e consciência da ilicitude. 
51 Também conhecido como dolo específico: elemento subjetivo especial do tipo. 
52 Semovente domesticado de produção (ex.: gado; aves). 
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- incidência: tanto na forma simples como na forma qualificada; 

-> §2º do artigo 155: forma privilegiada do furto; 

- requisitos: primário + pequeno valor da coisa; 

- benefício: substituição da pena de reclusão por detenção OU diminuição de 1/3 
a 2/3 OU aplicação isolada de multa; 

- coisa de pequeno valor53: segundo o STJ é a coisa que não tem valor 
superior a um salário mínimo; 

PEQUENO VALOR VALOR INSIGNIFICANTE 

- até 100% do salário mínimo; - até 10% do salário mínimo; 

 
-> formas qualificadas (§4º a 7º): 

- destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa  nestes casos há 
necessidade de prova pericial (artigo 171 do CP); 

- abuso de confiança, fraude, escaldada ou destreza  o abuso de confiança é de 
natureza subjetiva (única de natureza subjetiva – impede a forma privilegiada54). 
Famulato = furto praticado por empregado contra o empregador, com incidência 
do abuso de confiança. A fraude é utilizada para distrair a vítima e ela não 
permitir a subtração. Furto com fraude eletrônica é furto qualificado: 
competência definida pelo local onde o bem foi subtraído da vítima. Escalada: 
meio anormal de acesso à coisa; 

- emprego de chave falsa  a LCP tem uma contravenção de portar chave falsa ou 
mixa no seu artigo 2555 (segundo o STF o citado artigo não foi recepcionado pela 
CRFB/88); 

- concurso de duas ou mais pessoas  bastando que uma delas seja imputável. A 
súmula 442 do STJ proíbe a troca da pena (aumento) entre furto e roubo; 

- §4º-A  qualificadora do emprego de explosivo. O tema era, anteriormente, 
bem polêmico (uns pensavam pelo concurso do furto com a explosão e outros 
aplicavam a consunção). Neste caso a pena é de 4 a 10 anos. Perigo comum = 
expõe a risco um número indeterminado de pessoas (subtração com explosivo); 

- §5º  pena de 3 a 8 anos em caso de subtração de veículo automotor que 
venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior56; 

-> §6º  pena de 2 a 5 anos em caso de subtração de semoventes domesticável 
de produção (abigeato); 

-> §7º  pena de reclusão de 4 a 10 anos em caso de subtração de substâncias 
explosivas ou de acessórios que possibilitem sua fabricação (subtração do 
explosivo); 

 

ROUBO: 

                                                            
53 Coisa de pequeno valor = 1 salário mínimo / insignificância = 10% do salário mínimo. 
54 Súmula 511 do STJ: é possível o reconhecimento do privilégio em caso de furto qualificado, se 
estiverem presentes a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de 
ordem subjetiva. 
55 Declarado inconstitucional pelo STF. 
56 O receptador deste crime pratica o crime previsto no artigo 180-A do Código Penal (receptação de 
animal). 
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 roubo próprio  artigo 157, caput, CP; 

 roubo impróprio/por aproximação  artigo 157, §1º, CP; 

 diferença entre roubo próprio e roubo improprio: 

 ROUBO PRÓPRIO ROUBO IMPRÓPRIO 

- previsão legal: - artigo 157, caput, CP; - artigo 157, §1º, CP; 

- formas de 
praticar: 

- violência própria: 
agressão física; 
- violência real: grave 
ameaça; 
- violência imprópria: 
redução da capacidade de 
resistência da vítima; 

- violência própria: agressão 
física; 
- violência real: grave ameaça; 
Obs.: não há previsão de 
violência imprópria no roubo 
impróprio; 

- momento do 
emprego da 
violência: 

- antes a subtração; 
- durante a subtração; 

- depois da subtração; 

- dolo específico: - para si ou para outrem; - assegurar a impunidade do 
crime ou a detenção da coisa 
para si ou para terceiro; 

- consumação: - teoria da amotio ou 
apprehensio: inversão da 
posse; 

- momento do emprego da 
violência ou grave ameaça; 

- tentativa: - é admitida; - não cabe tentativa (posição 
majoritária); 

SÚMULA 567 DO STJ: sistema de vigilância realizado por monitoramento 
eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento 
comercial não torna, por si só, impossível o crime de furto57; 

 
 roubo majorado ou circunstanciado (§2º e 2º-A): 

- §2º: aumento de 1/3 a 1/2; 
- concurso de duas ou mais pessoas (não cabe aumento do roubo no furto – STJ); 
- transporte de valores pela vítima; 
- veículo automotor transportado a outro estado ou país; 
- restrição de liberdade; 
- substâncias explosivas; 
- §2º-A: aumento de 2/3; 
- emprego de arma de fogo: a faca não é mais majorante, mas pode ser utilizada 
como circunstância judicial (artigo 59) na dosimetria da pena; 

- arma desmuniciada ou de brinquedo58: não tem majorante (STJ); 
- destruição ou rompimento de obstáculo com explosivo e perigo comum: 
lembrando que perigo comum expõe a risco um número indeterminado de 
pessoas; 

 roubo qualificado (§3º): 
- resultado lesão corporal grave -> parte inicial; 

- resultado morte -> parte final -> latrocínio; 

                                                            
57 O STF tem uma decisão (criticável) aplicando o crime impossível em caso de acompanhamento 
ininterrupto. 
58 Famoso simulacro ou “paga-sapo”. A regra também se aplica para a arma defeituosa – sem potencial 
ofensivo. 
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- “se da violência resulta” -> neste caso é imprescindível que os resultados 
decorram da violência; 

- morte em função da grave ameaça: não é latrocínio. Pode ser roubo 
em concurso material com homicídio culposo (concurso de crimes) se 
a morte era previsível (idoso) ou apenas roubo em caso de morte não 
previsível; 

-> latrocínio + emprego de arma de fogo = não se aplica as majorantes; 

-> latrocínio = crime hediondo; 

-> competência para julgamento do latrocínio = mesmo no caso de morte dolosa a 
competência para julgamento é do juiz singular (crime contra o patrimônio); 

Súmula 610 do STF: havendo morte, ainda que a subtração não se consume, há 
latrocínio consumado; 

- única subtração + de uma morte  um latrocínio, devendo ser o 
número de mortes ser analisado em concurso, seja concurso formal 
próprio ou perfeito e os que entendem se tratar de concurso formal 
impróprio ou imperfeito; 

- há decisão no STJ59 adotando a seguinte orientação: 
uma subtração + duas mortes = concurso formal 
impróprio; 

- há decisão do STF60 reconhecendo a seguinte tese: 
uma subtração + duas mortes = concurso formal 
próprio; 

 

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL 

- o tema sofreu alterações relevantes no decorrer dos últimos anos: 

- Lei 12.015/2009; 

- Lei 13.718/2018; 

- Lei 13.772/2018; 

- o título dos crimes é: “dignidade sexual”; 

- o primeiro capítulo traz a “liberdade sexual”; 

 

 CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL: 

-> estupro: artigo 213 do Código Penal; 

- tal crime sofre alterações em 2.009 e 2.018; 

                                                            
59 3ª Seção – decisão de 2.019. 
60 Tecnicamente, tal corrente é muito mais aceitável, embora o Ministério Público vá sustentar 
a primeira orientação – punição mais grave. Em verdade, sendo precisamente técnico, haveria 
a possibilidade de sustentar um único latrocínio com a pluralidade de vítimas sendo analisada 
no artigo 59 do CP para fixação da pena base – por isso não concurso muito com o parâmetro 
objeto do STJ em 1/8 no aumento nesta etapa da dosimetria da pena. Veja STF. 2ª Turma. HC 
96736, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 17/09/2013.  Segundo entendimento acolhido por esta 
Corte, a pluralidade de vítimas atingidas pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão 
grave, embora único o patrimônio lesado, não altera a unidade do crime, devendo essa circunstância ser 
sopesada na individualização da pena.  
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- na redação original o tipo era constranger mulher e praticar unicamente 
conjunção carnal; 

- posteriormente o artigo 214 (atentado violento ao pudor) foi colocado dentro do 
artigo 213 do Código Penal -> continuidade normativa típica; 

- modalidades de prática de estupro: 

- conjunção carnal; 

- outro ato libidinoso; 

- há decisões admitindo a “contemplação lasciva” como estupro (ato 
libidinoso); 

- há decisões reconhecendo o “estupro virtual”61; 

- tipo misto alternativo: o estupro tem vários verbos nucleares e a prática de vários 
comportamentos dentro do mesmo contexto significa apenas a prática de um crime; 

- crime pluriofensivo: o crime ofende uma pluralidade de bens jurídicos; 

- dissenso da vítima: é elementar implícita (segundo o STJ – decisão de 2.019); 

- crime complexo em sentindo amplo:  

- crime complexo em sentido estrito: resulta da junção de dois tipos; 

- crime complexo impuro ou amplo: resulta da soma do constrangimento ilegal 
(típico) + sexo (atípico); 

- beijo lascivo: ingressa no rol dos atos libidinosos segundo o STJ, implicando, segundo o 
mesmo tribunal, crime de estupro62; 

- estupro com resultado lesão grave ou morte: crime preterdoloso (havendo dolo na morte há 
concurso de crime); 

- majorantes:  

+ 1/4: concurso de pessoas; 

+ 1/2 : relação de parentesco ou autoridade; 

+ 1/3 a 2/3: estupro coletivo (concurso de dois ou mais agentes63) + estupro 
corretivo (controlar o comportamento da vítima); 

+ 1/2 a 2/3: resultado gravidez + transmite DST + vítima idosa + vítima com 
deficiência; 

- sigilo: tais crimes devem tramitar em segredo de justiça; 

-> artigo 215: violação sexual mediante fraude; 

- estelionato sexual; 

                                                            
61 Tenho sérias restrições quanto à expansão desmedida da interpretação dos tipos penais. A exegese 
deve ser vir para limitar, não expandir a norma do tipo. Permitir que o significado do tipo fique, sem 
vetores confiáveis, unicamente na mão dos juízes, é, pela via reversa, permitir que o Poder Judiciário 
crie a lei penal incriminadora. Por mais louvável que possa ser tal atividade no caso concreto (em 
respeito à moralidade), não precisa ser um gênio para perceber que tal estratégia, em nome do “bem 
comum”, desembocará em um absolutismo (desta vez, jurisdicionalizado). 
62 Importante que o STJ tenta “conter” o efeito colateral desta interpretação expansiva. Respeitando tais 
critérios, torna-se razoável a incriminação. Segundo o Tribunal não é todo beijo que caracteriza estupro. 
E isto é importante como medida de justiça. 
63 Incide apenas para ESTUPRO e ESTUPRO DE VULNERÁVEL, enquanto os demais crimes sofrem a 
incidência da majorante do concurso de pessoas. 
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- há uso de fraude para conseguir a finalidade sexual; 

- a fraude não pode retirar totalmente o poder de autodeterminação da vítima, 
visto que, caso isto ocorra, ter-se-á estupro de vulnerável; 

-> artigo 216-A: importunação sexual; 

- artigo 61 da LCP: revogado explicitamente pela lei que criou o novo tipo penal; 

- praticar contra alguém: exige vítima específica ou grupo definido de pessoas; 

- vítima vulnerável: neste caso há estupro de vulnerável (artigo 217-A); 

- crime subsidiário: havendo crime mais grave, não incide tal tipo; 

- exemplo: masturbação em praça  não configura o crime  configura o delit 
do artigo 233 do CP (ato obsceno); 

-> artigo 216-A: assédio sexual; 

- constrangimento com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual; 

- superioridade hierárquica ou ascendência: é imprescindível a existência de tal 
superioridade – pode ser em uma relação de direito público (hierarquia) ou 
privado (ascendência); 

- exercício de emprego, cargo ou função: assédio deriva de tal relação; 

- relação entre professor e aluno + relação entre padre e fiel = segundo a 
doutrina, de forma pacífica, não configura o crime; 

- incrivelmente, o STJ 64 , em 2.019, entende que o crime é 
configurado em caso do professor e aluno; 

-> artigo 216-B: exposição da intimidade sexual; 

- tal tipo penal foi criado pela Lei 13.772/2018; 

- tal crime pressupõe a ausência de autorização no momento da produção do 
conteúdo; 

- a pena de quem produz o conteúdo é inferior à pena de quem divulga; 

- quem produz: artigo 216-B -> pena de seis meses a um ano; 

- quem divulga: artigo 216-C -> pena de um a cinco anos; 

- a produção em si, sem a posterior divulgação, não gera, para a 
vítima, maiores transtornos. Já a divulgação pode causar uma 
mancha eterna em sua imagem; 

- montagem em cenas sexuais: tal lei também pune tal conduta no artigo 216-B, 
parágrafo único; 

-> crimes sexuais hediondos = Estupro (formas simples e qualificada); 

  Estupro de vulnerável (formas simples e qualificada); 

Favorecimento de Prostituição (formas simples e qualificada); 

 

CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL: 

-> artigo 217-A: estupro de vulnerável; 

                                                            
64 É incrível o movimento de expansão de direito penal pela via jurisdicional – que, certamente, não 
conta com meio apoio. Acho a decisão ABSURDA e violadora de toda a sistemática penal vigente. Por 
mais que o Ministério Público deva passar a sustentar a posição do STJ, eu jamais abriria mão da minha 
consciência técnica para defender uma decisão de tal quilate. 
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- conjunção carnal + outro ato libidinoso + menor de 14 anos; 

- conduta equiparada -> vítima: - sem discernimento em função de enfermidade; 

                                                         - qualquer outra causa, não oferece resistência; 

-> grupo de vulneráveis: menor de 14 + doença mental + impossibilidade de resistência; 

-> violência: não é elementar do crime – pode ser praticado sem violência ou com violência; 

-> natureza da vulnerabilidade65: há duas posições: 

- Nucci: relativa; 

- Greco: absoluta; 

- STJ: absoluta66; 

-> modo de praticar o crime: conjunção carnal + outro ato libidinoso; 

SÚMULA 593 do STJ: em se tratando de vítima menor de 14 anos é irrelevante a existência de 
relacionamento prévio entre autor e vítima, práticas sexuais anteriores por parte da vítima ou 
qualquer outra circunstância análoga. Segundo o STJ até mesmo o consentimento da vítima 
não tem valor algum – é como se ela fosse uma “não pessoa” para tal fim... Em 2.018 tal 
orientação foi positiva na lei. 

 

-> artigo 218: corrupção de menores; 

- cuidado para não confundir com o artigo 244-B do ECA (participação de infração 
penal em companhia de criança ou adolescente) – crime formal nos termos da 
Súmula 500 do STJ67; 

- neste crime pune-se a indução para que a pessoa menor de 14 anos satisfaça a 
lascívia de outro -> hipótese de exceção pluralista à teoria monista; 

-> artigo 218-A: satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente; 

- praticar na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzir tal pessoa a 
presenciar a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso; 

- finalidade especial (elemento subjetivo especial do tipo): satisfação da lascívia 
própria ou de outrem; 

-> artigo 218-B68: favorecimento de prostituição de menor de 18 anos; 

- no caput pune-se quem chama para a prostituição ou impede que abandone; 

                                                            
65 Há ainda aqueles que utilizam o termo presunção de violência. 
66 Quem já trabalhou com tais crimes em locais de pouca estrutura e de grande pobreza, sabe muito 
bem do CAOS que tal orientação gera na prática. Sob o manto da moralidade – parida pelo 
politicamente correto – é determina prisão ao pai de 18 (dezoito) anos que teve relações sexuais com a 
mãe de 13 (à época) e vem cumprindo os deveres paternos. Tal orientação causa uma verdadeira 
revolta das famílias. Quem já atendeu as próprias vítimas (implorando para que o pai que assumiu a 
criança e vem cuidado da família – assunção de responsabilidade rara em locais de pouca instrução 
educacional) sabe muito bem do que falo. Ao fim, a própria vítima (a mulher – e agora mãe) é a mais 
punida pelo STJ – que, com o falso manto da defesa da moralidade, implanta, em alguns casos, a re-
vitimização (de quem, a princípio, nem se sentiu vítima no primeiro caso). No fundo a atuação estatal é 
exponencialmente mais grave que o fato em si. É o estado invadindo a vida da “criança” apenas para um 
único fim: atrapalhar. Os juízes de primeira instância sabem muito bem do que digo. Os promotores 
também. E buscam, na prática, alguma medida para suavizar os rigores desta asséptica orientação do 
STJ. As Cortes “lavam as mãos” e a sujeita desce ao chão, devendo ser limpa em primeiro grau. 
67 O adolescente pode ter praticado vários atos infracionais anteriormente. 
68 Crime hediondo. 
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- no inciso I pune-se quem faz o programa com a vítima menor de 18 anos e igual 
ou maior de 14 anos; 

- no inciso II pune-se o proprietário do gerente ou local onde ocorrem as práticas -
> efeito -> §3º -> cassação da licença de funcionamento do local; 

-> artigo 218-C: divulgação de material sexual contendo menor de 18 anos; 

- incluído pela Lei 13.718/2018; 

- objeto material: fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual; 

- conteúdo da divulgação: cena de estupro, estupro de vulnerável ou de apologia 
à sua prática (não importa o consentimento da vítima em tais casos) + sexo, nudez 
ou pornografia (segundo o tipo, devem se dar sem o consentimento da vítima); 

- dolo específico (elemento subjetivo do tipo): não exige; 

- quem já teve experiência prática com tal crime sabe do quão é absurdo a 
conduta de alguns ex-parceiros em fazer chantagem referente à divulgação de 
cenas sexuais após o término do relacionamento – um verdadeiro absurdo e 
desrespeito; 

-> no caso acima incide o tipo em tela com a causa de aumento de pena do §1º 
(1/3 a 2/3) em função do agente manter ou ter mantido relação íntima de afeto 
com a vítima -> também incidirá a causa de aumento nos casos em que haja o 
elemento subjetivo do tipo de vingança ou humilhação  revenge porn (vingança 
pornográfica); 

-> exclusão da ilicitude: previsão no §2º; 

 

ALTERAÇÕES IMPORTANTES: 

-> o artigo 225 foi alterado em 2.018: 

- regra anterior -> ação penal pública condicionada à representação; 

- exceção anterior -> vítima vulnerável + vítima menor de 18 anos; 

- regra atual -> ação penal pública incondicionada  todos os crimes sexuais são 
processados mediante ação pública incondicionada  a Súmula 608 do STF 
perdeu a razão de ser (pouco importando a existência de violência real); 

- importante: verificar a data de ocorrência do estupro para verificação de qual 
sistema será vigente no que tange à ação penal -> a natureza da ação penal tem 
reflexos no jus puniende estatal; 

 

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA 

FALSIDADE DOCUMENTAL: 

-> falsificação de documento público (artigo 297): 

- falsidade material -> vício de forma; 

- documento: quaisquer escritos, documentos ou papéis, públicos ou particulares 
(artigo 232 do CPP); 

- documento público: elaborado por funcionário público com competência ou 
atribuição para tal; 
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- documento público por equiparação: emanados de entidade paraestatal + título 
ao portador + ações de sociedade comercial + livros mercantis + testamento 
particular; 

STJ – decisão de 2019: apresentação de atestado médico com timbre da rede 
pública de saúde, mesmo que o médico do carimbo seja particular, configura uso 
de documento público falso; 

- falsificação grosseira: crime impossível em função da ineficácia absoluta do meio 
para enganar (conduta atípica) – nesse sentido: STJ; 

- aptidão para enganar: o documento deve ter aptidão para enganar o homem 
médio (critério objetivo); 

-> falsificação de documento particular (artigo 298): 

- falsidade material -> vício de forma; 

- grande parte das observações acima realizadas no que tange aos documentos 
públicos deve ser aplicada ao documento particular; 

- documento particular: a definição é dada por exclusão, se referindo a todo 
documento que não é público ou público por equiparação; 

- documento particular equiparado: a lei cita o cartão de crédito ou de débito; 

-> falsidade ideológica (artigo 299): 

- falsidade intelectual -> vício de conteúdo; 

- omissão em documento de declaração que deveria constar; 

- realizar afirmação falsa em documento (inserir + fazer inserir); 

- finalidade especial: prejudicar direito OU criar obrigação OU alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante; 

IMPORTANTE: regra geral a perícia é necessária na falsidade material e 
desnecessária na falsidade ideológica; 

- documento sujeito a controle ou confirmação posterior: não configura, 
segundo o STJ, o crime de falsidade ideológica -> fundamento: não produz efeitos 
pela própria força; 

- crime formal: consuma-se com a conduta, independente de qualquer outro 
resultado (neste sentido: STJ); 

- tentativa: não cabe no caso de crime omissivo próprio (unissubsistente) – 
somente incabível na modalidade omissiva; 

-> uso de documento falso (artigo 304): 

 
 
 
 

NORMAS PENAIS 
EM BRANCO 

Homogêneas Homovitelinas Mesmo ramo 

Heterovitelinas Outro ramo 

Heterogêneas   

Ao avesso/ao 
revés/invertida 

  

Nesta classificação o delito de uso de documento falso é 
uma norma penal em branco HOMOGÊNEA HOMOVITELINA 
e AO AVESSO  usa o conceito de documento do próprio 
Código Penal (inclusive para saber se é público ou 
particular) e também pega a pena de outro crime; 
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- uso espontâneo ou provocado: as duas formas atraem a incidência do artigo 
304; 

- fazer uso: engloba o tentar usar (engloba uma forma unissubsistente e uma 
forma plurissubsistente); 

Súmula 546 do STJ: firma a competência em função da entidade destinatária da 
apresentação; 

-> falsa identidade (artigo 307): 

- atribuir-se ou atribuir à terceiro falsa identidade; 

- Súmula 522 do STJ: atribuição de falsa identidade para autoridade policial é 
típica, não sendo amparada pela autodefesa; 

- a autodefesa não permite a falsa identidade ou o uso de documento falso; 

 

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CRIMES FUNCIONAIS – TEORIA GERAL: 

-> classificação dos crimes funcionais: 

- próprios ou puros: ser funcionário público é elementar do tipo69 – retirada a 
elementar o fato se torna atípico; 

- impróprios ou impuros: ser funcionário público é elementar do tipo, mas a sua 
retirada não gera a atipicidade da conduta, havendo previsão do mesmo crime 
para particulares70; 

QUADRO GERAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E ELEMENTARES - COMUNICAÇÃO 

 
ELEMENTAR 

Conhecida Objetiva Comunicável 

Conhecida Subjetiva Comunicável 

Desconhecida Objetiva Incomunicável 

Desconhecida Subjetiva Incomunicável 

 
CIRCUNSTÂNCIA 

Conhecida Objetiva Comunicável 

Conhecida Subjetiva Incomunicável 

Desconhecida Objetiva Incomunicável 

Desconhecida Subjetiva Incomunicável 

 
-> conceito de funcionário público: 

- previsto no artigo 327 do Código Penal; 

- o conceito mais moderno é de servidor público, embora o conceito de 
funcionário público para fins penais seja mais amplo que o conceito oriundo do 
Direito Administrativo; 

- funcionário público para fins penais: considera-se funcionário público quem 
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função 
pública; 

- funcionário público equiparado (§1º): quem exerce cargo, empregou ou função 
em entidade paraestatal + quem trabalha para empresa prestadora de serviço 
contratada ou conveniada para a execução de atividade tipicamente estatal; 

                                                            
69 Exemplo: prevaricação. 
70 Exemplo: peculato-furto. 
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- causa geral de aumento (§2º): autores ocupantes de cargo em comissão ou 
função de direção e assessoramento (poder geral de mando)  +1/3; 

CARGOS ELETIVOS: 
- governador: incide o aumento – é chefe do Poder Executivo (STF, 
Inq 2606/MT, 2014 – Pleno); 
- parlamentar: não incide o aumento (STF, Inq 4118/DF, 2018); 

- a interpretação do conceito de funcionário público é tida de forma ampla pela 
jurisprudência, de forma a tutelar a probidade administrativa e o bom exercício 
das funções públicas; 

-> progressão de regime: 

- requisito especial para progressão (artigo 33, §4º, CP): é indispensável, para 
progressão, a reparação do dano ou devolução do produto do ilícito; 

-> dosimetria da pena e prejuízo: 

- o prejuízo de grande monta causado à administração deve ser utilizado na 
primeira fase como circunstância judicial negativa do artigo 59 do CP; 

- prejuízo  gravidade  circunstância judicial negativa; 

Posição do STJ: o Tribunal da Cidadania permite que o prejuízo à administração 
pública seja utilizado para aumentar a pena base; 

-> princípio da insignificância: 

- o STJ não concorda com a aplicação de tal princípio nos crimes contra a 
administração pública; 

Súmula 599 do STJ: o princípio da insignificância é inaplicado nos crimes contra a 
administração pública; 

- em casos concretos, por peculiaridades, já aplicou tal princípio, mitigando a 
súmula71; 

- a vedação da incidência do princípio da insignificância deve se referir aos crimes 
funcionais, visto que o próprio STJ reconhece a possibilidade de incidência de tal 
princípio no crime de descaminho72; 

- importante lembrar que a habitualidade, segundo o STJ, afasta a incidência do 
princípio da insignificância, inclusive no crime de descaminho; 

 
CRIMES EM ESPÉCIE: 
-> peculato (artigo 312 do CP): 

- peculato próprio: caput do artigo 312 do CP; 

- apropriar-se de algo de que tenha posse73 em razão do cargo ou 
desviar em proveito próprio ou alheio; 

- peculato impróprio: §1º do artigo 312 do CP; 

                                                            
71 Sempre cito o precedente do servidor que leva, dolosamente, a tampa da caneta BIC para a casa. Ou 
mesmo culposamente (peculato culposo). A atipicidade material é gritante – razão pela qual a súmula 
do STJ merece temperamentos. 
72 Atualmente o STJ e o STF reconhecem o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como limite para 
incidência do princípio da insignificância nos crimes de descaminho e crimes tributários em desfavor da 
União. 
73 Posse = disponibilidade material + disponibilidade jurídica. 
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- não há posse prévia, mas o autor subtrai ou facilita a subtração 
utilizando-se das vantagens em função de ser funcionário público; 

- natureza do crime: crime funcional impróprio; 

- natureza da vantagem: patrimonial ou moral; 

- aplicação da teoria monista: depende do conhecimento do terceiro quanto a 
elementar funcionário público; 

- peculato de uso: em regra não há crime, devendo ser exigida a apropriação da 
coisa para si ou outrem; 

- DL 201/67: no caso do prefeito, está previsto no artigo 1º, inciso II o 
peculato de uso como crime; 

- improbidade administrativa: mesmo não sendo crime, em tese, 
configurará improbidade administrativa; 

- peculato culposo (§2º): caso em que o funcionário concorre culposamente para 
o crime de outrem -> reparado o dano até a sentença irrecorrível extingue a pena 
 se depois de tal marco = redução da pena pela metade; 

-> peculato estelionato (artigo 313 do Código Penal – peculato mediante erro de outrem): 

- crime: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que recebeu, no exercício 
do cargo, por erro de outro; 

- importante: o erro tem de surgir voluntariamente do terceiro, não podendo 
haver participação do funcionário público em tal erro; 

-> peculato eletrônico (artigo 313-A do Código Penal): 

- crime: inserção de dados falsos em sistemas de informações em sistemas ou 
banco de dados da administração; 

- finalidade especial: obter vantagem + causar dano; 

- sujeito ativo: funcionário público + com autorização para realizar operações nos 
dados; 

-> emprego irregular de verbas ou rendas públicas (artigo 315 do CP): 

- dar ás verbas ou rendas públicas aplicação diversa da prevista em lei; 

- prefeitos: o DL 201/67, no inciso III do artigo 1º, traz regra especial para o 
prefeito (para o prefeito aplica-se o princípio da especialidade); 

- diferença entre os artigos 312 e 315 do CP: no peculato o autor visa a benefício 
próprio ou de terceiro, já no crime de emprego irregular de verbas o autor visa 
benefício público, apenas descumprimento uma norma que define como deve ele 
gastar os recursos; 

-> concussão (artigo 316 do CP): 

- crime: exigência de vantagem indevida em razão da função; 

- natureza da vantagem: em regra é patrimonial, mas pode ser de qualquer 
natureza; 

- exigência com grave ameaça: configura extorsão (nesse sentido: STJ, AgRg no 
REsp. 1.763.917/SP); 

- necessidade de exigência: se apenas houver solicitação, não configura o crime, 
mas corrupção passiva; 
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-> corrupção passiva (artigo 317 do CP): 

- crime: solicitar ou receber, para si ou para outrem, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem – deve haver nexo com a função exercida; 

- tipo misto alternativo: dois ou mais verbos no mesmo contexto configura crime 
único; 

- corrupção passiva própria: o funcionário solicita, recebe ou aceita a promessa 
para fazer algo ilegal ou deixar de fazer algo legal; 

- corrupção passiva imprópria: a vantagem destina-se à prática de um ato que já 
é dever de ofício do funcionário público (ex.: delegado recebe dinheiro para 
indiciar alguém); 

- ato fora das atribuições do servidor: 

- posição do STF -> AP 694/MT -> o STF entende que pouco importa 
se o ato seja de ofício ou não, sendo a única consequência a causa de 
aumento do §1º, embora seja necessário o nexo causal entre a oferta 
e a função pública do agente; 

- posição do STJ -> AgRg nos EDcl nos EDv nos EARESp. 1.301.024/SP - 
2019 -> o crime se consuma ainda que a vantagem não decorra 
necessariamente das atribuições do agente, devendo apenas haver 
relação com a função exercida implicando alguma facilitação dela 
decorrente; 

IMPORTANTE: ato de ofício = elementar da corrupção ativa + 
majorante na corrupção passiva; 

-> prevaricação (artigo 319 do CP): 

- crime: retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra a lei, com 
o fim de satisfazer sentimento pessoal; 

- elemento subjetivo especial do tipo: satisfação do sentimento pessoal; 

Posição do STJ: exige a satisfação de interesse ou sentimento pessoal com a 
quebra de deveres oriundos do regime público mediante o retardamento ou a 
omissão a prática de ato de ofício ou sua execução em desacordo com a lei; 

-> advocacia administrativa (artigo 321): 

- crime: patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público; 

- interesse particular: há crime independente de o interesse ser legítimo ou não; 

- interesse legítimo -> caput -> pena de 1 a 3 meses; 

- interesse ilegítimo -> parágrafo único -> pena de 3 meses a 1 ano e 
multa; 

 

CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR: 

- os crimes funcionais são crimes próprios; 

- os crimes praticados por particulares contra a administração pública são crimes comuns; 

- pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pelo funcionário público 
despido da função; 

-> usurpação de função pública (artigo 328, CP): 
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- crime: usurpar o exercício de função pública; 

- importante: não basta se passar por funcionário, é necessária a prática de algum 
ato de ofício; 

- DL 3.688/61 – LCP – artigo 45  contravenção de fingir-se funcionário público 
(mera simulação da qualidade de funcionário); 

- aferimento de vantagem: atrai a forma qualificada do parágrafo único; 

-> resistência (artigo 329 do CP): 

- crime: opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça; 

- forma de oposição: violência ou grave ameaça de forma ATIVA (apenas é crime a 
oposição ativa) – a oposição passiva não é crime deste artigo, podendo, 
dependendo das circunstâncias, configurar desobediência; 

- resistência VS roubo: em caso de resistência antes da consumação do roubo 
surgem duas posição; 

1ª posição: se a violência é a mesma do roubo e da resistência, 
aplica-se o princípio da consunção; 

2ª posição: não se pode confundir a violência ou grave ameaça como 
mecanismo visando à subtração com a mesma violência ou grave 
ameaça visando a impedir a realização do ato legal (ex.: prisão), 
havendo neste caso concurso de crimes; 

Obviamente, depois de consumado o roubo, ocorrendo a resistência, 
há concurso de crimes (violência autônoma – concurso material); 

- violência contra a pessoa: violência contra a coisa não é resistência, podendo 
gerar crime de dano qualificado; 

-> desobediência (artigo 330 do CP): 

- crime: desobedecer à ordem legal de funcionário público; 

- Nelson Hungria: não havendo previsão expressa na lei sobre a realização de 
crime de desobediência na previsão administrativa, não há crime de 
desobediência (ex.: testemunha faltosa = há previsão do crime de desobediência 
no Código de Processo Penal, mas não há o mesmo dispositivo no CPC – no 
processo civil não é crime de desobediência por parte da testemunha caso falte); 

- entendimento majoritário: prevalece o entendimento acima nos tribunais; 

- ordem de parada de trânsito: segundo o STJ não constitui crime de 
desobediência, apenas infração do artigo 195 do CTB (que já estabelece a punição 
sem prever a possibilidade de desobediência); 

- pelo mesmo motivo acima, antes da criação do crime do artigo 24-A da Lei Maria 
da Penha o descumprimento de medida protetiva de urgência não gerava a 
responsabilidade criminal pela prática do crime de desobediência para o autor – a 
LMP já previa a possibilidade de decreto preventivo no caso, sem ressalva quanto 
à desobediência; 

-> desacato (artigo 331 do CP): 

- crime: desacatar funcionário público no exercício de suas funções ou em razão 
dela; 

- presença da vítima: é essencial a presença da vítima, sob pena de caracterização 
de crime contra a honra; 
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- controle de convencionalidade: o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica 
que trata da liberdade do pensamento e expressão. A seguir a norma ao “pé da 
letra” o funcionário público deveria aceitar qualquer ofensa. Embora o STJ tenha 
adotado tal entendimento em um julgado, posteriormente a 3ª Seção firmou 
orientação de que o crime de desacato está em vigência e não conflita com a 
liberdade de expressão prevista no Pacto de São José da Costa Rica. O STF 
também analisou a matéria (STF, AgRg no HC 462.482/SC), ocasião na qual decidiu 
que a criminalização do desacata guarda compatibilidade com a CRFB/88 e Pacto 
de São José da Costa Rica. 

RESUMO: 
STF  Desacato  Vigente e válido 
STJ  Desacato  Vigente e válido 

-> tráfico de influência (artigo 332 do CP): 

- crime: solicitar, exigir, cobrar ou obter vantagem ou promessa de vantagem sob 
o fundamento que influenciará ato a ser realizado por funcionário público; 

- tráfico de influência VS exploração de prestígio: no primeiro um valor é cobrado 
com fundamento em influenciar em um ato praticado por qualquer funcionário 
público. Se o funcionário for o descrito no artigo 357 (ligados aos trabalhos da 
justiça) há exploração de prestígio – incidência do princípio da especialidade; 

-> corrupção ativa (artigo 333 do CP): 

- crime: oferecimento ou promessa de vantagem para o funcionário público para 
que este altere a forma de praticar o ato; 

- corrupção ativa subsequente: se o funcionário já praticou o ato, não configura o 
crime (apenas oferecer + prometer); 

- bilateralidade necessária: não é exigido como regra, podendo haver as figuras 
de forma autônoma; 

 oferecimento do particular  não recebimento pelo agente 
público  corrupção ativa sem passiva; 

 solicitação de vantagem pelo agente público  não atendimento 
pelo particular  corrupção passiva sem ativa; 

Observação: na modalidade receber, significa que alguém ofereceu. 
Portanto, para que haja o RECEBER, deve haver anterior promessa. O 
mesmo raciocínio aplica-se ao ACEITAR. Nos verbos ACEITAR e 
RECEBER há bilateralidade necessária; 

- ato de ofício: é elementar do tipo penal; 

- caso o particular ofereça propina a um juiz para decretação de 
prisão preventiva de ofício na fase de inquérito policial (atualmente, 
com o pacote anticrime, até mesmo na fase judicial há vedação)  
não há crime para o particular uma vez que este ato (preventiva no 
inquérito) extrapola seu campo de atuação; 

-> denunciação caluniosa (artigo 339 do CP): 

- crime: dar causa ao início de procedimento contra alguém sabendo-o inocente; 

- dolo direto: quanto à imputação de crime falso a alguém; 

- dolo direto ou indireto: quanto a dar causa ao procedimento; 
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- artigo 19 da LIA (Lei 8.429/92): crime a representação quando o autor da 
imputação de ato de improbidade sabe da inocência do suposto autor do ato de 
improbidade. Como resolver o conflito? 

- ato de improbidade que também configura crime  art. 339 do CP; 

- ato de improbidade que não configura crime  art. 19 da LIA; 

- artigo 326-A do Código Eleitoral: finalidade eleitoral + imputação de crime ou 
ato infracional; 

 

EXECUÇÃO PENAL 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA: 

-> espécies de prisão: 

- prisão extrapenal: 

- prisão militar; 

- prisão civil (alimentos); 

- prisão penal74: 

- prisão provisória/processual/cautelar: 

- prisão em flagrante; 

- prisão preventiva75; 

- prisão temporária; 

-> segregação cautelar VS progressão de regime: 

- o fato do agente se encontrar preso de forma cautelar não proíbe que ele venha 
a usufruir da progressão de regime; 

Súmula 716 do STF: a progressão de regime é admitida antes do trânsito em 
julgado da sentença condenatório; 

Súmula 717 do STF: não impede a progressão de regime antes do trânsito em 
julgado o fato do réu se encontrar em prisão especial; 

- requisitos para progressão: requisitos objetivos (tempo de cumprimento) + 
requisitos subjetivos; 

- situações especiais no requisito subjetivo: 

- a condição é o bom comportamento carcerário, requisito surgido 
em 2.003 com a Lei 10.792/03 -> antes era exigido exame 
criminológico, atualmente não é mais, mas a jurisprudência entende 
que em casos excepcionais ele pode ser exigido de forma 
justificada76; 

                                                            
74 É a pena: decorre de uma condenação. Em 07 de novembro de 2019 o STF entendeu que é 
constitucional a regra que permite o esgotamento dos recursos para iniciar a execução da pena. 
75 A Lei 12.850/13 (Lei das Organizações Criminosas), em seu artigo 22, parágrafo único, prevê que a 
instrução criminal pode ter prazo máximo de 120 dias quando ele estiver preso, sendo admitida uma 
prorrogação pelo prazo máximo de 120 dias. Excepcional hipótese de prazo estabelecido para a prisão 
preventiva. 
76 Não é um requisito legal, mas pode vir a ser um requisito judicial no caso concreto e por meio de 
decisão motiva. 
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Súmula 439 do STJ: autoriza o exame criminológico no 
caso concreto por decisão fundamentada; 

Súmula Vinculante 26 do STF: o juízo da execução pode 
avaliar se o postulante à progressão deve ser submetido 
a exame criminológico; 

- situações especiais no requisito subjetivo: 

- a regra é o cumprimento de 1/6 da pena, mas no caso de crimes 
hediondos e equiparados deve haver o cumprimento de 2/5 
(primário) e 3/5 (reincidente); 

Súmula 471 do STJ: os condenados por crime hediondo 
cometido antes da vigência da Lei 11.464/07 vão 
progredir com base na regra geral em relação ao tempo 
cumprido (1/6); 

- mulher gestante ou mãe responsável por cuidar de criança ou 
pessoa com deficiência (mesmo que o crime seja hediondo77):  

- sem violência ou grave ameaça; 

- não ter sido o crime cometido contra o dependente; 

- cumprimento de 1/8 da pena no regime anterior; 

- primária; 

- bom comportamento carcerário; 

- não integrar organização criminosa; 

- crime contra a administração pública: também necessita do 
requisitos especial da reparação do dano; 

-> progressão por salto: 

- é vedada a progressão por salto (ex.: fechado  aberto) no Brasil; 

- Súmula 491 do STJ: proíbe a progressão per saltum; 

- Súmula vinculante 56 do STF: a falta de estabelecimento prisional adequado não 
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, 
devendo-se, nessa hipótese, observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS; 

-> prisão domiciliar (artigo 117 da LEP): 

- o artigo 117 da LEP traz as hipóteses taxativas em que se permite o 
cumprimento da pena em casa; 

- hipóteses previstas na LEP – somente quem está em RREGIME ABERTO: 

- condenado maior de 70 anos; 

- condenado acometido de doença grave; 

- condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 

- condenada gestante; 

STF, Súmula Vinculante 56: a falta de estabelecimento prisional 
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime 

                                                            
77 O dispositivo foi pensado para o tráfico de drogas – 90% das prisões no Brasil (em relação às 
mulheres) referem-se à tal crime. 
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prisional mais gravoso, devendo-se, nessa hipótese, observar os 
parâmetros fixados no RE 641.320/RS; 

Tema Repetitivo 993 – STJ: a inexistência de estabelecimento penal 
adequado para o cumprimento da pena não autoriza de imediato a 
concessão de prisão domiciliar, sendo imprescindível a realização, 
antes, das providências estabelecidas no RE 641.320/RS: 

- saída antecipada de outro sentenciado no regime com 
faltas de vaga, abrindo-se assim, vagas para os 
reeducandos que acabaram de progredir; 

- liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado 
que sai antecipadamente ou é posto em prisão 
domiciliar por falta de vagas; 

- cumprimento de penas restritivas de direito ou estudo 
aos sentenciados ao regime aberto; 

-> trabalho na Lei de Execução Penal: 

- artigo 31 da LEP: determina a obrigação ao trabalho ao condenado e o dispensa 
ao preso provisório; 

- artigo 37 da LEP: prevê os requisitos do trabalho externo, dependendo da 
aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento de 1/6 da pena: 

- trabalho externo = aptidão + disciplina + responsabilidade + 
cumprimento de 1/6 da pena; 

- regime inicial semiaberto + requisito de 1/6 de cumprimento da pena: segundo 
o STF, no caso de reeducando inicialmente condenado no regime semiaberto, o 
requisito objetivo (cumprimento de 1/6 da pena) é dispensado; 

-> falta grave na Lei de Execução Penal: 

- faltas disciplinares = leves + médias + graves; 

- competência estadual = faltas leves + faltas médias; 

- competência da própria LEP = faltas graves (artigo 50 da LEP – rol 
taxativo); 

- prescrição de falta disciplinar: não há previsão na LEP, tendo se consagrado no 
STJ o entendimento de aplicação do menor prazo do artigo 109 do CP (3 anos); 

- necessidade de PAD: conforme a Súmula 533 do STJ o reconhecimento da falta 
disciplinar determina a instauração de procedimento administrativo pelo diretor 
do estabelecimento e a presença de advogado para defesa do reeducando; 

- falta grave VS crime doloso: conforme a Súmula 526 do STJ o reconhecimento 
de falta grave decorrente de cometimento de fato previsto como crime doloso 
não depende do processo penal sobre tal crime; 

- cometimento de falta grave VS data base: em regra o cometimento de falta 
grave não influencia no prazo para contagem de benefícios, salvo no caso da 
progressão de regime; 

Súmula 441 do STJ: a falta grave não interrompe o prazo para a 
obtenção de livramento condicional. 

Súmula 535 do STJ: a falta grave não interrompe o prazo para a 
obtenção de comutação de pena ou indulto. 
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Precedentes do STJ: a falta grave não interrompe o prazo para a 
obtenção de saída temporária e trabalho externo. 

Súmula 534 do STJ: a falta grave interrompe a contagem do prazo 
para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se 
reinicia a partir do cometimento desta infração. 

-> autorizações de saída: 

- autorização de saída: gênero; 

- espécies: permissão de saída + saída temporária; 

- permissão de saída: 

- regime fechado, semiaberto ou presos provisórios em caso de: 

- falecimento ou doença grave de cônjuge, companheira, 
ascendente, descendente ou irmão; 

- necessidade de tratamento médico; 

- atribuição para concessão: diretor do estabelecimento; 

- duração: apenas para cumprimento da finalidade da medida; 

- vigilância: presente; 

- saída temporária: 

- regime semiaberto em caso de: 

- visita à família; 

- frequência a cursos; 

- participação em atividades que proporcionam o 
retorno ao convívio social; 

- atribuição para concessão: juiz da execução78 (ouvido o MP e a 
Administração Penitenciária); 

- duração: apenas para cumprimento da finalidade da medida; 

- vigilância: ausente; 

- requisitos: 

- comportamento adequado; 

- cumprimento mínimo de 1/6 da pena (primário) ou 1/4 
(reincidente); 

- compatibilidade com os objetivos da pena; 

STJ, Recurso Repetitivo 445: é recomendável que cada autorização 
de saída temporária seja precedida de decisão judicial motivada. 
Excepcionalmente é possível a calendarização de saídas temporárias 
por ato judicial único. Respeitado o limite global de 35 dias, é 
possível a divisão do tempo em mais períodos que o previsto em lei. 
Prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra, dispensado 
tal prazo no caso de maior número de saídas de pequena duração. 

-> remição pelo trabalho e pelo estudo: 

- trabalho: 3 por 1; 

                                                            
78 Súmula 520 do STJ: o benefício de saída temporária é ato insuscetível de delegação à administração 
do sistema prisional. 
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- estudo: 12 por 1 -> doze horas de estudo (mínimo 3 dias); 

- tipo de trabalho e tipo de estudo: 

- o STJ faz uma analogia em favor do réu e amplia o conceito de 
trabalho e estudo para situações informais (ex.: representante de 
galeria no próprio estabelecimento prisional + leitura + estudo por 
contra própria + artesanato); 

-> detração paralela VS princípio da conta corrente: 

- detração: diminuição da pena pelo prazo que o sujeito esteve preso 
provisoriamente; 

- é admitida em processo distinto: somente em caso de absolvição ou extinção da 
punibilidade para o preso cautelar quando ele utilizar o tempo cumprido em 
processo por crime ANTERIOR ao tempo da prisão cautelar  importante  o 
crime A COMPENSAR deve ocorrer ANTES do crime que gerou o BÔNUS; 

- crime destinatário do BÔNUS  crime gerador do BÔNUS (posterior absolvição); 

- motivação da regra anterior: evitar créditos estatais de pena, verdadeira conta 
corrente em favor do réu; 

 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 

LEI DE DROGAS – LEI 11.343/06: 

-> norma penal em branco heterogênea ou em sentido estrito: 

NORMAS PENAIS 
EM BRANCO 

São leis penais 
incompletas, 

merecendo ser 
complementadas. 

Homogêneas Homovitelinas  Mesmo ramo79 

Heterovitelinas  Outro ramo80 

Heterogêneas (em sentido estrito/própria)81 

Ao avesso/ao revés/invertida82 

Permissivas83 

- conceito de droga: segundo o artigo 66 da Lei de Drogas, o conceito de drogas 
está na Portaria SVS/MS nº 344/2008; 

-> porte de droga para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas): 

- está previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; 

- é crime? O tipo não prevê pena de reclusão, detenção ou prisão simples (únicas 
penas previstas na Lei de Introdução do Código Penal). Em função disso, alguns 
autores sustentaram que o artigo 28 da lei não era crime (infração penal sui 
generis). O STF tem entendimento de que o citado artigo é crime e estabelece a 
antiguidade da Lei de Introdução do Código Penal -> não houve descriminalização, 
mas despenalização; 

                                                            
79 Lei penal complementando lei penal. 
80 Lei extrapenal complementando lei penal. 
81 Norma de natureza infralegal complementando lei penal (complemento por ato administrativo 
normativo). 
82 O preceito secundário que está incompleto. 
83 Está dentro do artigo 23, inciso III do CP – quando diz estrito cumprimento do dever legal e exercício 
regular de direito, deve ser descoberto qual o dever legal e qual o direito o dispositivo se refere. 
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- assunto em pauta no STF: constitucionalidade do artigo 28 cotejado com o 
princípio da ofensividade e da alteridade -> o tema ainda não foi julgado 
definitivamente, mas os três ministros que já votaram entenderam pela não-
recepção do artigo 28 da Lei de Drogas; 

-> artigo 28 VS reincidência: 

- a condenação do artigo 28 é hábil para gerar reincidência? Segundo o STJ a 
contravenção é punida com prisão simples, mas incapaz de gerar reincidência 
caso haja posterior prática de crime. Por lógica então, o artigo 28 não pode gerar 
reincidência: se o “mais” não gera, como o “menos” geraria? 

- para o STJ não gera reincidência; 

-> elemento subjetivo especial do tipo: 

- o artigo 28 da Lei de Drogas é um tipo incongruente ou congruente assimétrico; 

- há a presença de um elemento subjetivo especial: “para consumo pessoal”; 

-> prescrição: 

- prazo: 2 anos (para PPP ou PPE); 

-> princípio da insignificância: 

- prevalece que não cabe a aplicação do princípio da insignificância no artigo 28 
da Lei de Drogas -> é crime de perigo abstrato; 

- o STF, pela 2ª Turma, chegou a entender pela aplicação do princípio em função 
da posse de uma grama de maconha; 

-> tráfico de drogas (artigo 33, caput, §1º da Lei de Drogas): 

- fundamento constitucional: artigo 5º, XLIII, CRFB/88; 

- natureza: delito equiparado a hediondo; 

- livramento condicional: cumprimento de 2/3 (não +2/3 como no CP) + ausência 
de reincidência específica; 

- tipo misto alternativo: há 18 verbos do tipo, sendo que a prática de vários tipos 
no mesmo contexto indica a existência de apenas um fato típico; 

- tipo congruente ou congruente simétrico: não há fim especial de agir previsto no 
tipo, bastando o dolo “genérico”; 

- verbo adquirir: segundo o STJ se dá com a negociação, consumando-se quando 
realizadas as tratativas e dispensando a tradição da droga; 

- verbos prescrever e ministrar: são crimes próprios; 

- crime de perigo abstrato ou presumido; 

- forma equiparada (§1º do artigo 33 da Lei de Drogas): 

- incisos I, II e II (traz as hipóteses); 

- no inciso I se pune atos preparatórios para o tráfico (matéria prima 
como objeto material); 

- no inciso II se pune a atos preparatórios para o tráfico (matéria 
prima – planta – como objeto material); 
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- no inciso III se pune a utilização de local próprio para a prática do 
crime de tráfico de drogas84; 

-> tráfico privilegiado (formas minorada do crime - §4º do artigo 33): 

- requisitos: primário + bons antecedentes + não dedicação à atividade criminosas 
+ não integrar organização criminosa (requisitos cumulativos); 

- consequências: redução da pena de 1/6 a 2/3; 

- cancelamento da Súmula 512 do STJ: tal crime não é hediondo; 

-> circunstâncias que preponderam sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP: 

- previsão no artigo 44 da Lei de Drogas: quantidade da droga + natureza da 
droga + personalidade do agente + conduta social do agente; 

- não se pode utilizar a natureza e quantidade duas vezes para prejudicar o réu 
(vedação do bis in idem); 

-> vedação pelo STJ da combinação de leis: 

Súmula 501 do STJ: proíbe a combinação de leis, devendo ser aplicada a Lei 
11.343/06 para fatos cometidos sobre a égide da Lei 6.368/76, desde que seja sua 
aplicação total vantajosa ao réu, sendo vedada a combinação das duas leis para 
criar uma terceira norma não prevista em nenhuma delas. 

-> vedação da conversão de penas restritivas de direito: 

- foi declarada inconstitucional pelo STF no controle difuso e tal vedação foi 
suspensa pelo Senado Federal via Resolução; 

- a conversão somente é cabível na figura do tráfico privilegiado/minorado; 

-> outros crimes previstos na Lei de Drogas: 

- §2º do artigo 33 -> induzir, instigar ou auxiliar ao uso indevido; 

- para a lei antiga era mais grave; 

- §3º do artigo 33 -> cessão gratuita para consumo; 

- a oferta deve ser eventual: oferta cotidiana é tráfico; 

- deve ser sem objetivo de lucro: se houver, é tráfico; 

- deve ser para pessoa próxima: para estranho, é tráfico; 

- deve ser para consumir junto: para posterior consumo isolado, é 
tráfico; 

- artigo 34 -> petrechos para o tráfico: 

- é crime equiparado a hediondo; 

- pune-se atos preparatórios de forma autônoma; 

- artigo 35 -> associação para o tráfico: 

- pressupõe estabilidade e permanência; 

- é incompatível com o tráfico privilegiado; 

- exige no mínimo 2 pessoas; 

- artigo 36 -> financiamento para o tráfico: 

- é crime financiar os crimes hediondos de tráfico; 

                                                            
84 Neste caso o crime é próprio, pressupondo uma relação prévia do autor com o local do crime ou bem 
utilizado para tal. 
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- pressupõe habitualidade para a caracterização do crime; 

- um custeio único gera tráfico com a pena aumentada na forma do 
artigo 40, inciso VII (majorante); 

- artigo 37 -> colaboração para o tráfico como informante: 

- a colaboração deve ser eventual; 

- colaboração reiterada e estável é tráfico ou associação para o 
tráfico; 

- artigo 38 -> prescrição de drogas de forma incorreta: 

- é crime próprio (apenas quem tem autorização para prescrever ou 
ministrar); 

- é modalidade culposa; 

- incide em prescrição sem que o paciente necessite ou prescrição 
abusiva ou em desacordo com a regulamentação legal; 

- artigo 39 -> condução de embarcação ou aeronave sob efeito de drogas: 

- é crime de perigo concreto: alguém deve ser exposto a perigo; 

- caso a condução seja de veículo automotor, incide o CTB; 

-> majorantes na Lei de Drogas (artigo 40): 

- inciso I -> transnacionalidade; 

- competência da justiça federal; 

- incide a majorante mesmo que não haja transposição de fronteiras 
(Súmula 607 do STJ); 

- inciso V -> tráfico interestadual; 

- Súmula 587 do STJ: a majorante prescinde da efetiva transposição 
de fronteiras dos estados, bastando a demonstração de tal intenção; 

- inciso III -> crimes próximos a locais previstos na lei; 

- são várias as hipóteses previstas em lei; 

- no que tange ao transporte público a majorante (segundo o STJ) 
depende apenas quando constatada a efetiva intenção de realizar o 
tráfico dentro do meio de transporte; 

-> questões processuais importantes: 

- há prazos diferenciados para conclusão do inquérito: 30 dias (preso) e 90 dias 
(solto) – o prazo pode ser motivadamente duplicado; 

- infiltração de agentes policiais: o artigo 53, inciso I prevê a infiltração dos 
agentes policiais para esclarecimento de crimes na Lei de Drogas; 

- também a prevista a não atuação policial – flagrante retardado, prorrogado; 

- número máximo de testemunhas: 5 por fato; 

- prazo de denúncia: 10 dias; 

- defesa prévia (antes do recebimento de denúncia): prevista na Lei de Drogas – 
artigo 55 da lei; 

- momento do interrogatório: pela lei é o primeiro ato da AIJ e pelo CPP é o 
último ato da AIJ. Os tribunais superiores de forma pacífica entendem prevalecer 
o princípio da ampla defesa, devendo o interrogatório ser realizado ao final; 
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DIREITO PENAL ECONÔMICO: 

- há dois grandes marcos legislativos: Lei 9.613/98 (lavagem de capitais) + Lei 8.137/90 
(crimes contra a ordem tributária); 

 

LAVAGEM DE DINHEIRO/CAPITAIS – LEI 9.613/98; 

-> conceito: a lavagem de dinheiro é uma atividade de desvinculação, afastamento do dinheiro 
da sua origem ilícita – o agente procura dar uma aparência de licitude a um dinheiro que é 
produto de crime; 

-> fases do crime de lavagem de dinheiro85: 

- fase da conversão/ocultação/colocação/placement: nesta fase o agente 
transfere os valores de forma ilícita para outro local; 

- fase da dissimulação86/layering: nesta fase o agente dissocia o dinheiro de sua 
origem como forma de evitar o rastreamento (ex.: deposita os valores em contas 
fantasmas); 

- fase da integração/integration/recycling: nesta fase os valores são misturados a 
valores lícitos e são reintegrados ao mercado (é a lavagem propriamente dita); 

-> consumação: não há necessidade das três fases bem caracterizadas para o sujeito ativo 
responder pelo crime de lavagem na forma consumada; 

-> bem jurídico tutelado: não há unanimidade, mas a doutrina costuma elencar: 

- ordem econômica; 

- ordem tributária; 

- sistema financeiro nacional; 

- administração da justiça; 

- paz pública; 

- ordem socioeconômica em geral; 

- bem jurídico da infração penal antecedente; 

-> self layering (autolavagem): em regra o crime é comum e pode ser praticado por qualquer 
pessoa. Excepcionalmente, no caso da autolavagem, resta saber se o autor da infração penal 
antecedente pode responder pela posterior lavagem. Há duas posições: 

1ª posição (majoritária): é possível a autolavagem no Brasil tendo em vista a 
inexistência de proibição expressa; 

2ª posição: não é possível, visto que a lavagem seria exaurimento do crime 
antecedente; 

-> sujeito passivo: coletividade OU estado (forma direta ou imediata) – pessoa física ou jurídica 
que sofre o prejuízo (forma mediata ou indireta); 

-> tipo objetivo: no crime de lavagem (artigo 1º) há o que se nomeia em doutrina de crime 
acessório, parasitário, crime de fusão -> a lavagem pressupõe um crime ou contravenção 
penal antecedente (infração penal = gênero; delito/crime + contravenção = espécies); 

                                                            
85 Método mnemônico: Placement + Layering + Integration = PLI = OCI (oculta, converte, integra). 
86 Nesta fase necessariamente há o emprego de fraude. 
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-> objeto material: é bem mais amplo que dinheiro. Compreende bens, direitos ou valores. No 
verbo dissimular, necessariamente, deve haver emprego de fraude; 

-> elemento subjetivo: o crime pode ser praticado por dolo (direto ou eventual), não havendo 
modalidade culposa; 

- artigo 1º, §2º, inciso II: figura equiparada que responsabiliza o sujeito que 
participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento que sua 
atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos na lei de 
lavagem de capitais  hipótese de existência apenas de dolo direto (não cabe 
dolo eventual); 

- teoria da cegueira delibera/instruções do avestruz/ostrich instructions/willful 
blindes doctrine/conscious avoidance doctrine: teoria de origem norte americana 
que pretende responsabilizar dolosamente determinadas pessoas que, em 
algumas circunstâncias, voluntariamente se coloca em uma situação de alienação 
da realidade e cegueira, voluntariamente em erro de tipo (neste caso, segundo 
esta doutrina, há lavagem de capitais com dolo eventual); 

-> gerações de legislações de lavagem de capitais: existem gerações sobre o tema: 

1ª geração -> existe apenas um crime antecedente de lavagem (tráfico de drogas); 

- tal geração nunca foi adotada pela legislação brasileira; 

2ª geração -> existe um rol taxativo de crimes antecedentes (inclusive o tráfico); 

- em 1.998 a Lei 9.613/98 já adotou esta geração; 

3ª geração -> qualquer infração penal antecedente é aceita na lavagem; 

- a Lei 12.683/12 alterou a lei anterior prevendo a adoção de 
qualquer infração penal antecedente como hábil a gerar a posterior 
lavagem de capitais; 

-> lavagem em cadeia (lavagem da lavagem): para ser aceita dependa da data da primeira 
lavagem: 

- antes da Lei 12.683/12  NÃO; 

- depois da Lei 12.683/12  ;  SIM

-> smurfing87 ou pitúfeo: é a técnica da estruturação, utilizada para fracionar grandes quantias 
de dinheiro em pequenas quantias de forma a burlar os agentes de controle que, 
normalmente, tem a atenção chamada para operações de maior vulto (não chamar atenção 
dos órgãos de controle); 

-> questões processuais: estão previstas a partir do artigo 2º da Lei de Lavagem de Capitais; 

- obediência ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão; 

- independe do julgamento do crime antecedente (que pode, inclusive, ter 
ocorrido fora do Brasil)  completa independência da lavagem; 

Observação: em caso da infração penal antecedente estar prescrita 
(ex.: contravenção penal do “jogo do bicho”), ainda é possível o 
cometimento do crime de lavagem de capitais. Neste sentido: STJ, 
AgRg no HC 497.486/ES. 

- competência: em regra a competência é da justiça comum estadual. 
Excepcionalmente, será competente a Justiça Federal (artigo §2º, inciso III): 

                                                            
87 Lembrar dos pequenos seres azuis do desenho animado. 
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- praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-
financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da 
União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas; 

- quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça 
Federal (ex.: tráfico internacional de drogas); 

- artigo 366 do CPP: na Lei de Lavagem de Capitais não se aplica o artigo 366 do 
CPP, devendo ser continuada a persecução penal com a nomeação de defensor 
dativo; 

 

DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO: 

- pode ser referir a crimes previstos no Código Penal (ex.: artigo 168-A, artigo 316, §1º) ou na 
Lei 8.137/90 (ex.: artigo 1º); 

-> direito penal tributário dentro do Código Penal: 

Exemplo: artigo 168-A: apropriação indébita previdenciária; 

 

-> direito penal tributário dentro da Lei 8.137/90: 

-> há três ordens de crime: crimes contra a ordem tributária + crimes contra a ordem 
econômica + crime contra as relações de consumo; 

-> inadimplemento VS elisão VS sonegação: 

- inadimplemento: falta de pagamento; 

- mera infração administrativa; 

- elisão fiscal: evitar a ocorrência do fato gerador (não há fraude); 

- comportamento lícito; 

- sonegação fiscal: redução ou supressão do pagamento de tributos + fraude; 

- crime de sonegação (ato criminoso); 

-> artigo 1º da Lei 8.137/90: traz vários tipos; 

- Súmula Vinculante 24 do STF: não se tipifica crime material contra a ordem 
tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV88 da Lei 8.137/90, antes do 
lançamento definitivo do tributo; 

- segundo o artigo 1º, constitui crime suprimir ou reduzir os tributos de forma 
fraudulenta, elencando as formas de cometimento do crime nos incisos (apenas o 
inciso V e parágrafo único é crime formal – os demais são formais e necessitam da 
constituição do crédito tributário); 

-> prescrição: o STJ endente que a consumação de tais crimes materiais somente 
se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr daí a 
prescrição (STJ, AgRg nos EResp. 1.524.528/PE); 

 STJ, AgRg no AResp. 1.463.919/SE – 2019: o STJ entende que os crimes de 
sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária não necessitam de 
elemento subjetivo especial do tipo, bastando a omissão voluntária no 
recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos (claro, com o emprego de 
fraude); 

                                                            
88 A regra não vale para o inciso V. 
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-> tentativa do artigo 1º: na verdade, a forma tentada do artigo 1º constitui o 
crime autônomo do artigo 2º; 

-> artigo 2º da Lei 8.137/90: traz vários tipos penais, sendo todos crimes formais; 

- todo o artigo 2º da lei é formal, não se exigindo a redução ou supressão do 
tributo e não se aplicando a Súmula Vinculante 24 do STF; 

-> artigo 3º da Lei 8.137/90: traz tipos penais praticados por funcionários públicos contra a 
ordem tributária; 

- todo os crimes do artigo 3º são próprios, podendo o particular apenas concorrer 
ou participar (nos termos do artigo 30 do CP); 

- é imprescindível saber que alguns são tipos especiais contra a ordem tributária, 
tendo redação bem parecida com tipos penais previstos no Código Penal de forma 
mais genérica; 

-> artigo 12 da Lei 8.137/90: causas de aumento de pena (+1/3 a 1/2): 

- dano grave à coletividade; 

- segundo o STJ, configura tal hipótese o não recolhimento de 
expressiva quantia de tributos; 

- cometido por servidor público no exercício das funções: 

- neste caso não se aplica aos crimes funcionas do artigo 3º (vedação 
do bis in idem); 

- prestação de serviços ou comércio de bens essenciais à vida ou saúde; 

-> artigo 16, parágrafo único da Lei 8.137/90: espécie de colaboração premiada: 

- nos crimes cometidos por quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que 
pela confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda trama 
delituosa terá a sua pena reduzida (- 1/3 a 2/3); 

-> princípio da insignificância: é possível nos crimes tributários; 

- aplicação ao crime de descaminho e crimes tributários; 

- o valor limite é R$ 20.000,00 -> limite unicamente aplicado à supressão de 
tributos federais; 

- o réu não pode ser um criminoso habitual; 

- tributos de competência estadual: a aplicação depende de Lei Estadual 
determinando a não execução do valor do débito – o valor definido pra não 
ajuizamento da execução será o mesmo definido para aplicação do princípio da 
insignificância; 

 

NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE 

QUESTÕES PRELIMINARES: 

- Lei 13.869/2019 -> dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; 

- Lei 4.898/65 -> foi revogada expressamente pelo novo diploma normativo; 

-> vacatio legis: a lei trouxe uma vacância de 120 dias; 

-> vigência: janeiro de 2.020 (05 ou 18 de janeiro); 

-> revogações: é importante se atentar para o artigo 44 da Lei, que revogada a majorante no 
crime de violação de domicílio e também o crime de exercício arbitrário do Código Penal; 
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Art. 44.  Revogam-se a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e o § 2º do art. 150 e 
o art. 350, ambos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

-> penas: nos crimes as penas são de 6 meses a 2 anos e de 1 a quatro anos; 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O artigo 1º da Lei 13.869/19 diz que a lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos 
por agente público que abuse do poder. 

§1º: dispõe que as condutas previstas constituem crime quando praticadas com a finalidade 
específica de: 

- prejudicar outrem; 

- beneficiar a si ou terceiro; 

- mero capricho ou satisfação pessoal; 

- natureza: elemento subjetivo especial do tipo (dolo específico) 

IMPORTANTE: em todos os crimes de abuso de autoridade se exigem  dolo 
genérico + elemento subjetivo do tipo (são tipos incongruentes ou assimétricos); 

§2º: divergência na interpretação de lei ou de fatos e provas não constitui abuso de 
autoridade; 

 

SUJEITOS DO CRIME: 

-> sujeitos ativos:  

- Comum VS Próprio VS Mão Própria; 

- todos os crimes de abuso de autoridade são próprios, pois somente podem ser 
praticados por AGENTES PÚBLICOS (artigo 2º da Lei); 

- agente público: todo que exerce, ainda que transitoriamente e sem 
remuneração, mandato, cargo, emprego ou função em órgão público -> o 
conceito é mais amplo que o conceito de servidor público do Direito 
Administrativo; 

QUADRO GERAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E ELEMENTARES - COMUNICAÇÃO 

 
ELEMENTAR 

Conhecida Objetiva Comunicável 

Conhecida Subjetiva Comunicável 

Desconhecida Objetiva Incomunicável 

Desconhecida Subjetiva Incomunicável 

 
CIRCUNSTÂNCIA 

Conhecida Objetiva Comunicável 

Conhecida Subjetiva Incomunicável 

Desconhecida Objetiva Incomunicável 

Desconhecida Subjetiva Incomunicável 

- elementar agente público: é elementar subjetiva  se comunica com terceiros 
se conhecida; 
- situação do militar: a CRFB/88 nos artigos 124 e 125 traz a norma de que 
compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares previstos em lei. 
Tal lei sempre foi o Código Penal Militar, modificado substancialmente pela Lei 
13.491/17 (que também considerou crimes militares os previstos em legislação 
especial) – está então superado o entendimento da Súmula 172 do STJ de que os 
crime de abuso de autoridade praticados por militares em serviço seria de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4898.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art150%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art350
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competência da justiça comum -> atualmente é de competência da Justiça Militar 
o julgamento de crime de abuso de autoridade praticado por militar em serviço; 

 

AÇÃO PENAL: 

- o artigo 3º diz que os crimes são de ação penal pública incondicionada; 

- §1º traz a ação privada subsidiária da pública – em caso de desídia manifesta do titular da 
ação penal (no caso, o Ministério Público); 

 

EFEITOS DA CONDENAÇÃO: 

- o artigo 4º da nova lei traz os efeitos da condenação em crime de abuso de autoridade; 

- é possível a perda de cargo por sentença condenando pelo crime de abuso de autoridade, 
desde que devidamente fundamentada a medida; 

- somente na Lei de Tortura e Lei de Organização Criminosa há dispensa de tal 
fundamentação concreta e determinação do efeito automaticamente; 

- é necessária a reincidência em crime de abuso de autoridade e a fundamentação 
concreta dos motivos de aplicação do presente efeito; 

- perda do cargo: reincidência específica + motivação na sentença; 

- tornar certa a obrigação de reparar o dano com fixação de valor mínimo de indenização na 
sentença (segundo o STJ exige pedido expresso na inicial e a instrução probatória específica 
como forma de permitir o exercício do direito de defesa); 

- inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pelo prazo de um a cinco anos; 

 

PENAS RESTRITITAVAS DE DIREITO: 

- segundo o artigo 5º da Lei, são penas previstas para os crimes nela cometidos: 

- prestação de serviços à comunidade e entidades públicas; 

- suspensão do exercício de cargo, emprego ou função, ou do mandato, pelo 
prazo de um a seis meses, com perda dos vencimentos e vantagens; 

Observação: a lei não trouxe os requisitos para a substituição, devendo ser 
utilizados os requisitos genéricos do artigo 44 do Código Penal. No caso da pena 
de prestação de serviços à comunidade há duas correntes em caso de condenação 
inferior a 6 meses, uma dizendo ser possível por se tratar de lei especial, outra 
dizendo ser impossível por ter norma que veda no Código Penal; 

- a suspensão do cargo, emprego ou função não tem o mesmo prazo da pena, 
devendo ter o prazo de um a seis meses (diferente do Código Penal); 

 

SANÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ADMINISTRATIVA: 

- as penas previstas são aplicadas independente das sanções civis e 
administrativas, havendo independência relativa das instâncias  segue a norma 
geral de independência das esferas; 

 

CRIMES EM ESPÉCIE: 

-> artigo 9º: medida privativa de liberdade em conflito com a lei; 
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- o sujeito ativo somente pode ser o agente público que tem atribuição ou competência para 
decretar a medida privativa de liberdade; 

- importante observar que a conduta do parágrafo único somente pode ser 
praticada por autoridade judiciária; 

-> artigo 10: condução coercitiva descabida ou sem prévia intimação; 

- o STF já declarou a inconstitucionalidade de decretação de condução coercitiva para réu ou 
investigado (ADPF´s 395 e 444); 

- a condução coercitiva pode somente ser determinada em caso de pessoa que não seja o 
próprio investigado e deve haver intimação prévia (não pode ser uma surpresa); 

-> artigo 12: deixar de comunicar prisão à autoridade; 

- este crime tem relação com o artigo 306 do CPP que determina a comunicação da prisão no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

-> artigo 13: constranger o preso ou detento; 

- o tipo prevê a punição do constrangimento do preso, mediante violência, grave ameaça ou 
redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter o seu corpo exibido à curiosidade 
pública, submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei ou a 
produzir prova contra si mesmo89; 

- exemplo: policial que obriga o preso a olhar para a câmera, levantando forçadamente seu 
rosto; 

-> artigo 15: constranger pessoa que deva guardar segredo a prestar depoimento; 

- o protege o sigilo oriundo da função, ministério, ofício ou profissão; 

- além disso, há condutas equiparadas, como a insistência de não uso do direito ao silêncio; 

-> artigo 16: omissão de identificação; 

- o crime consiste em deixar o agente público de se identificar ou se identificar como sendo 
outra pessoa (falsamente) na ocisão da detenção ou prisão; 

- há conduta equiparada da mesma falsidade no momento do interrogatório (a falsidade da 
identificação do cargo também configura o crime); 

-> artigo 18: submeter o preso a interrogatório no período noturno90; 

- o crime se configura ao forçar o preso a ser interrogado durante a noite, salvo: 

- situação flagrancial; 

- consentimento do preso; 

-> artigo 19: deixar de encaminhar pedido do preso ao juiz; 

- o crime consiste em frustrar o encaminhamento do pedido, representação ou petição do 
preso à autoridade judiciária; 

-> artigo 20: impedir a entrevista do preso com advogado; 

- o crime consiste em, impedir sem justa causa que o preso converse com seu defensor; 

-> artigo 21: manter presos de sexos distintos na mesma cela; 

- o crime consiste em deixar pessoas de sexos distinto na mesma cela e também adolescentes 
em celas com maiores de idade; 

-> artigo 22: invasão de domicílio; 

                                                            
89 Na última hipótese pode configurar tortura, a depender do dolo do agente. 
90 Repouso noturno: 21:00 às 05:00 horas. 
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- o crime consiste em adentrar, fora das hipóteses legais, em domicílio alheio; 

- inclui no crime o cumprimento do mandado em período de repouso noturno; 

-> artigo 23: tipo especial de fraude processual; 

- o crime consiste em inovar o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de subtrair-se 
da responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou tornar sua 
responsabilidade mais grave; 

- há condutas equiparadas; 

-> artigo 24: constrangimento ilegal de profissional da saúde; 

- o crime consiste em constranger profissional da saúde a prestar atendimento à pessoa que já 
morreu como forma de alterar o local ou o momento do crime; 

- é uma espécie de fraude processual; 

-> artigo 25: obtenção e prova ilícita; 

- o crime consiste em proceder à obtenção de prova por mecanismo manifestamente ilícito; 

- na conduta equiparada pune-se quem, sabendo da ilicitude, faz uso deliberado da prova para 
incriminar o suposto autor; 

-> artigo 27: requisição descabida; 

- o crime consiste em requisitar a instauração de procedimento (penal ou administrativo) não 
havendo o mínimo de indícios  o tipo não prevê a consciência da inocência do suposto autor 
como elemento subjetivo especial do tipo; 

- não ocorre crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar  cuja função é 
exatamente a de aferir a verossimilhança do indício; 

-> artigo 28: divulgação de gravação impertinente; 

- o crime consiste em divulgar gravação ou trecho da gravação sem relação com a prova que se 
pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou imagem do 
investigado ou acusado -> o tipo não prevê aplicação para a testemunha, portanto, não vejo 
como a conduta se encaixar neste tipo penal caso a divulgação não seja do acusado ou 
investigado; 

-> artigo 29: prestação de informação falsa; 

- o crime consiste em prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou 
administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado; 

- tipo especial de falsidade ideológica; 

-> artigo 30: denunciação caluniosa especial; 

- o crime consiste em dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem 
justa causa fundamentada ou contra quem se sabe ser inocente91; 

- é um tipo especial de denunciação caluniosa realizado por autoridade; 

-> artigo 31: procrastinação da investigação; 

- o crime consiste em estender, injustificadamente, a investigação, procrastinando-a em 
prejuízo do investigado ou fiscalizado; 

- na conduta equiparada pune-se quem, mesmo em caso de procedimento sem prazo, 
dolosamente e sem motivo procrastina sua conclusão; 

                                                            
91 Nesta elementar exige-se dolo direto. 
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- Resolução 181 do CNMP: 90 dias de prazo máximo para conclusão (podendo haver 
prorrogações fundamentadas); 

- importante: o simples decurso do prazo não caracteriza o crime; 

-> artigo 32: negativa de acesso aos autos; 

- negar o acesso ao interessado, defensor ou advogado aos autos de investigação ou impedir a 
obtenção de cópias, ressalvado o acesso às peças sigilosas; 

-> artigo 33: exigência de informação ou cumprimento de obrigação sem amparo legal; 

- o crime consiste em exigir informação ou cumprimento de obrigação sem expresso amparo 
legal; 

- a conduta equiparada consiste em utilização do cargo ou função para se eximir de obrigação 
legal ou obter vantagem ou privilégio indevido; 

- tal crime pode criminalizar a carteirada; 

-> artigo 36: decretação de indisponibilidade de bens abusiva; 

- o crime consiste em decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros 
em quantia que extrapole exacerbadamente o valor da dívida ou, quando instado a tal, deixar 
de avaliar a decretação prévia; 

-> artigo 37: demora demasiada no exame do processo; 

- o crime consiste em demorar excessivamente no exame do processo para procrastinar seu 
andamento ou retardar seu julgamento; 

-> artigo 38: antecipação e atribuição de culpa; 

- o crime consiste na antecipação por parte dos responsáveis pela investigação de atribuição 
de culpa antes de concluir a investigação e formalizar a imputação; 

 

APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95: 

Segundo o artigo 39 da Lei deve ser aplicada a Lei 9.099/95 e o CPP nos crimes previsto na 
citada lei. Na posição do professor, nos crimes em que não couber o rito sumaríssimo, deverá 
ser aplicado o procedimento especial de crimes de responsabilidade cometidos por 
funcionários públicos do CPP – que prevê a defesa preliminar – artigo 514 – antes do 
recebimento da denúncia (é um tipo de crime funcional); 

- lembrando que a Súmula 514 do STJ dispensa a defesa preliminar do artigo 514 do CPP no 
caso de denúncia acompanhada de inquérito policial  embora o professor não tenha falado, 
há doutrina e jurisprudência questionando a aplicação da citada súmula do STJ, uma vez que o 
fato de estar acompanhado de inquérito não tem condição de afastar o rito previsto em lei; 


