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FATO TÍPICO 
- o crime é composto por: FATO TÍPICO + ILÍCITO + CULPÁVEL; 

- fato típico: primeira estrutura do conceito analítico de crime; 

- tipo penal: moldura penal, comportamento descrito na lei como criminoso (ex.: subtrair para 
si ou para outrem coisa alheia móvel no furto); 

- tipicidade: um dos componentes do fato típico; 

- o fato típico é composto por: conduta + resultado + nexo causal + tipicidade; 

- no caso de crimes formais a lei descreve o comportamento, faz referência a um 
resultado, mas dispensa tal resultado para a consumação – por consequência não 
se cobra a existência de nexo causal em tais crimes (apenas conduta e tipicidade); 

- nos crimes de mera conduta o tipo penal sequer fará previsão do resultado 
(somente descreverá a conduta, havendo apenas conduta e tipicidade); 

- CONDUTA: 

- a conduta deve ser consciente e voluntária = conduta humana; 

- exteriorização da conduta: ação + omissão; 

- conduta + ação = conduta comissiva1; 

- conduta + omissão = conduta omissiva; 

- ação = realização de um movimento muscular de forma consciente e voluntária; 

- omissão = abstenção do movimento muscular; 

- a conduta omissiva que gera o crime omissivo produz uma subdivisão: 

- crime omissivo próprio ou puro: o tipo penal descreve uma omissão (um “não 
agir”, a abstenção de um comportamento); 

- omissivo impróprio ou impuro: o crime é originariamente comissivo, mas em 
função da existência de um dever de agir (como garante), o agente comete crime 
comissivo por omissão; 

CRIME OMISSIVO PRÓPRIO CRIME OMISSIVO 
IMPRÓPRIO/COMISSIVO POR OMISSÃO 

- a omissão é constitutiva do tipo 
(ex.: verbo “deixar”); 

- o tipo descreve uma conduta comissiva 
e há um dever jurídico de agir em função 
de uma norma de extensão, sendo o 
crime praticado por meio de uma 
omissão (violação ao dever jurídico de 
agir); 

- artigo 13, §2º, CP: dever de atuar como 
garante (dever legal + assunção 
voluntária do encargo + ingerência) 

- crime de mera conduta; - a lei descreve (no tipo) uma conduta 
comissiva e um resultado naturalístico 
(crime material); 

- crime sem resultado; - há resultado previsto no tipo; 

- crime unissubsistente: não 
permite o fracionamento da 

- crime plurissubsistente: é comporto por 

                                                            
1 A grande maioria dos crimes previstos na legislação penal são comissivos. 
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conduta em atos; vários atos; 

- crime sem possibilidade de 
tentativa; 

- é admitida a tentativa; 

- crime doloso; - crime pode ser doloso ou culposo; 

 

- dolo VS culpa: 

- o dolo não precisa vir descrito no tipo, sendo a regra no sistema brasileiro; 

- a culpa deve vir expressa no tipo penal para incidência na situação fática; 

- o tipo penal culposo é sempre expresso; 

- artigo 180, §3º do Código Penal: não há a rubrica marginal “crime culposo” nem 
há nenhuma referência à culpa na conduta  tal forma delituosa não é dolosa, 
mas culposa2; 

- espécies/modalidades de dolo: 

- dolo direto de primeiro grau: previsto expressamente no artigo 18, inciso I, 1ª 
parte do CP, quando afirma que o dolo existe quando o agente quis o resultado 
(teoria da vontade) – há representação mental do resultado desejado; 

- dolo direito de segundo grau ou dolo de consequências necessárias: também 
está previsto no artigo 18, inciso I, 1ª parte do CP. Neste caso o meio escolhido 
pelo agente vai necessariamente produzir um segundo resultado. Em relação ao 
segundo resultado, por ser necessário, considera-se desejado (também) pelo 
agente. O segundo resultado é um efeito colateral da escolha do meio – em 
relação ao segundo resultado há dolo direto de segundo grau; 

- dolo indireto/eventual: previsto expressamente no artigo 18, inciso I, 2ª parte 
do CP, faz referência ao caso em que o autor “assumiu o risco” da produção do 
resultado – também no dolo eventual há a representação mental do resultado 
aceito pelo agente3; 

- dolo específico4 (elemento subjetivo do tipo): além do dolo, alguns tipos penais 
exigem uma finalidade especial; 

- classificação do elemento subjetivo do tipo (não há consenso): 

- delitos de intenção: necessidade de uma finalidade ou ânimo do 
agente que vai além da realização do tipo; 

- delitos de resultado cortado: há um resultado que está 
previsto no tipo penal, mas que não depende da 
conduta do agente e sim de um terceiro (ex.: extorsão 
mediante sequestro); 

- delitos mutilados de dois atos: o agente realiza o 
primeiro ato visando um segundo ato por ele mesmo a 
ser realizado, mas fora do tipo penal (ex.: falsificação de 
moeda, com a falsificação inicial e posterior colocação 
em circulação); 

                                                            
2 Uma das raras hipóteses no Código Penal em que a culpa é vinculada: desproporção do valor + 
condições de quem oferece + natureza da coisa. 
3 Para a tipicidade penal, não importa se o dolo é direto ou eventual. Tal distinção será considerada na 
ocasião de fixação da pena. 
4 A expressão “dolo específico” tende a entrar em desuso. 
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- delitos de tendência: há a realização de um delito com um 
propósito que está fora do tipo penal, mas necessariamente ligado ao 
tipo (ex.: crimes contra a honra5); 

- especiais motivos de agir: há um especial motivo para cometimento 
do crime (ex.: relevante valor social no homicídio privilegiado); 

- momentos especiais de ânimo: há exigência de elementos 
subjetivos que fundamentam ou reforçam o juízo de desvalor social 
do fato (ex.: artigo 215-A do CP – importunação sexual – objetivo de 
satisfazer a própria lascívia ou de terceiro); 

 

- preterdoloso: é uma espécie de crime qualificado pelo resultado6 em que o 
crime é doloso e está qualificado pelo resultado culposo (ex.: artigo 129, §3º do 
CP – lesão corporal seguida de morte)  dolo no antecedente + culpa no 
consequente; 

- em relação ao crime de latrocínio, o STJ segue Nelson Hungria 
entendendo pela sua caracterização quando a morte decorre de dolo 
ou culpa7; 

- dolo geral ou erro sucessivo (aberratio causae)8; 

 

Observação sobre os crimes qualificados pelo resultado: 

- crime culposo qualificado pelo resultado: 

- crime culposo qualificado pelo resultado doloso: artigo 121, §4º, CP 
(crime culposo de homicídio com aumento de pena de 1/3 em caso 
de não prestação de imediato socorro à vítima ou fuga para evitar a 
prisão em flagrante9); 

- crime culposo qualificado pelo resultado culposo: artigo 250, §2º, 
CP C/C artigo 258, caput, CP (crime culposo de incêndio qualificado 
quando, por culpa, resulta lesão corporal, devendo a pena ser 
aumentada da metade; quando resulta morte, a pena deve ser a 
aplicada ao homicídio culposo com aumento de 1/3); 

 

 

 

                                                            
5 O propósito de ofender é inerente à intenção de atingir a honra objetiva no crime de calúnia e 
difamação. 
6 Os crimes dolosos qualificados pelo resultado podem ter resultados qualificadores: doloso (ex.: artigo 
129, §2º, inciso III do CP) + culposo (preterdoloso). 
7  Em provas de concursos para Defensoria Pública é possível sustentar lesão ao princípio da 
proporcionalidade. 
8 Será tratado no tema de ERROS. 
9 Esta categoria pode ser questionada epistemologicamente uma vez que o resultado na verdade é uma 
nova conduta do autor, não o resultado em si (naturalístico). Não vejo a fuga como um “resultado” no 
homicídio (observações minhas). A qualificadora não se baseia, na minha opinião, no resultado em si, 
mas na maior reprovabilidade da conduta que, neste caso, demonstra um menosprezo maior ao bem 
jurídico protegido pela norma – a conduta imprudente é mais destacada, merecendo maior 
reprovabilidade. 
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-> introdução sobre a culpa: 

- segundo o artigo 18, inciso II, “diz-se o crime culposo quando o agente deu causa ao 
resultado por imprudência, negligência ou imperícia”; 

- segundo o parágrafo único do mesmo artigo é necessária a previsão expressa para a punição 
a título culposo; 

- formas de exteriorização da culpa: imprudência + negligência + imperícia; 

- espécies de culpa: culpa consciente + culpa inconsciente; 

- culpa consciente VS dolo eventual: 

- em ambos há representação mental do resultado; 

- no dolo eventual o agente aceita a produção do resultado (teoria do 
assentimento); 

- na culpa consciente o agente acredita que o resultado representado não irá 
ocorrer; 

PROBLEMA: homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor (pena 
de 2 a 4 anos de detenção – previsto no artigo 302 do CTB). Nos casos do mundo 
real em que se evidencia a culpa consciente foram reconhecidos pela doutrina 
como dolo eventual em função da pena extremamente branda para o homicídio 
culposo de trânsito (em uma verdadeira “gambiarra” político-criminal de ordem 
pragmática). Na maioria das hipóteses tal ocorrência se deu com condutores 
embriagados. Recentemente o legislador contribui para a resolução do problema, 
acrescentando o §3º do artigo em comento: tal parágrafo estabeleceu que se o 
agente estiver sob efeito de álcool ou outra substância que determine 
dependência a pena é de 5 (cinco) a 8 (oito) anos de reclusão10; 

- culpa consciente VS culpa inconsciente: 

- culpa consciente: há previsibilidade subjetiva (representação do resultado); 

- culpa inconsciente: não há previsibilidade subjetiva (representação do 
resultado) – o resultado não foi previsto, mas naquela situação qualquer um teria 
previsto; 

- formas de exteriorização da culpa: 

- imprudência: conduta com inobservância do cuidado devido (conduta 
comissiva); 

- negligência: conduta com omissão da cautela exigida (conduta omissiva); 

- imperícia: profissional que atua sem conhecimento prático ou teórico11; 

- culpa imprópria: 

- quando o agente supõe situação de fato que se existisse tornaria a ação legítima, 
mas que de fato não existe, e de forma culposa, acaba por agir dolosamente, deve 
o agente responder pelo crime na modalidade culposa; 

                                                            
10 Homicídio culposo qualificado. 
11 Particularmente, vejo pontos de interseção entre a imperícia e a imprudência, às vezes até mesmo 
com a negligência. Ademais, a falta de perícia para algo, a meu ver, pode também ser realizada por 
alguém que não é profissional. Esta classificação tem se tornado cada vez mais criticável. Não é por 
outro motivo que a doutrina alemã trata os delitos culposos como delitos imprudentes (imprudência 
em sentido amplo). 
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- é conduta dolosa sendo punido, por questões de política criminal, sendo punido 
como crime culposo (erro de tipo permissivo vencível – descriminante putativa); 

 

ITER CRIMINIS 

- fase interna: 1ª fase  cogitação (nuda cogitatio)  não incide o direito penal; 

- fase externa: 2ª fase  atos preparatórios (conatus remotus)  não incide o direito penal 
(regra) – pode incidir caso configure crime autônomo12 (exceção); 

PROBLEMA <-> ZONA DE LIMITE ENTRE AS DUAS FASES13; 

3ª fase  atos executórios (conatus proximus)  nasce a tentativa 
(penalmente relevante); 

4ª fase  consumação (meta optata)  prevista no artigo 14, inciso I do CP 
(reunião dos elementos constitutivos da definição legal; 

5ª fase  exaurimento  não deve ser considerado fase do iter criminis; 

-> tentativa (artigo 14, inciso II do CP): 

- diz-se o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias 
alheias à vontade do agente; 

- consequência: aplicação da mesma pena do crime consumado reduzida de 1/3 a 2/3 (causa 
geral de diminuição de pena – minorante)  o parâmetro deve ser (segundo doutrina e 
jurisprudência) a proximidade da consumação e perigo ao bem jurídico14 (critério objetivo); 

- início da execução; 

- ausência da consumação; 

- circunstâncias externas ao elemento volitivo; 

- infrações penais que não permitem a regra da tentativa (artigo 14, inciso II): 

- contravenção penal  expressa previsão no artigo 4º da LCP (DL 3.688/41); 

- crime culposo  culpa e tentativa são institutos inconciliáveis; 

- crime preterdoloso  o resultado agravador é culposo; 

- crime omissivo próprio  é unissubsistente; 

- crime habitual  a habitualidade é incompatível com a tentativa; 

- crime de atentado ou empreendimento  a tentativa é punida como crime 
consumado; 

- crime de resultado condicionado  a existência do crime se condiciona à 
existência do resultado (ex.: artigo 122 do CP – instigação, induzimento ou auxílio 
ao suicídio); 

- subdivisões da tentativa: 

                                                            
12 Exemplo: artigo 288 do Código Penal Brasileiro. 
13 São várias as teorias que buscaram separar os meros atos preparatórios da tentativa (início da 
execução). As teorias construídas são insuficientes para realizar a separação do ponto de vista genérico. 
Há aqui uma verdadeira ZONA CINZENTA e INDEFINIDA. Este é um dos maiores problemas do Direito 
Penal. A definição do início da execução deve ser feita de forma casuística, utilizando das várias teorias 
existentes. 
14 Examina = iter criminis percorrido pelo agente + grau de exposição ao risco do bem jurídico em perigo. 
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- tentativa perfeita/acabada/crime falho/delito frustrado: o sujeito ativo 
esgotou todos os atos executórios, não sobrevindo a consumação por 
circunstâncias alheias à sua vontade; 

- tentativa imperfeita/inacabada: o sujeito ativo inicia os atos executórios mas é 
impedido de prosseguir, não realizando todos os atos executórios; 

- segundo a doutrina, tanto a tentativa perfeita quanto a tentativa imperfeita 
podem sofrer também outra subdivisão: 

- tentativa incruenta/branca: o bem jurídico não foi atingido; 

- tentativa cruenta/vermelha: o bem jurídico foi atingido; 

-> pontes do direito penal: 

- ponte de ouro: homenagem à Frans Von Liszt e se manifesta por meio da 
desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Ambos estão no artigo 15 do 
CP (tentativa abandonada ou qualificada). Há início da execução em ambos os 
casos. Ambas necessitam de partir de ato voluntário15 do agente; 

- natureza jurídica: Nelson Hungria sustenta a extinção da 
punibilidade; Rogério Greco e Cezar Roberto Bittencourt sustentam a 
exclusão da tipicidade (causa de exclusão da tipicidade16); 

- desistência voluntária VS arrependimento eficaz: 

- tentativa imperfeita <-> desistência voluntária; 

- tentativa perfeita <-> arrependimento eficaz; 

- consequência: desaparece a tentativa do crime mais grave na ponte 
de ouro; 

- ponte de prata: arrependimento posterior (artigo 16 do CP). Neste caso, o 
agente age depois da consumação, busca agir de forma voluntária para reparar o 
dano de forma integral até o recebimento da denúncia. O benefício aplica-se 
unicamente a crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; 

- natureza jurídica: causa geral de diminuição de pena ou minorante; 

- observação: há casos em que a reparação do dano produz 
benefícios melhores que os previstos no artigo 16 do CP (ex.: 
peculato culposo); 

- ponte de prata qualificada: prevista no artigo 4º da Lei 12.850/13, trata da 
colaboração premiada, permitindo a redução de até 2/3 da pena ou substituição 
por pena restritiva de direito desde que haja colaboração voluntária e efetiva e da 
colaboração surjam alguns resultados previstos nos incisos da lei. No inciso IV há a 
recuperação total ou parcial do produto ou proveito do crime. Tal instituto pode 
incidir a qualquer tempo (inclusive em sede de execução - §5º); 

- importante: a colaboração premiada não tem trava temporal; 

- ponte de diamante: a colaboração premiada pode permitir até 
mesmo o perdão judicial (extinção da punibilidade); 

- ponte de bronze: a doutrina faz referência a tal ponte quando, pretendendo a 
aplicação da redução da pena, o agente realizada a confissão espontânea (artigo 

                                                            
15 Exige-se voluntariedade, não espontaneidade. 
16 Concordo com a doutrina que entende que tal ponte impede a aplicação da norma de extensão do 
artigo 14, inciso II do CP, impedindo a tipicidade. 
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65, inciso III, alínea “d” do CP) e alega estar protegido por uma causa de 
justificação – confessa um fato típico e sustenta que estava protegido por causa 
excludente da ilicitude ou da culpabilidade; 

- importante: é a confissão qualificada; 

 

CRIME IMPOSSÍVEL: 

- sinônimos: tentativa inidônea; tentativa inadequada; quase-crime; delito oco; delito de 
ensaio; 

- previsão legal: artigo 17 do CP; 

- não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou 
impropriedade absoluta do objeto, é impossível consumar-se o crime; 

- no crime impossível o agente atua com dolo, mas devido á ineficácia absoluta do meio ou 
impropriedade absoluta do objeto material do delito não incide a tipicidade; 

- crime impossível = ausência de tipicidade (não se pune unicamente a intenção neste caso); 

- lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico = princípio da ofensividade, lesividade 
ou alteridade = sem lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico (caso em tela) o 
bem jurídico não correu perigo = não deve haver incidência do Direito penal; 

- impossibilidade = ineficácia absoluta do meio utilizado + impropriedade absoluta do objeto 
material; 

- teorias sobre o crime impossível: 

- teoria objetiva pura: para esta teoria, presente a absoluta impropriedade do 
objeto ou a impropriedade relativa do objeto, haveria crime impossível e o agente 
não seria punido (não adotada pelo CP); 

- teoria subjetiva: oposto da anterior, prega que não importa se o objeto era 
absoluta ou relativamente impróprio ou se o meio era absolutamente ou 
relativamente eficaz, devendo, em todos os casos, haver responsabilização do 
agente (não adotada pelo CP); 

- teoria objetivo temperada/matizada: quando a impropriedade do objeto for 
absoluta ou a ineficácia do meio for absoluta, não há responsabilidade pela 
tentativa; 

 

RESULTADO: 

- resultado material ou natural: 

- constitui a transformação do mundo físico, perceptível pelos sentidos (há 
definições de crimes com a presença do resultado material, como no exemplo do 
artigo 121 do CP); 

- alguns crimes não definem nenhum resultado material (ex.: artigo 135 do CP – 
omissão de socorro); 

- é perfeitamente possível a existência de crime sem resultado material; 

- resultado jurídico ou normativo: 

- não há crime sem resultado jurídico – lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico 
tutelado pela norma; 
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- todo crime deve lesionar ou colocar em risco um bem jurídico – princípio da 
lesividade; 

- crime material VS crime formal VS crime de mera conduta: 

- crime material: descrição da conduta + descrição do resultado + exigência do 
resultado para consumação (ex.: artigo 121 do CP); 

- crime formal ou de consumação antecipada: descrição da conduta + descrição 
do resultado + NÃO exigência do resultado para consumação + basta a realização 
da conduta com o fim de alcançar o resultado (ex.: artigo 158 do CP17); 

- crime de mera conduta: descrição da conduta + NÃO descrição de resultado + 
consumação com a simples realização da conduta (ex.: artigos 135 e 150 do CP); 

 

NEXO CAUSAL: 

- também é conhecido como relação de causalidade; 

- causalidade = é um tema emblemático em todas as ciências e fundante do conhecimento 
humano; 

- previsão legal = artigo 13 do CP = o resultado de que depende a existência do crime somente 
é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o 
resultado não teria ocorrido; 

- teoria adotada: teoria da equivalência dos antecedentes causais (conditio sine qua non); 

- segundo tal teoria não há diferença entre causa, concausa ou condição, sendo 
toda contribuição para o resultado encarada como causa; 

- estudos das concausas: 

- concausas significam uma segunda causa; 

- tipos de concausas: 

- concausa (preexistente + concomitante + superveniente) absolutamente 
independente: se uma segunda causa, absolutamente independente e 
responsável pelo surgimento do resultado, o responsável pela primeira causa não 
deve responder – para o primeiro autor o crime seria tentado; 

- concausa relativamente independente: muito cuidado neste ponto da matéria, 
não havendo resposta única neste caso. Quando a independência é relativa, há 
relação de conexão com a primeira causa; 

- concausa relativamente independente preexistente  crime 
consumado; 

- concausa relativamente independente concomitante  crime 
consumado; 

- concausa relativamente independente superveniente  
DEPENDE18; 

 crime consumado: a causa superveniente não 
produziu, sozinha, o resultado (ex.: infecção hospitalar 

                                                            
17 Súmula 96 do STJ: a extorsão é um crime formal. Os crimes contra a honra (calúnia, difamação e 
injúria) também são crimes formais. 
18 Ver artigo 13, §1º do CP. Tal previsão não segue a teoria da conditio sine qua non, mas a teoria da 
causalidade adequada. 



 
9 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 9 
 

oriunda do ferimento de arma de fogo – linha de 
desdobramento normal da primeira causa); 

 crime tentado: a causa por si só produziu o resultado 
(ex.: ambulância capota no transporte e o paciente 
ferido por disparos de arma de fogo morre – há nova 
linha de desdobramento causal); 

 

TIPICIDADE: 

- a tipicidade não se confunde com o fato típico, visto que pertence à estrutura do fato típico; 

- elementos: tipicidade formal + tipicidade material + conduta antirnormativa; 

- a este conjunto da tipicidade atribuiu-se o nome de tipicidade conglobante; 

- consentimento do ofendido: pode afastar a tipicidade formal em alguns casos (presença 
expressa do consentimento no tipo – como no caso do artigo 164 do CP); 

- tipicidade material: desvalor da ação + desvalor do resultado; 

- desvalor da ação: atribuição de valor negativo à conduta por parte da sociedade; 

- princípio da adequação social: afasta a tipicidade material em 
função da inexistência de desvalor da ação; 

- desvalor do resultado: caso a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido 
seja insignificante, será afastada a tipicidade material em função da ausência de 
desvalor do resultado; 

- vetores para configuração do princípio da insignificância (PIOR)19: 

- nenhuma Periculosidade social da ação; 

- Inexpressividade da lesão jurídica provocada; 

- mínima Ofensividade da conduta20; 

- reduzido grau de Reprovabilidade do comportamento21; 

Observação: reincidência VS furto privilegiado  importante 
observar que sendo reincidente não cabe a aplicação do instituto do 
furto privilegiado; 

 

CONCURSO DE PESSOAS 
Artigo 29 do Código Penal: quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas penas 
a este cominada na medida da sua culpabilidade; 

PARTE GERAL DE 1.984 PARTE GERAL DE 1.940 

Título na lei: do concurso de pessoas; Título na lei: da coautoria; 

Redação: quem de qualquer modo concorre 
para o crime incide nas penas a este 
cominadas na medida da sua culpabilidade; 

Redação: quem de qualquer modo concorre 
para o crime incide nas penas a este 
cominadas; 

                                                            
19 Vetores oriundo do STF, HC 84.412, tendo como relator o ministro Celso de Melo. 
20 No furto o STJ tem trabalho com o parâmetro de 10% do salário mínimo no caso de furto – 
particularmente acho tais critérios em abstratos para reconhecimento da insignificância passíveis de 
muita crítica. 
21 Em caso de reincidente, a melhor resposta é pela não aplicação do benefício, sendo a reprovabilidade 
do comportamento, neste caso, alta. 
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Participação de menor importância: 
natureza jurídica de causa de diminuição de 
pena (artigo 29, §1º); 

Participação de menor importância: 
natureza jurídica de circunstância atenuante 
(artigo 29, §1º); 

Desvio subjetivo: aplicação da pena do 
crime menos grave visado e possibilidade de 
aumento de até metade na hipótese de 
previsibilidade objetiva do resultado mais 
grave (artigo 29, §2º); 

Desvio subjetivo: conduzia à 
responsabilidade pelo crime mais grave – 
hipótese de responsabilidade objetiva (artigo 
29, §1º); 

IMPORTANTE estudar tais diferenças que podem cair na prova de segunda fase. 

 

CRIMES MONOSSUBJETIVOS VS PLURISSUBJETIVOS: 

-> crime monossubjetivo: delito que pode ser praticado por uma única pessoa (delito de 
concurso eventual de pessoas) – exemplo: homicídio; 

-> crime plurissubjetivo: delito que deve ser praticado por mais de uma pessoa (delito de 
concurso necessário de pessoas) – exemplo: associação criminosa; 

- crime plurissubjetivo por condutas paralelas: condutas que vão se reunir 
caminhando lado a lado – artigo 288 do CP (associação criminosa); 

- crime plurissubjetivo por condutas convergentes: condutas que começam de 
pontos divergentes, mas convergem para um mesmo ponto – artigo 235 do CP 
(bigamia); 

- crime plurissubjetivo por condutas contrapostas: condutas que vão se dar umas 
contra as outras – artigo 137 do CP (rixa); 

Observação: para crimes de concurso necessário não é necessária a incidência da 
norma de extensão do artigo 29 do Código Penal para realização do juízo de 
tipicidade. Já nos crimes monossubjetivos é necessária a norma do artigo 29 para 
punição do partícipe, por exemplo. Ocorre que, mesmo no caso de concurso 
necessário, pode haver a incidência da norma de extensão do artigo 29 
(excepcionalmente) para, por exemplo, atingir o partícipe (ex.: artigo 354 – motim 
de presos – punição do indivíduo que instigou o motim)22; 

-> requisitos para o concurso de pessoas: 

- a doutrina consagrou a presença de quatro requisitos cumulativos: 

- pluralidade de condutas e pessoas: não faz diferença se a conduta é comissiva 
ou omissiva, sendo sempre possível a coautoria e a participação – embora haja 
divergência doutrinária, a maioria da doutrina prevê a possibilidade de autoria e 
participação no crime omissivo, seja próprio ou impróprio; 

- liame subjetivo: unidade e identidade do elemento psicológico (anímico). 
Refere-se à convergência psicológica: 

dolo <-> dolo & culpa <-> culpa  há liame subjetivo; 

dolo <-> culpa  não há liame subjetivo; 

- autoria colateral: não há concurso de pessoas; 

- crimes culposos: a maioria da doutrina crê possível concurso de 
pessoas em crimes culposos apenas na espécie coautoria. O 
professor Rogério Greco entende que é possível tanto a COAUTORIA 

                                                            
22 Hipótese excepcional da aplicação da regra do concurso de pessoas a um tipo penal plurissubjetivo. 
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quanto a PARTICIPAÇÃO. Não cabe participação em crimes culposos 
(pacífico). A doutrina majoritária entende como a doutrina 
portuguesa. Greco entende como a doutrina espanhola; 

- relação de causalidade: as condutas devem guardar relação de causalidade para 
produção do resultado; 

- crime único: seguimos, no Brasil, em relação ao concurso de pessoas, a teoria 
monista ou unitária, assim, todos que participarem de um crime respondem pelo 
mesmo crime (artigo 29, caput, CP); 

- teoria monista ou unitária: segundo tal teoria todos que participam 
de um crime concorrem para o mesmo crime, devendo por ele 
responder (é a regra no direito brasileiro); 

- teoria monista ou unitária relativa, temperada, mitigada ou 
matizada: adota-se, como regra, a teoria monista, mas em 
determinados casos previstos na lei é possível a separação, pela lei, 
em tipos penais diferentes (exceção pluralista à teoria monista). 
EXEMPLOS: 

 artigo 124 VS artigo 126: abordo realizado por 
terceiro com consentimento da gestante, respondendo o 
autor do aborto pelo artigo 126 e a gestante pelo artigo 
124; 

 artigo 29, §2º, CP – desvio subjetivo: se algum dos 
concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-
lhes-á aplicada a pena deste crime (menos grave). A 
pena do crime menos grave pode ser aumentada até a 
metade se era previsível o resultado mais grave 
(previsibilidade objetiva = aumento de ½); 

 

AUTORIA VS PARTICIPAÇÃO: 

- definição de autoria: 

- teoria restritiva: trabalha com a tipicidade como parâmetro, dizendo ser autor 
quem realiza total ou parcialmente a conduta descrita no tipo penal. Problema: 
autoria intelectual, autoria de escritório, mandante – a teoria restritiva não foi 
suficiente para explicar a responsabilidade do mandante e também da autoria 
mediata23 (tanto o mandante como o autor mediato seriam apenas partícipes); 

- teoria extensiva: trabalha com a causalidade como parâmetro, dizendo que o 
autor é aquele que, com seu comportamento, dá causa ao resultado. Problema: o 
partícipe também dá causa ao resultado, restando tal teoria em uma confusão 
entre autor e partícipe; 

- teoria do domínio do fato: com início em Welzel e com as contribuições de 
Roxin tal teoria ganhou espaço. Segundo ela o autor é o indivíduo que controla o 
curso da causalidade; 

- domínio da ação -> aquele que executa a conduta descrita no tipo 
penal (executor); 

                                                            
23 Na autoria mediata o “autor mediato”, “homem de trás” vai se valer de alguém como instrumento 
para a prática do fato. 
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- domínio da vontade -> na autoria mediata o controle da causalidade 
está na mão do “homem de trás”, sendo neste caso também autor 
(autoria mediata); 

- domínio funcional -> o autor de escritório (mandante) é o autor do 
delito por ter domínio funcional do fato; 

- participação em relação à autoria: 

- a participação é acessória em relação à autoria – a participação não é punida se 
o crime não chega a ser tentado (artigo 31, caput, CP); 

- teorias da acessoriedade (para que o partícipe seja punida, o que é necessário?): 

- fato típico  acessoriedade mínima (não admitida); 

- fato típico + ilícito  acessoriedade limitada (admitida pelo CP24); 

- fato típico + ilícito + culpável  acessoriedade extrema/extremada 
(não admitida); 

- fato típico + ilícito + culpável + punível  hiperacessoriedade (não 
admitida); 

- participação moral VS participação material: 

- participação moral: induzimento25 + instigação26; 

- participação material: auxílio27; 

Observação: no artigo 122 do CP, induzir, instigar e auxiliar são verbos do tipo, 
assim, quem realiza os verbos do tipo são, na verdade, autores (teoria do domínio 
do fato = domínio da ação); 

- participação de menor importância: 

- previsto no artigo 29, §1º do Código Penal; 

- natureza jurídica: causa geral de diminuição de pena (minorante28); 

- crime de mão própria VS concurso de pessoas: 

- exemplo de crime de mão própria -> artigo 342 do Código Penal -> crime de 
falso testemunho; 

- conceito: constitui crime de mão própria aquele que não permite que a conduta 
seja transferida para outro agente, pois deverá ser praticada com o corpo do 
autor; 

- crime de mão própria = incabível autoria mediata + incabível coautoria + cabível 
a participação; 

Não confunda: 

Crime culposo = NÃO participação; 

Crime de mão própria = NÃO coautoria; 

- artigo 30 do Código Penal Brasileiro: 

                                                            
24 Tipicidade + ilicitude = injusto penal. 
25 Faz nascer na mente do autor o propósito criminoso. 
26 Fortalece/reforça um propósito criminoso já existente. 
27 Fornecimento de meios materiais. 
28 Redução de 1/6 a 1/3. Não há no texto legal referência ao critério da redução. A jurisprudência tem 
utilizado o critério das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 
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- não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
como elementares do crime; 

 CARÁTER COMUNICAÇÃO 

Circunstância Subjetiva NÃO Comunica 

Circunstância Objetiva Comunica 

Elementar Subjetiva Comunica 

Elementar Objetiva Comunica 

Circunstâncias subjetivas: pertencem ao sujeito (ex.: condição de servidor público); 

Circunstâncias objetivas: não pertencem ao sujeito (tempo + lugar+ forma); 

CONCEITOS IMPORTANTES: 

- elementar: circunstância legal prevista na definição do crime – a sua supressão 
implicará atipicidade absoluta ou relativa; 

- qualificadora: circunstância legal que, associada ao tipo básico ou fundamental, 
produz alteração da pena abstratamente cominada, com sua elevação; 

- majorante/causa de aumento de pena: circunstância legal prevista na parte geral 
do código ou na parte especial (majorante genérica e majorante específica, 
respectivamente) que produz a elevação da pena em quantidade fixa ou variável, 
mas sem alterar a pena abstrata; 

- minorante/causa de diminuição de pena: circunstância legal prevista na parte 
geral do código ou na parte especial (minorante genérica e minorante específica, 
respectivamente) que produz a diminuição da pena em quantidade fixa ou 
variável, mas sem alterar a pena abstrata; 

- agravante: circunstância legal prevista exclusivamente na parte geral do Código 
Penal (artigos 61 e 62) em rol taxativo que determina a elevação da pena sem 
definição de quantidade; 

- atenuante: circunstância legal prevista exclusivamente na parte geral do Código 
Penal (artigos 65 e 66) em rol exemplificativo que determina a redução da pena 
sem definição de quantidade; 

Artigo 157, §2º-A, inciso I – roubo praticado com emprego de arma de fogo = 
roubo com causa de aumento de pena  não é roubo qualificado, mas sim roubo 
majorado; 

Concurso de pessoas e comunicabilidade das circunstâncias: o artigo 30 
estabelece a regra de que as circunstâncias objetivas comunicam. Já as subjetivas, 
apenas comunicam se forem elementares do crime; 

- ponte de ouro VS concurso de pessoas: 

- como fica a questão do partícipe caso o autor voluntariamente desista 
(desistência voluntária) ou se arrependa (arrependimento eficaz); 

- GRECO entende que a circunstância é pessoal (artigo 15 do CP) e não haveria a 
possibilidade de extensão no concurso de pessoas; 

- o artigo 31 do Código Penal diz que “o ajuste, a determinação ou a instigação e o 
auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não 
chega a ser, pelo menos, tentado”  segundo tal artigo a punição do partícipe 
estaria inviabilizada; 

- ponte de ouro VS concurso de pessoas: 

- como fica a questão do partícipe caso o autor voluntariamente repare o dano 
(artigo 16 do CP)? 
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- trata-se de uma causa objetiva que deve se comunicar no concurso de pessoas 
(mesmo não corroborando para a reparação do dano o partícipe deve se 
beneficiar da reparação feita pelo autor); 

 

PENAS 
- tal tema pode aparecer em peça profissional (principalmente questionando dosimetria); 

- ainda é possível que o tema apareça como uma dissertação; 

- critério jurisprudencial para agravantes e atenuantes: o STJ tem utilizado a fração de 1/6, 
embora não haja previsão legal  o TJMG adota tal fração (2ª fase de fixação da pena no 
sistema trifásico de Nelson Hungria); 

- o §2º do artigo 387 do CPP está ligado à detração em relação ao tempo de prisão já 
cumprido: tal dispositivo, segundo o STJ, somente tem ligação com o regime inicial de fixação 
de pena, não tendo nenhuma relação com a progressão de regime: 

- sentença penal condenatória  fixação inicial de regime  PODE; 

- sentença penal condenatória  progressão de regime  NÃO PODE29; 

- a estrutura da peça prática deve estar dividida em títulos específicos para saber se houve 
acerto no item cobrado (melhorando inclusive a estética da peça cobrada na prova); 

 

TEORIAS DA PENA: 

-> teoria absoluta: a pena é vista como retribuição; 

- olho para o passado; 

- busca a punição do criminoso pelo seu ato; 

-> teoria relativa: a pena é vista como prevenção; 

- olho para o passado; 

- visa evitar a prática de outros crimes; 

TEORIAS DA PREVENÇÃO 

GERAL ESPECIAL POSITIVA (+) NEGATIVA (-) 

- olhar voltado à 
sociedade como 
um todo; 

- olhar voltado ao 
agente criminoso; 

- busca a 
afirmação da 
norma e o 
comportamento 
conforme o 
Direito; 

- mira nos 
ânimos para 
evitar a prática 
criminosa; 

PREVENÇÃO GERAL POSITIVA: manda mensagem para a coletividade 
informando que o direito está funcionando, o sistema de justiça criminal está 
com aptidão para funcionar, fortalecendo a norma e incentivando 
comportamento conforme o direito (afirmação da norma); 
PREVENÇÃO GERAL NEGATIVA: informa à sociedade e ao homem 
potencialmente criminoso a ideia de que os crimes são punidos, como forma de 
impedir a realização da atividade criminosa. É uma coação psicológica a ser 
exercida na mente dos seres sociais potencialmente criminosos (ameaça 
abstrata de pena); 
PREVENÇÃO ESPECIAL POSITIVA: a intenção é de atingir o homem criminoso e 

                                                            
29 Invasão de competência do juízo da execução. 
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atuar de forma individual, evitando a reincidência. Busca a ressocialização, a 
reinserção social, a introjeção de valores socialmente aceitáveis 
(ressocialização); 
PREVENÇÃO ESPECIAL NEGATIVA: tal visão busca a neutralização das pessoas 
perigosas que, constantemente, tem um comportamento afrontoso á norma 
(neutralização); 

RESUMO 

*PREVENÇÃO GERAL POSITIVA  afirmação da norma; 
*PREVENÇÃO GERAL NEGATIVA  ameaça abstrata de pena; 
*PREVENÇÃO ESPECIAL POSITIVA  ressocialização; 
*PREVENÇÃO ESPECIAL NEGATIVA  neutralização 

TEORIA ADOTADA 

Segundo o artigo 59 do CP o juiz deve adotar a pena suficiente para a 
reprovação e prevenção do delito. 

Adotamos a teoria mista (modelo unificador); 

 

PENAS NO DIREITO BRASILEIRO 

-> penas previstas no ordenamento jurídico brasileiro: 

- o tema é tratado no artigo 32 do Código Penal: 

- privativa de liberdade; 

- reclusão30  delito/crime; 

- detenção31  delito/crime; 

- prisão simples  contravenção penal (LCP – DL 3.688/41); 

- restritiva de direito; 

- multa; 

-> regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade: 

- conceito: forma de cumprimento da pena privativa de liberdade; 

- espécies: fechado + semiaberto + aberto; 

- regime fechado: a pena privativa de liberdade será cumprida em 
estabelecimento de segurança máxima ou média; 

- regime semiaberto: a pena privativa de liberdade será cumprida em colônia 
agrícola, industrial ou estabelecimento similar; 

- regime aberto: a pena privativa de liberdade será cumprida em casa de 
albergado ou ambiente domiciliar; 

Observação: o regime prisional é definido na sentença penal condenatória 
(aplicada a pena privativa de liberdade, obrigatoriamente será enfrentado o 
regime, pouco importante se haverá a adoção do sursis ou substituição da pena 
por restritiva de direitos – o regime é individualizado para cada crime).  

Sistema para definir o regime prisional:  qualidade da pena (reclusão32 ou 
detenção33) + quantidade da pena34 + reincidência (a primariedade influencia) + 

                                                            
30 Em tese, para crimes de maior reprovabilidade social. 
31 Importante que o artigo 302, §3º do CTB trata de um crime culposo qualificado e punido com a pena 
de reclusão. 
32 Início em regime fechado, semiaberto ou aberto. 
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circunstâncias judiciais (favoráveis ou não, segundo o artigo 59 do CP) + Súmula 
718 e 719 do STF + Súmula 269 do STJ; 

Observações importantes: 

- penas superiores a 8 anos: necessariamente em regime fechado (artigo 33, §2º, 
alínea “a”, CP); 

- artigo 387, §2º do CPP: tal regra (de duvidosa constitucionalidade) permite que o 
juiz da condenação já faça o abatimento da detração antes de definir o regime35; 

- pena não superior a 8 anos + reincidência: deve ser aplicado regime fechado (é 
como se a reincidência trouxesse sempre um regime pior); 

- pena não superior a 8 anos + circunstâncias judiciais desfavoráveis: neste caso as 
circunstâncias deverão repercutir no regime inicial e podem fundamentar a 
imposição de regime mais gravoso que o abstratamente previsto; 

- pena superior a 4 anos e menor ou igual a 8 anos + primário: em regra o regime 
é o semiaberto (direito público subjetivo em caso de condenado primário); 

- pena superior a 4 anos e menor ou igual a 8 anos + reincidente: neste caso deve 
iniciar o cumprimento em regime fechado (lembrando a regra da reincidência 
prejudicando a fixação de regime inicial); 

- pena superior a 4 anos e menor ou igual a 8 anos + primário + artigo 59 
desfavorável: por força do artigo 33, §3º do CP e do artigo 59, §3º do CP, implica o 
cumprimento em regime fechado (as circunstâncias judiciais desfavoráveis 
repercutem na fixação do regime); 

- pena menor ou igual a quatro anos + primário: regime aberto (direito público 
subjetivo do condenado – se as circunstâncias judiciais forem favoráveis); 

- em caso de réu primário com circunstâncias judiciais desfavoráveis, 
deve ser determinado o regime semiaberto (artigo 33, §3º e artigo 
59, inciso III do CP); 

- pena menor ou igual a quatro anos + reincidência: há um vácuo legislativo e 
determinação de não caber regime aberto (artigo 33, §2º, alínea “c”). 

Súmula 269 do STJ: em caso de circunstâncias judiciais desfavoráveis, 
implica regime fechado36, implicando regime semiaberto em caso de 
circunstâncias judiciais favoráveis; 

 NÃO SE ESQUEÇA: reincidência + circunstâncias judiciais desfavoráveis  
interferem negativamente na fixação do regime inicial; 

 pena de detenção = segue a regra abaixo: 

                                                                                                                                                                              
33 Início apenas em regime semiaberto ou aberto (é permitida apenas a regressão para o regime 
fechado). 
34 Pena cominada: aquela prevista pelo legislador no tipo. Pena concreta: a aplicada pelo magistrado 
após a realização de todo procedimento previsto para incidência da pena abstrata no caso concreto 
(pena quantificada pelo julgador). 
35 A regra é absurda. A incidência de tal tempo deveria se dar posteriormente, para verificação da 
progressão unicamente. Viola a isonomia, visto que alguém condenado a 8 anos e 6 meses que cumpriu 
7 meses será condenado ao regime semiaberto. E quem foi condenado a 8 anos e 6 meses e não 
cumpriu nada deverá seguir o tempo normalmente estabelecido para a progressão. Detração penal é 
tema de execução penal. Ademais, no caso de haver muitos crimes, o dispositivo gera uma confusão 
tremenda na aplicação prática. O dispositivo é válido – apesar das críticas. 
36 É como se fosse a reincidência determinando uma regressão e as circunstâncias desfavoráveis outra. 
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- se menor ou igual a quatro anos, sendo primário e artigo 59 
favorável, direito de cumprir a pena em regime aberto; 

- qualquer situação pior do que a narrada acima (reincidente; artigo 
59 desfavorável; pena superior a 4 anos) o regime será o semiaberto; 

 Lembrando que o STF tem segue a orientação de que ofende o princípio da 
individualização da pena (é inconstitucional) a fixação legislativa de regime inicial 
fechado, devendo ser aplicada a regra do Código Penal; 

 é proibido utilizar da gravidade abstrata do crime para fundamentar a 
imposição de regime de cumprimento de pena mais grave do que o previsto em 
lei; 

-> progressão: 

- o artigo 112 da LEP (Lei 7.210/84) trata da progressão de regime 

- conceito: transferência do condenado no curso da execução da pena privativa de liberdade, 
que não pode acontecer “por salto” (fechado  aberto37); 

- competência: matéria relativa à execução deve ser decidida pelo juiz da Vara de Execução 
Penal; 

- requisitos: 

- subjetivos: mérito do condenado durante o cumprimento da pena (lembrando 
que a falta grave vai interromper o período aquisitivo do direito de progressão – a 
data a ser considerada é a data da falta grave em si38); 

- objetivos: cumprimento de, em regra, 1/6 da pena39; 

- regra especial para crime hediondo e equiparado (artigo 2º, §2º, Lei 8.072/90): 
o critério objetivo deverá ser de: 

- primário: 2/5 da pena; 

- reincidente (pode ser reincidência genérica): 3/5 da pena40; 

- artigo 33, §4º do Código Penal: segundo tal artigo, condenados por crime contra a 
administração pública terá a progressão de regime condicionada à reparação do dano ou a 
devolução do produto do ilícito praticado; 

- crime contra a administração pública  reparação do dano  requisito 
essencial; 

-> remição (trabalho VS estudo): 

- é um instituto previsto no artigo 126 da LEP que prevê a subtração do tempo de estudo e 
trabalho da pena a cumprir; 

- remição pelo trabalho: 1 dia de pena para cada 3 de trabalho (3T = 1R); 

- remição pelo estudo: 1 dia de pena para cada 12 horas de estudo (divididas em 
três dias); 

- os critérios são cumulativos: pode haver cumulação simultânea dos dias de 
trabalho e de estudo (três dias trabalhados e estudados gerando dois dias de 
remição); 

                                                            
37 É vedado segundo a Súmula 491 do STJ. 
38 A Súmula 534 do STJ determina que deva ser considerada a data da prática da falta grave. 
39 Em casa de crime hediondo, o parâmetro é de 2/5 (primário) e 3/5 (reincidente). Cuidado com as 
mudanças do “pacote anticrime”. 
40 STJ, Súmula 471: a fração mais severa vale apenas para crimes cometidos após a Lei 11.464/07. 
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- bônus de 1/3: há previsão na lei de bônus de 1/3 em hipóteses específicas 
relativas à remição por estudo; 

-> regressão (artigo 128 da LEP): 

- mudança para regime mais gravoso; 

- pode ocorrer por salto (regime aberto  regime fechado); 

 

-> substituição da pena privativa de liberdade: 

 

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO 

- previstas nos artigos 43 até 48 do Código Penal; 

-> espécies: 

- prestação pecuniária41; 

- prestação inominada (artigo 45, §2º): exemplo da cesta básica42; 

- perda de bens e valores: não pode ser confundida com o efeito da 
condenação43; 

- prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; 

- interdição temporária de direitos: não pode ser confundida tal pena com o 
disposto no artigo 92 do Código Penal (efeito da condenação); 

- limitação de final de semana; 

Observação: a legislação especial pode trazer suas próprias penas restritivas de 
direito, como a previsão no artigo 8º da Lei dos Crimes Ambientais (artigo 8º da 
Lei 9.605/98); 

-> requisitos para aplicação da pena restritiva de direito: 

- o artigo 44 do Código Penal traz requisitos cumulativos; 

- pena privativa de liberdade: 

- crime doloso: não superior a 4 (quatro) anos + ausência de violência 
+ ausência de grave ameaça 

- crime culposo: qualquer pena; 

ATENÇÃO: a legislação especial (ex.: artigo 7º da Lei 9.605/9844) pode 
trazer previsão específica; 

- não reincidente em crime doloso: 

- exceção: caso reincidente, mas a substituição seja socialmente 
recomendável e o autor não for reincidente no mesmo crime o juiz 
poderá admitir a substituição; 

                                                            
41 A legislação especial pode proibir a aplicação de pena de prestação pecuniária (ex.: Lei Maria da 
Penha – 11.340/06). 
42 A legislação especial pode proibir a aplicação de pena de prestação pecuniária (ex.: Lei Maria da 
Penha – 11.340/06). 
43 Esta perda se refere ao patrimônio ilícito, podendo até mesmo passar da pessoa do condenado. Já a 
pena de perda de bens e valores (patrimônio lícito) não pode passar da pessoa do condenado, vez que 
se trata de pena (princípio da intranscendência). 
44 Prevê que a pena de crime doloso deve ser MENOR que 4 (quatro) anos. 
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- requisitos ao reincidente: substituição socialmente recomendável 
(prognose de suficiência da pena restritiva de direitos e 
desnecessidade da pena privativa de liberdade) + não reincidente 
específico; 

- mini-artigo 59 do CP favorável: 

- exige-se o exame de 6 (seis) – as seis primeiras – circunstâncias 
judiciais do artigo 59 do Código Penal como sendo favoráveis; 

 

PROBLEMA: artigo 33, §4º, Lei 11.343/06: tráfico privilegiado45; 

- requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (que não é considerado 
hediondo) = sem antecedentes + primário + não participação em atividade 
criminosa + não integrar organização criminosa; 

- a Lei de Drogas trazia a vedação da conversão de crime de tráfico em penas 
restritivas de direito; 

- a vedação da conversão foi afastada pelo STF em sede de controle difuso e sua 
eficácia suspensa em função da resolução 5/2012 do Senado Federal; 

- atualmente é absolutamente cabível a substituição de pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos em sede de tráfico privilegiado; 

- o STF utilizou o princípio da individualização da pena para afastar a proibição da 
conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (de forma 
abstrata) – seria invasão legislativa da atividade judicante; 

- a pena do tráfico é de 5 a 15 anos acrescida de multa: não aplicada a redução do 
tráfico privilegiado, a pena suplanta o limite de 4 (quatro) anos previsto no artigo 
44 do Código Penal Brasileiro  tráfico sem causa de diminuição de pena não 
permitirá então a substituição. IMPORTANTE: em caso de colaboração 
premiada(causa de redução de pena) seria, em tese, possível a incidência da 
substituição fora da seara do tráfico privilegiado; 

-> mecanismo de substituição da pena: 

- pena privativa substituída menor ou igual a 1 (um) ano  1 PRD ou MULTA46; 

STJ, Súmula 171: para o caso acima (pena não superior a um ano) é 
defeso ao juízo realizar a substituição por multa (em caso de crimes 
previstos em lei especial) da pena de privativa de liberdade prevista 
cumulativamente com a multa, o que geraria duas multas (uma 
cumulativa e uma substitutiva). Neste caso a substituição deve se dar 
por PRD (uma PRD + multa cumulada no tipo); 

- pena privativa substituída superior a 1 (um) ano  1 PRD e MULTA ou 2 PRD´s; 

-> conversão: 

- o tema será resolvido na Vara de Execução Penal; 

- conversão “castigo”47 (prevista no Código Penal): a pena restritiva de direito se converte em 
privativa de liberdade durante a execução; 

                                                            
45 A expressão é utilizada pela doutrina e pela jurisprudência do STJ e STF. 
46 Multa substitutiva = substitui a pena privativa de liberdade. 
47 Nomenclatura utilizada informalmente pelo professor. 
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- descumprida a pena restritiva de direitos o STJ entende que o condenado deve 
ser intimado para justificar o não cumprimento; 

- não aceita a justificativa (ou não dada) deve o condenado cumprir o restante 
(tempo a cumprir) como pena privativa de liberdade (com o saldo mínimo de 30 
dias); 

Pergunta: toda e qualquer pena restritiva de direito pode ser convertida em pena 
privativa de liberdade? A corrente minoritária entende que a pena de prestação 
pecuniária não pode ser convertida em pena privativa de liberdade (conversão de 
dívida em prisão)48. O STJ (corrente majoritária) entende que a prestação 
pecuniária pode ser convertida em pena privativa de liberdade, vez que o 
legislador não excepcionou tal espécie nas possibilidades de conversão (como o 
fez com a multa, por exemplo); 

- cumprimento simultâneo: impossível o cumprimento simultâneo das penas 
restritivas de direito e privativas de liberdade, deve haver conversão das penas 
restritivas de direito em privativa de liberdade (ex.: a Prestação Pecuniária é 
compatível até mesmo com o regime fechado); 

- conversão “benefício” (prevista na LEP – artigo 180): a pena está sendo cumprida na Vara de 
Execução Penal e pode sofrer conversão em pena restritiva de direitos pelo juiz da Vara de 
Execução; 

- neste caso há uma sentença condenatória transitada em julgado que aplicou 
pena privativa de liberdade com seu regime sem a substituição de pena -> 
cumprimento de pena privativa de liberdade. Preenchido os requisitos da LEP a 
pena privativa de liberdade na VEC será convertida em PRD. Requisitos: 

- pena igual ou menor a 2 (dois) anos -> vale tanto para a pena 
aplicada como para a pena restante; 

- regime aberto -> o regime deve ser atualmente aberto, não 
importando como começou o cumprimento; 

- cumprimento de ¼ da pena; 

- antecedentes e personalidade indicarem ser recomendável a 
conversão; 

PROBLEMA: condenado pelo crime do artigo 129, §2º, inciso III do CP (lesão 
corporal dolosa) pode obter o benefício? 

- primeiro: não cabe a substituição por PRD ao fixar a pena (há 
violência que veda a substituição do artigo 44 do CP); 

- segundo: por meio da conversão do artigo 180 seria possível a 
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; 

- IMPORTANTE: a violência que constitui fundamento legal para 
impedir a conversão do artigo 44 do Código Penal não foi inserida 
como impeditivo da conversão no artigo 180 da LEP; 

-> concurso de crimes e patamar superior a 4 (quatro) anos pela soma: exemplo de duas 
condenações de dois anos e meio sem haver violência ou grave ameaça à pessoa – a 
substituição de pena somente pode ser verificada após a finalização do cálculo da pena 
privativa de liberdade, inclusive após aplicação da regra do concurso de crimes  neste caso 
não é cabível a substituição do artigo 44, devendo haver adequação do regime (a adequação 

                                                            
48 A prestação pecuniária sequer tem duração delimitada e proporcional ao tempo. 
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deste também vem depois de aplicação da regra do concurso de crimes, conforme o artigo 11 
da LEP); 

- lembre-se: a determinação do regime é feita após a unificação ou soma das 
penas; 

- em caso de um dos crimes ser praticado com violência ou grave ameaça, não 
poderá haver a substituição por pena restritiva de direitos (artigo 69, §1º do CP); 

- mesmo que o juiz defina ao final o regime de cumprimento da pena, ele deve, 
antes definir o regime individualmente de cada crime: fixa o regime 
separadamente e ao final fixa o regime já com a alteração da soma ou majoração. 
Tal regra é importante em caso de recurso da defesa que posteriormente afasta 
um crime, visto que neste caso a fixação de regime pelo Tribunal seria clara 
supressão de instância; 

- o princípio da individualização da pena determina que a pena seja 
individualizada em cada crime (inclusive no que tange ao regime de 
cumprimento), mesmo que ao final a pena seja unificada para 
determinação de um novo regimento de cumprimento; 

 

PENA DE MULTA49: 

- primeira observação importante: a prestação pecuniária não se confunde com a pena de 
multa (é diferente: a destinação + a quantificação + a forma de cálculo); 

-> prestação pecuniária: 

- quantificação: substitui uma pena privativa de liberdade no valor de 1 (um) a 
360 (trezentos e sessenta) salários mínimos; 

- 1 salário <-> 360 salários; 

- destinação: vítima, dependentes ou entidade privada de utilidade pública; 

- execução: com a possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade; 

-> sistema de multa: multa cumulativa + multa alternativa + multa substitutiva; 

- multa cumulativa: o tipo penal prevê a pena privativa de liberdade acrescida da 
multa (ex.: artigo 155 do CP); 

- multa alternativa: o tipo penal prevê a pena privativa de liberdade OU a pena de 
multa, alternativamente (ex.: artigo 156 do CP); 

- multa substitutiva: tem por fundamento o artigo 44, §2º do CP (substituição da 
pena privativa de liberdade não superior a um ano); 

-> sistema dos dias-multa: 

- o juiz deve determinar o valor de cada dia-multa e também a quantidade de 
dias-multa; 

- crimes que se submetem ao sistema: 

- o artigo 244 do Código Penal (abandono material) determina a pena 
de multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país  
exceção à regra geral da parte geral do CP; 

 1ª ETAPA: o juiz deve verificar o número de dias-multa; 

- parâmetro: 10 dias <-> 360 dias; 

                                                            
49 As penas pecuniárias em sentido lato compreende a pena de prestação pecuniária e a pena de multa. 
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- critério: sistema trifásico; 

 2ª ETAPA: o juiz deve verificar o valor de cada dia-multa; 

- parâmetro: 1/30 salário mínimo <-> 5X salário mínimo; 

- possibilidade do juiz  elevar até o triplo (3X); 

- critério: capacidade econômica do réu50; 

-> informações importantes sobre a pena de multa; 

- destinação: fundo penitenciário (seja estadual, seja nacional); 

- execução: na forma do artigo 51 do Código Penal (a execução da pena de multa 
– STF, ADI 3150 – pertence ao Ministério Público dentro do prazo de 90 dias e, em 
caso de omissão do M.P. o juiz da VEP encaminhará a certidão para a Fazenda 
Pública51) – não há possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade -> 
dívida de valor; 

 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: 

- o Código Penal adota o modelo trifásico (Nelson Hungria); 

- o modelo trifásico (como o próprio nome diz) se compõe de três fases: 

- 1ª fase  fixação da pena base; 

- o patamar deve ficar sempre entre o máximo e mínimo 
abstratamente previsto; 

- critério de quantificação: são 8 (oito) as circunstâncias judiciais 
previstas no artigo 59 do Código Penal. Atualmente o STJ está dizendo 
que o juiz, de forma preferencial, deverá adotar o critério objetivo de 
1/852; 

- antecedentes: a súmula 444 do STJ afirma que não pode ser 
considerados como maus antecedentes os inquéritos policiais ou 
processos em andamento (princípio da presunção de inocência) – o 
STF segue a mesma orientação; 

- 2ª fase  pena provisória - circunstâncias agravantes e atenuantes; 

- são levadas em conta as agravantes e as atenuantes previstas no 
Código Penal, lembrando que segundo o artigo 66 do CP, o rol das 
atenuantes (ao contrário das agravantes) é exemplificativo; 

- em caso de crime previsto em lei especial, pode tal lei trazer as 
próprias agravantes e atenuantes; 

- o patamar também deve ficar sempre entre o máximo e mínimo 
abstratamente previsto53; 

                                                            
50 Por isso o Ministério Público deve ficar atento, na instrução, quanto à produção de elementos 
informativos capazes de demonstrar a capacidade financeira do réu. 
51 Cuidado para o PACOTE ANTICRIME que altera o artigo 51 do Código Penal, definindo que a multa é 
dívida de valor que deve ser executada perante o juiz da execução penal (foi criado um verdadeiro 
Frankenstein jurídico). 
52 Creio que há como criticar a recomendação do STJ por vários motivos – que extrapolam o limite deste 
trabalho. O TJMG segue a orientação adotada pelo STJ. 
53 STJ, Súmula 231: a atenuante não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal. 
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- o STJ possui um critério judicial objetivo: fração de 1/6 a cada 
agravante ou atenuante54; 

- concurso de atenuantes e agravantes:  

- no caso de concurso de agravantes e atenuantes a pena deve 
ser aproximar do limite indicado pelas circunstâncias 
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultado do 
motivo determinante do crime, personalidade do agente e 
reincidência (regra do CP – a regra não esclarece bem o que 
deve ser feito); 

- atualmente o STJ entende que no caso de conflito entre 
circunstâncias preponderantes, deve haver compensação das 
circunstâncias; 

- o mesmo acontece em caso de confissão espontânea (ex.: 
compensa-se com a reincidência); 

- reincidência: segundo o artigo 63 do CP verifica-se a reincidência 
quando o agente comete novo crime depois de sentença transitada em 
julgada por crime anterior55; 

- tempo de validade da reincidência: cumprida a pena ou 
extinta, após o prazo de 5 (cinco) anos56 o agente retoma a 
condição de primário  neste caso prevalece o entendimento 
no STJ de que o autor será considerado, após tal prazo, 
primário, mas portador de maus antecedentes57; 

- período de prova do sursis e do livramento condicional: tal 
período está incluído no cômputo do prazo depurador para o 
desaparecimento dos efeitos da reincidência; 

- a reincidência também vale para o crime culposo (seja 
anterior, ou posterior); 

- reincidência específica: em algumas passagens o Código Penal 
trata de tal forma de reincidência para vedar benefícios (ex.: 
artigo 44, inciso II, §3º, CP); 

- 3ª fase  pena definitiva - causas de aumento e diminuição; 

- nesta fase não há respeito ao patamar mínimo ou máximo 
abstratamente previsto podendo a pena ficar aquém do mínimo ou 
além do máximo em função da incidência de uma minorante ou 
majorante, respectivamente; 

- uma causa da terceira fase repercute sobre o resultado da outra, não 
podendo elas ser compensadas; 

- o professor recomenda que a conta deva se iniciar pela causa de 
diminuição de pena; 

                                                            
54 O TJMG segue tal entendimento – a meu ver, também passível de críticas. 
55 Sentença no estrangeiro gera reincidência no Brasil sem necessidade de homologação. 
56 Período depurador da reincidência. 
57 No STF há divergência entre as Turmas. Há um Recurso Extraordinário parado na Suprema Corte 
desde 2.009 tratando do tema. Fazendo um prognóstico, o STF deve entender que o prazo de cinco anos 
também apagará os maus antecedentes. 
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- duas causas de diminuição de pena da parte geral58: a aplicação da 
segunda causa de diminuição de pena deve incidir sobre o resultado da 
primeira (modelo cumulativo); 

- duas causas de aumento de pena da parte geral: a aplicação da 
segunda causa de diminuição de pena deve incidir sobre o resultado da 
primeira – posição dominante na doutrina e na jurisprudência (modelo 
cumulativo59); 

- duas causas (uma da parte geral, uma da parte especial): há aplicação 
das duas causas; 

- duas causas de aumento ou diminuição da parte especial: deve ser 
aplicada unicamente a causa que mais aumenta ou mais diminui a 
pena60; 

CASO ATUAL IMPORTANTE: 
Roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, 
CP) + roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-
A, inciso I, CP)  como resolver? Incidiria as duas causas de aumento 
da parte especial? 

RESPOSTA: prevalece na jurisprudência (até agora61) que para esse 
caso o juiz está vinculado a apenas um aumento, devendo aplicar o 
maior aumento (no caso, a majorante do emprego de arma); 

-> percentualização da pena base: 

- em 26/11/2019 a 5ª Turma do STJ trouxe a fração de 1/8 referente ao aumento por cada 
circunstância judicial negativamente valorada (HC 531.187/MG)  o entendimento é 
corroborado pelo TJMG; 

- em 19/11/2019 o STJ também firmou o critério de 1/6 para incidência das atenuantes e 
agravantes, devendo fração superior estar subordinada à motivação concreta e idônea (HC 
537.325/SP)  o entendimento é corroborado pelo TJMG; 

- circunstância judicial negativa  + 1/8; 

- circunstância agravante  + 1/6; 

- o tema do afastamento dos maus antecedentes após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos é 
controvertido nos tribunais: em tese, maioria do STF entende que o prazo afasta os maus 
antecedentes (tema ainda pendente no STF). Enquanto isso o STJ entende que o prazo não 
afasta os maus antecedentes, mas apenas a reincidência; 

-> concurso entre atenuante e agravante (preponderância); 

- menoridade VS reincidência  compensação; 

                                                            
58 Lembrar que o artigo 68, parágrafo único do CP traz a regra de que no caso de concurso entre causas 
de aumento ou diminuição previstas na parte especial o juiz pode (a leitura é que DEVE) limitar a um só 
aumento ou uma só diminuição, prevalecendo a causa que mais aumente ou diminua a pena. 
Importante observar esta regra: causa de aumento ou diminuição da parte especial  juiz DEVE limitar-
se a uma única causa (seja para reduzir, seja para aumentar). 
59 O MODELO DERIVADO (não adotado) traz a regra de que a causa de diminuição deveria seguir o 
modelo cumulativo e a causa de aumento o modelo isolado. Esta posição, como vista, não é adotada. 
60 O juiz deve reconhecer as duas causas de aumento e aplicar apenas uma. 
61 Importante observar que o tema não é totalmente pacífico e não se descarta uma mudança futura da 
jurisprudência para alteração da orientação e aplicação cumulativa das duas causas de aumento de 
pena. 
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- menoridade VS multireincidência  SEM compensação; 

- confissão VS reincidência  compensação; 

Importante: anotações em período anterior à imputabilidade (ex.: menoridade) 
 NÃO podem repercutir na fixação da pena  PODEM repercutir para 
decretação de prisão preventiva62; 

 

CONCURSO DE CRIMES: 

- o concurso de crimes é dividido em três grandes grupos: 

- concurso material/real (artigo 69 do CP); 

- concurso formal/ideal (artigo 70 do CP); 

- crime continuado/continuidade delitiva (artigo 71 do CP); 

- não importa qual o concurso, na dosimetria, para cada um dos crimes, utilizar-se-á o 
processo trifásico com a definição do regime isoladamente, sendo, ao final, realizada a 
unificação com a regra do concurso de crimes (primeiro -> sistema trifásico em cada crime 
isolado -> depois -> aplicação das regras do concurso de crimes); 

 

-> concurso material/real: 

- conceito: mais de uma conduta gerando mais de um crime; 

- concurso material com crimes idênticos: concurso material homogêneo; 

- concurso material cm crimes distintos: concurso material heterogêneo; 

- consequência: ocorrerá a soma das penas (cúmulo material de penas); 

 

-> concurso formal/ideal: 

- conceito: somente uma conduta gerando mais de um crime; 

- concurso formal com crimes idênticos: concurso formal homogêneo; 

- concurso formal cm crimes distintos: concurso formal heterogêneo; 

- concurso formal perfeito ou próprio63:  

- consequência: ocorrerá em regra o aumento de pena do crime mais grave – se 
distintos (exasperação de penas); 

- regra de aumento: 1/6 a 1/2 (sobre o crime mais grave, se não 
forem iguais); 

- quantum de aumento: a doutrina e a jurisprudência entende que o 
número de crimes vincula o aumento da pena; 

- 2 crimes  1/6 

- 3 crimes  1/5; 

- 4 crimes  1/4 

- 5 crimes  1/3; 

                                                            
62 A matéria está consolidada no STJ. 
63 Regra: aplicado caso os dois crimes sejam culposos e em caso de um dos crimes culposo e o outro 
doloso. Esquema: doloso + doloso = concurso formal impróprio / doloso + culposo = concurso formal 
próprio / culposo + culposo = concurso formal próprio. 
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- 6 ou + crimes  1/2; 

- a pena final que determinará, ao final, a possibilidade de 
substituição de pena e estabelecimento de regime prisional inicial; 

- cúmulo material benéfico: caso o modelo da exasperação traga uma 
pena maior que a que seria aplicada pela soma, as penas devem ser 
somadas (artigo 70, parágrafo único, CP); 

- concurso formal imperfeito ou impróprio: crimes dolosos64 + desígnios autônomos  neste 
caso, segundo a lei, deve ocorrer a soma das penas, tal qual no sistema do concurso material 
(cúmulo material de penas); 

- consequência: ocorrerá a soma das penas (cúmulo material de penas); 

- é perfeitamente possível ocorrer o concurso formal no caso de crime de roubo  com uma 
única conduta o autor subtrai, mediante grave ameaça, bens de duas pessoas; 

 

-> crime continuado (artigo 71 do CP): 

- macete: 71 = 69 + 2 (o crime continuado constitui uma ficção jurídica -> em verdade haveria 
um caso de concurso material para o qual, agregado dois requisitos, considera-se crime 
continuado); 

- crime continuado = concurso material transformado (nomenclatura informal); 

- requisitos: * crimes da mesma espécie; 

* condição semelhante de tempo, lugar e modo de execução; 

- concurso formal = todos os crimes em uma única conduta  crime continuado = crimes 
praticados em diferentes condutas; 

- teoria adotada no artigo 71 em relação a definição da continuidade delitiva: 

- teoria objetiva: na definição da continuidade há exclusivamente requisitos 
objetivos (tempo + lugar + forma/meio); 

- teoria subjetiva: na definição da continuidade há exclusivamente requisitos 
subjetivos (intenção do agente, após a prática do primeiro crime, realizar o 
segundo)  não seguida pelo Brasil; 

- teoria mista: na definição da continuidade há exclusivamente requisitos 
subjetivos e objetivos; 

Posição do STJ e STF: segundo as Cortes o Brasil adota a Teoria Mista ou Eclética, 
visto serem necessários requisitos subjetivos65 e objetivos para configuração da 
continuidade delitiva; 

- intervalo de tempo: ainda prevalece o entendimento que o intervalo máximo é de 30 (trinta) 
dias; 

- lugar: prevalece o entendimento que se trata de crimes praticados na mesma Comarca; 

- observação: em caso de Comarcas contíguas (ex.: Belo Horizonte VS Nova Lima) 
é possível que o juiz, na vara de execuções penais, aplique a regra do crime 
continuado. O artigo 66, inciso III da LEP traz a competência do juiz da execução 
em realizar a soma e unificação das penas; 

                                                            
64 Crime doloso + crime doloso  os dois crimes devem ser dolosos no concurso formal imperfeito. 
65 Segundo a lei, pela expressão “devem os subsequentes serem havidos como continuação do 
primeiro”. 
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- crimes da mesma espécie: ainda prevalece o critério restritivo que trata da 
mesma espécie apenas os crimes previstos no mesmo tipo penal (importante: não 
é adotado o critério do mesmo bem jurídico protegido, sendo inviável o 
reconhecimento da continuidade como no caso da existência de crime de furto e 
roubo66); 

- consequência do reconhecimento do crime continuado: 

- crime continuado comum ou simples (artigo 71, caput, CP): neste caso deve ser 
seguido o sistema da exasperação com o aumento de 1/6 a 2/367; 

- crime continuado qualificado ou especial (artigo 71, parágrafo único, CP): 
quando os crimes praticados forem dolosos, praticados com violência ou grave 
ameaça contra vítimas diferentes a pena poderá ser elevada até o triplo; 

dolo + violência + vítimas distintas = pena até 3X (triplo) 

 

-> questões polêmicas: 

STF, Súmula 711: tal súmula trata do crime permanente e do crime continuado; 

- no crime permanente há uma única conduta que se prolonga no tempo; 

- segundo a súmula, antes de cessada a permanência, caso surja uma lei mais 
severa, será tal lei aplicada, sem qualquer possibilidade de arguir retroatividade 
da lei mais severa como forma de impedir sua aplicação; 

- no caso do crime continuado há mais de uma conduta e o STF adota a mesma 
regra caso uma das condutas se dê durante sua vigência; 

Crimes dolosos contra a vida VS continuidade delitiva:   

- crimes dolosos, com violência ou grave ameaça, praticados contra vítimas 
diferentes; 

- a súmula 605 do STF afirmava não ser possível a incidência da continuidade 
delitiva nos crimes contra a vida; 

- com a Lei 7.209/84 aquilo que o STF não permitia foi alterado pelo legislador 
na regra do crime continuado, passando a ser permitida a incidência da 
continuidade delitiva neste caso68; 

Continuidade delitiva e vários crimes na mesma conduta: 

- exemplo: um furto em uma data com dois outros furtos em concurso formal 
imperfeito em outra ocasião. Também há a possibilidade de um crime anterior 
doloso com o posterior concurso formal de um crime doloso com um culposo. 
Como fazer? Seriam possíveis duas exasperações? 

- concorrência entre concurso formal e crime continuado: segundo o STJ, neste 
caso, havendo possibilidade dos dois aumentos, deve prevalecer um único 
aumento – da continuidade delitiva69; 

 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (SURSIS): 

                                                            
66 Sequer é possível a aplicação da continuidade delitiva nos crimes de roubo e latrocínio. 
67 Também se utiliza do critério que se baseia na quantidade de crimes. Jamais o resultado da pena 
exasperada pode ser superior ao resultado da soma (sistema do cúmulo material benéfico). 
68 Trata-se do fenômeno conhecido em Direito Constitucional como override. 
69 Importante saber esta orientação – que pode, de fato, ser cobrada em prova de segunda fase. 
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1ª fase - artigo 59 do Código Penal -> circunstâncias judiciais; 

2ª fase - artigo 68 do Código Penal -> sistema trifásico de aplicação da pena; 

3ª fase - regime inicial de cumprimento de pena; 

4ª fase - possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos ou multa substitutiva; 

5ª fase - possibilidade de aplicação do sursis; 

- segundo o artigo 77-82 do CP e artigo 84 da LEP: na sentença penal condenatória deve o 
magistrado avaliar a possibilidade de aplicação do sursis – tal instituto é cumprido no juízo da 
execução penal; 

- no sursis a execução da pena privativa de liberdade ficará suspensa; 

- não pode ser confundida a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (sursis – 
sentença condenatória) com a suspensão condicional do processo (artigo 89, Lei 9.099/95 – 
pena mínima igual ou menor de um ano – o processo fica suspenso – não há sentença penal 
condenatória); 

- o sursis processual é aplicado no início do processo, antes da execução e antes 
da sentença penal condenatória; 

- cumprida as condições da suspensão condicional do processo o autor do fato 
tem, ao final, direito de extinção da punibilidade; 

- toda casa extintiva da punibilidade que tem incidência na fase da pretensão 
punitiva (antes da sentença penal condenatória) vai impedir o surgimento de 
vários efeitos penais e extrapenais da sentença condenatório – impedindo a 
formação da própria sentença penal condenatória; 

- ao contrário, beneficiando-se da suspensão da execução da pena (concedido na 
própria sentença), há normal produção dos efeitos desta sentença (ex.: 
reincidência; maus antecedentes); 

- cuidado com o CPP: a redação da matéria no CPP é dos anos 40, sendo o tema 
alterado no CP e na LEP em 1.984. A título de exemplo, o artigo 696 do CPP traz a 
suspensão pelo prazo de 2 (dois) a 6 (seis) anos em descompasso com as demais 
normas do sistema. Em matéria de sursis o CPP traz várias matérias já 
superadas70; 

- decisão do sursis: segundo o CPP, da decisão que conceder, negar ou revogar o 
benefício cabe RESE  o dispositivo está revogado tacitamente; 

- decisão que conceder o sursis -> sentença penal condenatória -> 
apelação; 

- decisão que negar o sursis -> sentença penal condenatória -> 
apelação; 

- decisão que revogar o sursis -> matéria da execução -> agravo em 
execução (artigo 197, LEP71); 

-> requisitos:  

                                                            
70 O artigo 705 do CPP prevê que intimado pessoalmente ou por edital, caso o réu (condenado) não se 
apresente na audiência admonitória, deverá a concessão do benefício ser considerada sem efeito (não 
é revogação, o sursis sequer começou)  tal artigo é válido ainda. A LEP (Lei 7.210/84) traz, em seu 
artigo 161, disposição idêntica ao artigo 705 do CPP. 
71 Previsão expressa do artigo 66, inciso III, alínea “d” da LEP quanto a competência do juiz da execução 
para tal espécie. 
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- pena privativa de liberdade aplicada menor ou igual a 2 (dois) anos (regra 
geral); 

- exceção: pena de até 4 (quatro) anos; 

- maior de 70 (setenta) anos (sursis etário); 

- questões de saúde (sursis humanitário); 

- crime ambiental -> artigo 16 da Lei 9.605 -> não vale o artigo 77, 
caput --> há regra especial -> pena concreta de até 3 (três) anos -> 
previsão mais benéfica; 

- não reincidente em crime doloso (regra geral); 

- exceção: a condenação anterior a pena de multa não impede a 
concessão de benefício; 

- condenação anterior em multa -> cabe sursis; 

- é possível situação concreta em que o condenado por furto tenha 
aplicação inicial unicamente de crime de multa (furto privilegiado) e 
venha a ser proibido a realizar a substituição por perna restritiva de 
direitos em furto posterior em função da reincidência específica, mas 
seja cabível sursis uma vez que a condenação anterior é unicamente 
em multa; 

- circunstâncias judiciais favoráveis: 

- “mini-59” (apenas as 6 primeiras circunstâncias) favorável; 

- o não encarceramento deve ser necessário e suficiente para 
reprovação do crime; 

- usado os antecedentes para aumentar a pena base e aumentar o 
regime, jamais deveria ser considerado possível a incidência do sursis 
(a decisão seria autofágica e, consequentemente, teratológica); 

-> período de prova: 

- aceito o sursis na audiência admonitória se inicia o período de prova; 

- a sentença que concede o sursis deve indicar o período de prova (duração de tral 
período); 

- em regra o período é de 2 (dois) a 4 (quatro anos); 

- o parâmetro para fixação do tempo do período de prova dentro do parâmetro 
legal deve ser o sistema geral da culpabilidade (circunstâncias judiciais do artigo 
59 do CP); 

- no caso de sursis de pena maior que 2 e até 4 anos (2-4 anos) o período de prova 
é de 4 (quatro) a 6 (seis) anos (sursis especial); 

- nas contravenções penais o período de prova é de 1 a 3 anos; 

-> não comparecimento na audiência admonitória: 

- o juiz torna sem efeito o sursis e expede mandado de prisão; 

- é possível fundamentar o não comparecimento (ex.: internação hospitalar) -> 
neste caso, apresentado o justo motivo, é possível a marcação de nova data para 
audiência; 

-> cumprimento do sursis: 
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- cumprido o benefício conforme pactuado e esgotado o prazo, incide o artigo 82 
do CP -> extinta a pena privativa de liberdade; 

- o sursis não impede os maus antecedentes e a reincidência – ele se dá 
posteriormente à condenação; 

- o período de prova conta como período depurador capaz de apagar os efeitos da 
reincidência (artigo 64, inciso I do CP72); 

-> modalidades de sursis e condições: 

- sursis simples (artigo 78, §1º, CP); 

- 1º ano -> prestação de serviços à comunidade OU limitação de final 
de semana (PSC ou LFS) 

- sursis especial (artigo 78, §2º, CP); 

- requisitos -> reparação do dano + artigo 59 totalmente favorável -> 
possível sursis especial; 

- 1º ano -> proibição de frequentar determinados lugares + proibição 
de ausentar da comarca sem autorização + comparecimento mensal 
em juízo; 

! IMPORTANTE ! 
PRD não cumprida  conversão; 

SURSIS não cumprido  revogação73; 
-> revogação do sursis: 

- revogação obrigatória: 

- artigo 81, incisos I, II e III do CP; 

- revogação facultativa: 

- artigo 81, §1º, CP; 

 

PRESCRIÇÃO PENAL 
LOCALIZAÇÃO NO CÓDIGO PENAL: 

- previsto no artigo 107, inciso IV do Código Penal como causa de extinção da punibilidade; 

- prescrição  limitação no tempo do jus puniende estatal; 

- prescritibilidade = regra; 

- imprescritibilidade = exceção; 

- prática de racismo; 

- ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou 
estado democrático; 

- praticado o crime nasce a pretensão punitiva -> com a sentença condenatória a pretensão 
punitiva torna-se executória -> esta termina com o cumprimento da pena ou sua extinção; 

- prescrição da pretensão punitiva -> antes da execução -> impede a formação de uma 
sentença penal condenatória -> decisão que declara a extinção da punibilidade; 

- prescrição da pretensão executória -> depois da execução -> a sentença penal condenatória 
já se formou -> os efeitos da sentença condenatória não se esvaziam (ex.: reincidência); 

                                                            
72 A mesma regra se aplica ao livramento condicional. 
73 Decisão do juiz da VEC que comporta AGRAVO EM EXECUÇÃO. 
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- absolvição primária VS extinção da punibilidade: o reconhecimento da extinção da 
punibilidade tem natureza de decisão declaratória e não se trata de uma decisão de 
absolvição propriamente dita; 

 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: 

-> espécies: 

- prescrição da pretensão punitiva propriamente dita/prescrição abstrata:  

- previsão legal: artigo 109, caput, CP; 

- parâmetro: pena abstrata cominada pelo legislador (patamar 
máximo); 

- impede os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado; 

 

- prescrição da pretensão punitiva retroativa:  

- previsão legal: artigo 110, §1º, CP; 

- parâmetro: pena concreta aplicada; 

- o marco temporal que serve de parâmetro para o reconhecimento 
desta causa de extinção da punibilidade é entre a sentença 
condenatória não recorrida pela acusação (transitada em julgado 
para o MP) para trás; 

MOMENTO A SER ANALISADO 
P. Retroativa  trânsito em julgado/MP  P. Superveniente 

 

- prescrição da pretensão punitiva superveniente/intercorrente/posterior74:  

- previsão legal: artigo 110, §1º, CP; 

- parâmetro: pena concreta aplicada75; 

- o marco temporal que serve de parâmetro para o reconhecimento 
desta causa de extinção da punibilidade é entre a sentença 
condenatória não recorrida pela acusação (transitada em julgado 
para o MP) para frente; 

MOMENTO A SER ANALISADO 
P. Retroativa  trânsito em julgado/MP  P. Superveniente 

 

- prescrição da pretensão executória:  

- previsão legal: artigo 110, caput, CP; 

- parâmetro: pena concreta aplicada76; 

 

- prescrição retroativa antecipada/prescrição pela pena em perspectiva/ 
prescrição pela pena presumida/prescrição pela pena pré-calculada/prescrição 
pela pena ideal/prescrição pela pena hipotética/prescrição pela pena 
virtual/prescrição pela pena em prognose/prognose prescricional:  

                                                            
74 Outra nomenclatura é prescrição da pretensão punitiva subsequente. 
75 Transitada em julgado para o Ministério Público. 
76 Transitada em julgado para a acusação e defesa. 
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- previsão legal: não existe; 

- origem: surgiu para evitar o desperdício de recursos do sistema de 
persecução penal em juízo em situações nas quais a pena 
concretamente aplicada atrairia, com altíssimas chances, a 
prescrição. Há também quem sustente a ausência de condições da 
ação no caso concreto, faltando a utilidade da persecução penal em 
juízo; 

- posição do STJ: a súmula 438 do Tribunal da Cidadania afasta a 
incidência de tal modalidade de prescrição77; 

-> regras de aplicação da prescrição: 

- prazo – pena privativa de liberdade: segue como parâmetro a pena 
abstratamente cominada nos termos do artigo 109 do Código Penal; 

PENA                       PRESCRIÇÃO 

< 1 ano 3 anos 

> ou = 1 até 2 anos 4 anos 

> 2 até 4 anos 8 anos 

> 4 até 8 anos 12 anos 

> 8 até 12 anos 16 anos 

> 12 anos 20 anos 

- prazo – pena restritiva de direitos: segue o prazo da pena privativa de liberdade 
substituída; 

- prazo – pena de multa: 

- aplicada isoladamente: 2 anos; 

- aplicada conjuntamente à pena privativa de liberdade: prazo da 
pena privativa de liberdade; 

- crime sem pena privativa de liberdade – artigo 28, caput, da Lei 11.343/0678: 
prazo de 2 anos79; 

- modificação do prazo: 

- aplicada a prescrição da pretensão punitiva e prescrição da 
pretensão executória  o artigo 115 do CP traz regras: 

* menor de 21 anos na época do fato80 -> prazo pela metade; 

* maior de 70 na data da sentença81 -> prazo pela metade; 

-> prescrição e concurso de crimes: 

- é importante estar atento à regra de determina a análise da prescrição relativa á 
cada crime isoladamente considerado; 

                                                            
77 Há provimento da corregedoria do MPMG sugerindo a não adoção da tese da prescrição virtual. 
78 Penas previstas no preceito secundário não são penas restritivas de direitos, visto que estas são 
apenas as substitutivas das privativas de liberdade. 
79 Artigo 30 da Lei 11.343/06. 
80 O requisito da idade para redução do prazo prescricional, deve, segundo o STJ, ser preenchido, para 
os menores de 21 anos, na data do fato e no caso de maior de 70 anos, na data da primeira decisão 
condenatória, não se aplicando a redução, neste último caso, à pessoa que fizer 70 anos após a primeira 
decisão condenatória. 
81 Sentença do primeiro julgamento = primeira decisão condenatória. 
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- tal regra encontra-se no artigo 119 do Código Penal que determina que a 
extinção da punibilidade em função da prescrição ocorre em relação a cada crime 
isoladamente; 

Súmula 497 do STF: tal súmula, anterior ao artigo 119 do Código Penal, determina 
que em caso de crime continuado a prescrição é regulada por cada crime 
isoladamente; 

-> início do prazo prescricional: 

- nos termos do artigo 111 do Código Penal, a prescrição tem o prazo iniciado com 
a consumação do delito (artigo 111, inciso I, CP); 

- tempo do crime: teoria da atividade; 

- início da prescrição da pretensão punitiva: teoria do resultado (crime 
consumado); 

- crime consumado  consumação; 

- crime tentado  cessação da atividade criminosa; 

- crime permanente  cessação da permanência; 

- bigamia  fato se tornou conhecido; 

- alteração de registro civil  fato se tornou conhecido; 

- crime contra a dignidade sexual de criança ou adolescente  data 
em que a vítima completar 18 anos; 

- início da prescrição da pretensão executória: previsto no artigo 112 do Código 
Penal Brasileiro; 

- data do trânsito em julgado para a acusação; 

- data de revogação do sursis82; 

- data de revogação do livramento condicional; 

-> causas impeditivas da suspensão: 

- o Código Penal trouxe, no artigo 116, um rol exemplificativo, havendo causas 
fora do Código Penal; 

- suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei 9.099/95); 

- réu não encontrado citado por edital (artigo 366 do CPP83); 

- inserção em regime de parcelamento para pagamento do crédito 
tributário (artigo 83 da Lei 9.430/96); 

- causas previstas no Código Penal (artigo 116): 

- questão prejudicial referente à existência do crime pendente de 
resolução; 

- cumprimento de pena no estrangeiro; 

- depois de passado em julgado a sentença condenatória a prescrição 
não corre enquanto o acusado está preso por outro crime (parágrafo 

                                                            
82 Somente sursis iniciado pode ser revogado. Decisão que torna sem efeito o sursis pelo não 
comparecimento na audiência admonitória segue a regra geral – trânsito em julgado ao Ministério 
Público da sentença acusatória. 
83 O processo não pode prosseguir sem a citação do réu. O prazo de duração da suspensão do processo 
neste caso, segundo a Súmula 415 do STJ é regulado pela pena máxima cominada ao crime em cotejo 
com os prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal. 
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único) – a PPE não corre no tempo que o condenado está preso por 
outro motivo (a prisão por outro crime suspende o prazo de 
contagem da PPE); 

-> causas interruptivas da prescrição (zera a contagem do prazo – artigo 117 do CP): 

- recebimento da denúncia ou da queixa; 

- sentença de pronúncia (data de publicação); 

- confirmação da sentença de pronúncia; 

- sentença ou acórdão condenatório recorrível84 (publicação85); 

- início ou continuação86 do cumprimento de pena87  apenas PPE; 

- reincidência88  apenas PPE; 

§1º do artigo 117: excetuado os casos de início ou continuação de cumprimento 
de pena e reincidência, no caso de concurso de pessoas, a prescrição 
interromperá para todos os autores do crime (interrupção em relação ao fato 
criminoso)  o sistema prescricional busca evitar que, no concurso de pessoas, 
a prescrição seja contada apenas para uma pessoa e não para outra89; 

-> cálculo de prescrição a partir de pena em concreto: 

- pressupõe o trânsito em julgado para a acusação – a prescrição da pretensão 
executória se dá a partir desta data; 

- não pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia – 
nos termos do artigo 110, §1º do Código Penal90; 

MACETE: 
- prescrição da pretensão punitiva retroativa/intercorrente: precisa 
da informação que transitou em julgado para a acusação, mas não da 
data em si de tal trânsito; 
- prescrição da pretensão executória: precisa da data do trânsito em 
julgado para a acusação91; 

                                                            
84 O quê seria “sentença ou acórdão condenatório recorrível”? Prevalece o entendimento que se refere 
à condenação inédita (pela primeira vez). O entendimento de que atribui o efeito interruptivo ao 
acórdão confirmatório da condenação em primeira instância é minoritário e não prevaleceu. 
85 Entre a data da sentença e data da publicação, a causa interruptiva da prescrição é a data da 
publicação. 
86 Em caso de fuga a prescrição volta a correr pelo tempo restante de cumprimento da pena. 
87 Personalíssima – não aplica aos coautores e partícipes. 
88 Personalíssima – não aplica aos coautores e partícipes. 
89 IMPORTANTE: interrupção da prescrição  fato. 
90 IMPORTANTE: tal vedação surgiu através de alteração legislativa datada de 2.010 (06/05/2010). 
91 O recuso da apelação pelo Ministério Público evita, na prática, o início da contagem de tal prazo. 


