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Tópicos de Direito Penal: 
 

1. Introdução: 
 
Evolução do Direito Penal: De forma resumida, ao acompanharmos a evolução do Direito Penal na 
história percebemos que ele surge em um primeiro momento por meio da aplicação da vingança privada, 
onde cada indivíduo buscava a justiça privada, por meio de seus próprios atos. Em um segundo momento, 
há uma evolução para a composição dos conflitos, por esse método o autor do delito “comprava” a sua 
liberdade. Em vez da vingança de sangue era oferecido um valor suficiente para “cobrir” os danos 
sofridos pela vítima. Em um terceiro momento, o Estado passa a se encarregar da vingança pública. 
Torna-se dever do Estado manter a ordem e fazer justiça. As partes envolvidas perdem o direito de buscar 
por si próprias uma solução. A nova postura é submeter-se a um poder externo, que é o próprio Estado. 
 
Evolução do Direito Penal no Brasil: 

- Ordenações Filipinas (absolutista) 
- Código de 1830 (escravocrata) 
- Código de 1890 (defeitos técnicos – fim da escravidão) 
- Código de 1932 (consolidação de diversas leis) 
- Código de 1940 (autoritário com características Liberais) 

 
Conceito de Direito Penal: Ramo do Direito Público, no qual o Estado, selecionando os bens jurídicos 
mais relevantes para o bem-estar social, proíbe determinadas condutas, definindo-as como crimes, os 
quais cominam em sanções. 
 
Norma Incriminadora: São normas que proíbem comportamentos. Possuem um Preceito Primário e um 
Preceito Secundário. Estas normas são consideradas Leis Penais. Já a Norma Penal é consiste no 
mandamento ou proibição da lei. 
 

-Preceito Primário (preceptum iuris): descrição do comportamento proibido. Ex: Art. 121, CP – 
Matar alguém. (Norma Penal = “NÃO MATARAS”) 

-Preceito Secundário (sanctio iuris): concede eficácia ao preceito primário, pois corresponde à 
sanção ao comportamento proibido. Ex: Art 121 – Pena de reclusão de 6 a 20 anos. 

1.1 O Garantismo Penal: 
Com base no Estado Constitucional de Direito, o Direito Penal deve ser interpretado pautando-se nos 
fundamentos constitucionais. O Juiz, ao aplicar a norma penal, deve interpretá-la conforme a constituição, 
respeitando os direitos fundamentais, que passam a ser o limite de atuação do Direto Penal (Salo de 
Carvalho, denomina este núcleo como sendo a esfera do inegociável ou não-decidível). 
 

10 axiomas do Garantismo Penal 
Nulla poena sine crime; 
Nulum crimen sine lege; 

Nulla lex sine necessitate; 
Nulla nececisstas sine injuria; 

Nulla injuria sine actione; 
Nulla actio sine culpa; 

Nulla culpa sine judicio; 
Nullum judicium sine accusatione; 
Nulla accusatio sine probatione; e 

Nulla probatio sine defensione. 
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2. As missões do Direito Penal:  
(vingança – punir – garantias – bem jurídico) 
1) Evitar a vingança privada: como vimos as partes se submetem ao poder do Estado, concentrando nas 
mãos dele o JUS PUNIENDI (Poder de Punir) 
 
2) Funcionar como um sistema de garantias para o criminoso: O Direito Penal protege o criminoso 
contra uma atuação arbitrária do Estado. O Estado só poderá punir alguém se houver crime previsto 
(legalidade e anterioridade), além disso os direitos e garantias individuais devem ser respeitados. 
 
3) Funções da Pena: 
 - O que é a Pena? R: A pena é a principal consequência de um crime, formando com este um 
MÍNIMO para o Direito Penal. (crime + pena = mínimo do Dir. Penal) 

 
Função RETRIBUTIVA: a pena é sanção por si só. 
Tomando por referencia Kant, temos que a única sanção possível para um criminoso é a própria 

sanção sem nenhum outro fim. Para ele o homem deve ser tratado como “fim” e não como “meio”. 
Realizar um tratamento diferenciado, como buscar que a sanção gere pacificação social, seria uma ofensa 
a própria dignidade humana, já que este objetivo é um meio a ser alcançado e não um fim. 

 
Função PREVENTIVA: a pena deve ter uma função social. UTILITARISMO. 

  - Prevenção GERAL: ao legislar sobre Direito Penal, criando leis, o Estado tenta prevenir 
que criminosos latentes venham a cometer os crimes. 
   - Prevenção ESPECIAL: ocorrendo a subsunção da lei penal ao caso concreto e havendo 
a efetiva sanção, esta ação busca dar exemplo aos demais, evitando que a conduta ilícita se repita. 
Reinserção social.  
 
OBS: Com a Privatização do Direito Penal surgem dois pontos importantes, que podem ser 
considerados como uma terceira via para a função. 

à Preocupação da relação autor-vítima (vitimologia), buscando a reparação desta última 
à Composição de danos (por acordo entre autor e vítima) por meio dos Juizados Especiais 

 
4) Proteção ao Bem Jurídico (Teoria do Bem Jurídico): 
O Direito Penal é a medida mais drástica que o Estado poderia tomar contra as liberdades individuais, ele 
é a “ultima ratio”, ou seja, seria a medida mais severa tomada diante uma conduta ilícita. Tendo isto em 
vista, o Direito Penal se encarrega de cuidar dos bem jurídicos mais relevantes.  
O bem jurídico protegido por uma norma penal incriminadora seria aquilo que se deseja proteger ao 
proibir uma conduta. Ex: O artigo 121 proíbe “matar alguém”, logo, o bem jurídico protegido, neste caso, 
seria o direito a vida.  
O Estado não poderá incriminar as condutas que lhe convierem, salvaguardando qualquer bem jurídico. 
Se isso fosse possível, estaríamos diante um verdadeiro Estado Absolutista. Além disso, o bem jurídico 
não pode ser confundido com finalidade da lei (como por exemplo, punir), se isso ocorrer, a Lei Penal 
acaba se tornando autolegitimante, não havendo contenção ao poder Estatal. 
Sendo o Direito Penal a “ultima ratio”, não deve ter uma base ampla de atuação e, portanto, deve 
estar encarregado de tutelar os bem jurídicos protegidos pela Constituição Federal, criando crimes 
e sanções nos limites do que a carta magna prevê. 

 
 Desdobramento da Teoria do Bem Jurídica: 

Ofensividade + Subsidiariedade + Fragmentariedade + Proporcionalidade 
 
A teoria do bem jurídico possui 3 funções principais: 
1- Função Sistematizadora: O D.P. sistematiza o código em uma parte geral (regras de aplicação) e em 
uma especial (crimes em espécie) 
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2- Função Interpretativa: auxiliar na interpretação da norma penal 
3- Função Limitadora: intervenção mínima 

3. Princípios do Direito Penal 
 
O que são princípios? 
R: São ideias centrais e abstratas, como pilares para aplicação da norma. Podem ser ponderados caso haja 
contradição. 
 
O que são regras? 
R: São ideias concretas e imperativas, são prescrições específicas, que se aplicam totalmente ou não se 
aplicam. 

3.1. Princípio da Ofensividade/Lesividade/Proteção de Bens Jurídicos: 
 
A conduta criminalizada deve representar ameaça real de lesão a um bem jurídico tutelado pelo Estado. 
Logo não se pune qualquer tipo de conduta: 
 1 – Não se pune a autolesão;  
 2 – Não se pune condições existenciais ou modos de vida (hábitos); e 
 3 – Não se pune ideias, ideologias ou dogmas. 

3.2. Princípio da Subsidiariedade:  
Seleciona exatamente quais os COMPORTAMENTOS, por AÇÃO ou OMISSÃO, que serão relevantes 
para o DP, não deixando margem de escolha. O CP determina que somente os comportamentos 
DOLOSOS que serão relevantes (eventualmente prevendo comportamentos CULPOSOS). O DP resolve 
o direito de forma draconiana e grave. Sendo assim, só compõe os conflitos que os outros direitos não 
conseguem solucionar.  
 

3.3. Princípio da Fragmentariedade:  
O campo de atuação do DP é o mais restrito, fragmentado, possível. Apenas VALORES e direitos mais 
importantes serão tutelados, aqueles constitucionalmente previstos. Por este motivo ele é 
fragmentado. Seria a repartição dos bem jurídicos mais importantes e concessão destes à tutela do Direito 
Penal, cuja retaliação está no âmbito penal, que são as sanções mais violentas e graves. O Direito Penal 
protegerá os Bem Jurídicos que estão no topo da pirâmide axiológica. 
 
A soma entre Fragmentariedade + Subsidiariedade  = INTERVENÇÃO MÍNIMA 
 
Princípio da Intervenção Mínima:  
O Direito se encarrega de selecionar os valores relevantes para o Direito Penal, sendo este a ultima 
ratio para tutelá-los. Tem relação com o Princípio da Insignificância. 

3.4. Princípio da Proporcionalidade (em sentido amplo): 
Equivale à adequação proporcional. A intervenção penal deve ser adequada à magnitude do injusto. 
Quando o estado se propões a intervir na esfera de alguém, esta intervenção jurídica deve ser proporcional 
a reprovabilidade da conduta ou dano causado. 
 

3.5. Princípio da Proporcionalidade (em sentido estrito): 
 Reúne 2 subprincípios: 
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a) Proibição de excesso: O legislador ao criar penas não poderá extrapolar o limite do 
razoável ou do proporcional. Ex: a pena de um crime DOLOSO não poderia ser menor do que um 
crime CULPOSO. 

b) Vedação à insuficiência: A pena não pode ser tão baixa de forma que represente um 
sanção ineficaz. 

 
Proibição do Excesso + Vedação à Insuficiência = INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA  
 

3.6 Princípio da Individualização das Penas: (STF, HC n.º 82.959/SP, em 23/02/2006) 
 
Decorre diretamente do princípio da proporcionalidade, já que a pena deve ser aplicada de acordo com 
o grau de reprovabilidade da conduta. Ex: Cada coator deverá ter sua pena estabelecida com a 
dosimetria em razão de suas individualidades. 
Há 3 momentos em que é possível haver a individualização: 
 
Primeiro momento) Legislativo: Ocorre a individualização no momento em que o Poder Legislativo 
cria a norma em abstrato, de forma geral, estabelecendo uma pena mínima e máxima. Após isso, ele 
cria situações mais específicas estabelecendo outras margens para sanção. 
 
Segundo momento) Judicial: Ocorre a individualização quando, ocorrendo a concretização da conduta, 
o juiz realiza a aplicação da pena prevista em lei de acordo com o grau de reprovabilidade ou dano 
causado. Pode ocorrer que pessoas que pratiquem o mesmo crime recebam penas distintas. 
 
Terceiro momento) Executório: Ocorre a individualização da pena durante seu cumprimento. A 
pena poderá ser alterada de acordo com a forma de execução. Ex: bom comportamento, regime de 
progressão de pena, etc. 
 

3.7. Decorrências da Teoria do Bem Jurídico: 
 

a) Alteridade: O DP não pune a autolesão. 
 
à Caso emblemático: como enquadrar legalmente a posse de drogas para uso pessoal? 
1- Posse de drogas é crime? R: Sim. O art. 28 da lei 11343/06 elenca tal crime. 
2- Mas e se for para uso pessoal, qual o bem jurídico ofendido? 
R: perceba que o crime é POSSE/AQUISIÇÃO e não consumo. No entanto, no Brasil considera-se que o 
bem jurídico tutelado pela POSSE de drogas para consumo próprio é o “Saúde Pública”, já que a pessoa 
poderá distribuir, se quiser, pondo em risco a saúde de outras pessoas. 
 
à Caso da suprema corte Argentina e Colombiana: pessoa foi encontrada com uma pequena quantidade 
de maconha em casa, plantada em vasos, e foram absolvidas. O argumento utilizado foi de que as pessoas 
não ofenderam o bem jurídico “Saúde Pública”, causando, naquele caso, risco apenas à própria saúde. 
Como a autolesão não pode ser punida (alteridade) elas foram absolvidas. 
 

b) Bens jurídicos ocos e a antecipação de tutela: quando bem jurídicos ocos ou muito vagos são 
elencados, acabem por gerar uma antecipação de tutela penal. 
Ex: Paz Pública – é um bem jurídico oco, já que qualquer coisa poderá ofender a paz pública. 
 

c) Estados existenciais, modos de vida e ideologias: não são imputáveis este tipo de conduta, já 
que não se pode punir normas morais. 
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d) Insignificância: quando a conduta causar um dano material insignificante , não haverá fato 
típico. está vinculado à intervenção mínima. Visa evitar punições excessivas de condutas que não geraram 
um lesão grave a um bem jurídico (Subsidiariedade + Fragmentariedade =  intervenção mínima) 
 
Ex: Furto de bombom das lojas americanas. 
 A conduta é formalmente típica? R: Sim, já que furto é crime tipificado no CP. 
 A conduta é materialmente típica? R: Não. O DP só se importa com lesões graves. 
 
****Princípio da INSIGNIFICÂNCIA: Causa extralegal (ou supralegal) de exclusão da tipicidade. 
Embora o fato preencha perfeitamente os ditames da tipicidade, verifica-se que, NO CASO 
CONCRETO, não houve uma violação grave de um bem jurídico e outros ramos do direito já tratam o 
tema de forma suficiente. 
Atenção!!!! 
O STF estabeleceu quatro critério OBJETIVOS para determinar a insignificância: 
(Mnemônico: Ofensa gera perigo, pois gera lesão, que gera reprovação) 
 
1) Mínima ofensividade da conduta: o prejuízo deve ser avaliado como um todo, globalmente 
Ex1: pessoa roubou um guarda-chuva na sala de aula: conduta insignificante 
Ex2: pessoa quebrou o vidro de uma carro para roubar um guarda-chuva: Não é insignificante 
2) Nenhuma periculosidade social: a conduta não deve apresentar um perigo para a sociedade 
Ex: corrupção por R$ 2,00 -  não é insignificante, já que corrupção gera um perigo social 
3) Reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta: 
Ex1: roubar um bombom de uma loja: conduta insignificante 
Ex2: policial que rouba bombom em serviço: não é insignificante 
4) Inexpressividade da lesão jurídica: 
Ex: crime de moeda falsa - por lesionar um bem jurídico coletivo, a fé pública, não é insignificante. 
 
Conclusão: A insignificância deve ser avaliada caso a caso e devem estar presentes os quatros vetores. 
 
STF: A existência de registros criminais pretéritos contra o recorrente obsta por si só a aplicação do 
princípio da insignificância. (Em REGRA: os reincidentes ou maus antecedentes) 
 
OBS: Lei n.º 10.522/2002, art. 20, caput:� Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante 
requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor 
consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).”  
Aplicáveis à: 
- Apropriação Indébita Previdenciária (CP, art. 168-A); 
- Sonegação de Contribuição Social Previdenciária (CP, art. 337-A); 
- Descaminho (CP, art. 334); 
- Contra a Ordem Tributária (Lei nº 8.137/90, arts. 1º e 2º).  
 
 PARA STF: valor até 20.000 reais - O Ministério da Fazenda, através das Portarias 75/2012 e 
130/2012 elevou o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como 
referencial de não arguição de ações fiscais. 
 
 PARA STJ: valor até 10.000 reais (+ no caso de crimes contra ordem tributária só se aplicam 
aos tributos federais) 

3.8. Culpabilidade: (STF, HC nº 83.554/PR, em 16/08/2005) 
A responsabilidade penal só poderá ser SUBJETIVA, nunca OBJETIVA. 
A pena deve ser fixada de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta.  
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A culpabilidade tem 3 aspectos: 
 1. Culpabilidade como PRINCÍPIO (Aplicação da Lei Penal): só há crime por DOLO/CULPA 
não a responsabilidade objetiva no DP. 
 2. Culpabilidade como ELEMENTO DO CRIME (Teoria Geral do Crime): para que o 
comportamento seja sancionado é necessário que o agente pratique um conduta reprovável para o DP. 
  3. Culpabilidade COMO FUNDAMENTO E LIMITE DA PENA (Teoria Geral da Pena): grau 
de reprovabilidade da pena. Quanto mais reprovável for a conduta, maior é a pena. 
 
*****Princípio da CO-Culpabilidade: 
Teses defensivas que buscam trazer uma co-responsabilidade do Estado ou da família ou de outro 
elemento na formação do caráter do réu e de sua conduta. (Em regra: Não é aceita no BR)  
Ex: No caso de uma ladrão, poderá ser aduzir que seu caráter proveio de seu sofrimento e pela ausência 
de políticas de inclusão por parte do Estado, corresponsabilizando o Estado pela conduta do agente ou 
pelo menos buscando uma ATENUANTE INOMINADA (prevista no Art. 66, CP) 
*****CO-Culpabilidade INVERSA: Teses defensivas que buscam trazer uma co-responsabilidade 
do Estado ou da família ou de outro elemento na formação do caráter do réu e de sua conduta mas por 
uma teoria INVERSA, no caso o agente TEM TUDO NA VIDA, SEMPRE TEVE TUDO, mas mesmo 
assim pratica a conduta criminosa, exatamente por ter tudo. (Em regra: Não é aceita no BR)  
 

3.9. Humanidade:  
Necessidade de não se impor ao sancionado uma restrição aflitiva superior ao estritamente necessário ao 
cumprimento da sanção. Impede que algumas penas sejam aplicadas, como as de caráter perpétuo*, 
cruéis Morte (exceção a algumas condutas militares em caso de guerra), cruéis ou banimento.  
 
*A luz do CP e da Lei de Execução Penal, NÃO HÁ PRAZO MÁXIMO para cumprimentos de medidas 
de segurança. De acordo com o STF, O PRAZO MÁXIMO para cumprimento da MEDIDA DE 
SEGURANÇA é de 30 anos. 
 
Ex1: No caso do sistema penitenciário brasileiro o STF já afirmou que quando o Estado, por ação ou 
omissão, promove um assíduo e sistemático descumprimento de Direitos Humanos diz-se que há um 
Estado de coisas inconstitucional, e há um desrespeito ao Princípio do Humanidade. 
 
Ex2: Art 5º, XLVII e XLIX (penas como trabalhos forçados, cruéis e morte). 

3.10. Personalidade ou Intranscendência:  
Por esse princípio a pena atinge apenas a pessoa do condenado. 
 
Ex: adolescente que pega a chave do carro do pai escondido, atropela e mata uma pessoa. Os pais só 
poderão indenizar na esfera civil, mas não há responsabilidade penal. 
 
à  Exceção:  

1) A PJ pode ser responsabilizada pela conduta da PF exclusivamente no CRIMES 
ECONÔMICOS e AMBIENTAIS – CF, arts. 173, § 5º e 225, § 3º (Até agora apenas no que concerne 
aos crimes ambientais o assunto foi regulamentado (Lei 9.605/1998, art. 3º)  

OBS: O Art. 173, CF se refere especificamente às EP e SEM (PJ de Direito Privado) quando 
exploram atividade econômica. (A Lei 13303 não trouxe normas de responsabilidade penal) 

  
*Sistema da dupla imputação: Só posso punir a PJ se eu punir também a PF. O Brasil não adota este 
sistema. No Brasil, não havendo provas de quem cometeu a conduta em uma PJ, a conduta é imputada à 
PJ e sobre ela recai inteiramente a culpa. 
  

2) A pena de PERDIMENTO DE BENS se transmite até o limite da herança 
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No Brasil temos 3 tipos de Pena - penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e multas. Uma 
das penas restritivas de direitos é a pena de perdimento de bens e valores.  
 
Ex: Pessoa A furta R$ 5.000,00 e é preso. Ele devolve o dinheiro e é condenado a 1 ano de prisão. O Juiz 
converte em perdimento (confisco) de R$ 5.000,00. Depois da sentença ele morre. Patrimônio passa para 
os filhos (direito de fazio) e os deveres também, a multa (até o limite da herança) passa a ser dever dos 
herdeiros. 
 
OBS: Para ficar mais evidente esta afirmativa, cita-se o seguinte exemplo: A MULTA é pena e sendo 
assim não pode passar da pessoa do condenado, porém o PERDIMENTO DE BENS trata-se de efeitos 
da condenação e por isso pode refletir nos sucessores do condenado, até o limite da herança.  

3.11. Legalidade:   
“Nullum crimen, nulla poena, sine lege praevia, scricta, scripta, certa” – Não há crime e não há pena 
sem lei. 
Lege Praevia – Sem lei anterior (Principio da Anterioridade) 
Lege Scricta – Sem lei Formal (Princípio da Reserva Legal, Vedação à Analogia) 
Lege Scripta – Costumes não incriminam (Vedação ao uso dos Costumes) 
Lege Certa – Lei clara e objetiva (Princípio da Taxatividade) 
 
OBS: Qualquer assunto que diga respeito a criação ou ampliação do poder punitivo Estatal ou qualquer 
ação que venha a suprimir ou restringir liberdades ou o patrimônio jurídico do cidadão, haverá a aplicação 
do Princípio da Legalidade, não se restringindo à sanção e pena.  
A legalidade está presente para a fim de limitar o poder do Estado. 
 
Quando eu digo “não há crime e não há pena sem lei”, quais são as consequências? 
R: A legalidade (reserva legal) serve para conter o poder do Estado. Desta forma, o Estado só poderá 
incriminar determinada conduta, tornando-a um crime, se houver a previsão em lei, em sentido estrito.  
 
Quem tem a competência para legislar sobre Direito Penal? 
R: Somente a União poderá legislar sobre Direito Penal, sendo esta sua competência privativa. 
 
A LEGALIDADE deve ser vista em 4 aspectos: 
 
3.11.1. Reserva Legal:  
Normas penais e suas respectivas penas só podem ser criadas por lei em Sentido Estrito ou Sentido 
Formal. O Direito Penal só pode ser criado em suas formas incriminadoras e respectivas penas por Lei 
Ordinária. Este princípio é mais restrito do que a legalidade, que exige a lei em sentido amplo, como por 
exemplo, decretos, portarias e resoluções 
IMPORTANTE: 
- A Lei Ordinária é a fonte de exteriorização imediata do direito penal. 
- O Congresso Nacional é a fonte de produção. 
- O Direito Penal é competência privativa da União. 
- Apesar do Código Penal ser um Decreto-lei ele foi recepcionado com força de Lei Ordinária. 
 
A Constituição Federal poderia trazer normas penais em seu bojo? 
R: Sim. Pois quem pode o mais pode o menos. 
 
A Medida Provisória poderia tratar de Direito Penal? 
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R: Não. Pois o §1º do art. 60 da CF traz as matérias que não podem ser tratadas por MP do PR. No 
entanto, o STF entende que se a MP do PR não for uma norma incriminadora, ela poderá ser editada 
pelo Presidente.  
Ex1: MP que autorizou a entrega voluntária de armas de fogo em órgãos da repartição. Havia um artigo 
que suspendia temporariamente uma norma criminal do Código Penal, pois as pessoas que entregavam 
estavam de boa-fé. 
Ex2: MP que tratam de matérias penais poderão beneficiar os réus. 
 
Os Tratados Internacionais poderiam tratar de Direito Penal? 
R: A CF/88 não autoriza esta hipótese, logo, tratados internacionais podem até ser recepcionados, mas 
não quando tratarem de Direito Penal. 
Há duas exceções a esta regra. 

1) Quando os Tratados forem sobre direitos humanos e forem recepcionados com o 
mesmo procedimento de Emendas Constitucionais 

2) Tribunal Penal Internacional, ao qual o Brasil é signatário. 
 
Os Costumes podem criar regras de Direito Penal? 
R: Não. Os costumes não revogam nem criam normas de Direito Penal. A Lei Penal existe independente 
dos costumes. A única coisa que os costumes fazem é auxiliar na interpretação do Direito, exercendo 
um determinado papel no DP, dando subsídios a esta interpretação. (Princípio da Adequação 
Social) 
 
Ex1: Caso de tentativa de descriminalização de venda de CDs Piratas, alegando-se que é uma conduta 
moralmente aceito na sociedade. Não foi aceito pelo STF. 
 
Ex2: No caso do ato obsceno, como definir este ato? R: Nesse caso, usam-se os costumes sociais para 
auxiliar na definição da norma. 
 
Princípio da Adequação Social (STJ, REsp nº 30.705/SP, em 14/03/1995)  
Seria a hipótese de que os costumes sociais se modificam de tal forma que passam a ser adequados 
socialmente, tornando os crimes não mais relevantes. 
Ex1: adultério era crime até 2005 (passou a ser tutelado pelo Direito Civil), crime de sedução de menor 
(menor que consente com o sexo).  
SE APLICÁVEL for vai ser causa extralegal (ou supralegal) de exclusão da tipicidade. Lembrando que o 
STJ NÃO ADMITE:  
Ex2: Casa de Prostituição. Casa com quartinhos para prostitutas. 
Ex3: Venda de CDs e DVDs piratas. 
STJ >> Não admite o Principio da Adequação Social em Casa de Prostituição e Jogo de Bicho. 
 
3.11.2 Anterioridade: Não ha crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal. 
Eu só posso ser punido por uma norma que produzia seus regulares efeitos há época do meu 
comportamento. 
 

3.11.2.1) A Lei Penal no tempo: 

à  TEMPO DO CRIME (Quando o crime foi praticado) (Tempus Commissi Delicti) 
 
REGRA: Art. 4º, CP - Teoria da Atividade, Ação ou Conduta: O que determina o tempo do crime é 
o momento da ação ou omissão.  
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EXCEÇÃO: Art. 111, CP - Teoria do Resultado, Evento ou Efeito: A prescrição da pretensão 
punitiva em abstrato, começa a contar do resultado. 

Há a possibilidade de sucessão de leis penais no tempo. 
 

REGRA: o Direito Penal é IRRETROATIVO 
EXCEÇÃO: o Direito Penal é RETROATIVO em caso de norma mais benéfica. 

 
1. Lex Gravior (lei mais severa): SÃO IRRETROATIVAS e NÃO ULTRA-ATIVAS. 
 a) Novatio Legis incriminadora: uma conduta que não era criminosa passa a ser, com a edição 
da lei, uma conduta criminosa.  
 b) Novatio Legis in Pejus: advento de lei mais prejudicial ao réu ou condenado. 
 
2. Lex Mitior (lei mais benéfica): SÃO RETROATIVAS e ULTRA-ATIVAS. 
 a) Abolitio Criminis: descriminalização de uma conduta por força de lei. 
 b) Novatio Legis in Mellius: advento de lei mais benéfica ao réu ou condenado. 
OBS: Nem mesmo a coisa julgada material será óbice à Lex Mitior.  
 
3.11.2.2) Combinação de leis (Lex Tertia): é inconstitucional (Segundo STF e STJ – Sumula 501). Eu 
não posso aplicar parcialmente duas leis, gerando uma aplicação distinta, ou seja, uma terceira lei. Se o 
juiz faz isso ele está legislando, e isso é vedado. 
Ex: Tenho HOJE uma lei A que prevê para a conduta X uma pena de 5 a 10 anos. AMANHÃ entra em 
vigor uma lei B que prevê para a conduta X uma pena de 5 a 15 anos, com § onde se é possível a redução 
de pena. Não haverá a possibilidade aplicação apenas no § para beneficiar o réu, já que não existe 
combinação leis. 
 
STF, A favor da Combinação: HC 69.033-5/SP (1991); HC 95.435/RS (2008); 
STF, Contra a Combinação: HC 68.416/DF (1992); Ext 925/PG (2005); HC 107.583/MG  
 
 
3.11.2.3) Leis Intermediárias: havendo um caso onde há uma sucessão de lei mais branda, seguida de lei 
mais prejudicial, se aplicará a lei mais benéfica. Se a lei intermediária for a mais favorável, deverá ser 
aplicada. Assim, a lei posterior, mais rigorosa, não pode ser aplicada pelo princípio geral da 
irretroatividade, como também não pode ser aplicada a lei da época do fato, mais rigorosa. Por princípio 
excepcional, só poderá ser aplicada a lei intermediária, que é a mais favorável. Nessa hipótese, a lei 
intermediária tem dupla extra-atividade: é, ao mesmo tempo, RETROATIVA e ULTRA-ATIVA! 
Ex:  Lei A (pena de 1/4 anos) é revogada por Lei B (pena de 1/3 anos) – aplica-se a Lei B (lex mitior) 
 Lei B (pena de 1/3 anos) é revogada por Lei C (pena de 2/5 anos) – aplica-se a Lei B (lex gravior) 
 

3.11.2.4) Sumula 711, STF: A Lei Penal no tempo para Crimes Continuados e Permanentes: 
Verbos: manter, guardar, deter, ter consigo, transportar, ter em depósito, ocultar, conduzir, etc.) 
 
Crimes Instantâneos: é aquele em que há consumação imediata, em único instante, ou seja, uma vez 
encerrado está consumado. A consumação não se prolonga, ainda que os resultados possam a ocorrer 
tardiamente. No entanto, a afetação ao bem jurídico protegido é instantânea. O crime se consuma no 
momento da ação. A lei aplicada é a lei do momento da ação (Teoria da Atividade). 
Ex1: Crime de Homicídio. Ainda que a pessoa morra uma semana depois, o crime só se consuma a partir 
do momento em que o bem jurídico é afetado, a vida, e a vítima passa da vida para a morte. No entanto, a 
lei aplicada é a do momento da ação, já que a regra no Brasil para o tempo do crime é a Teoria da 
Atividade. 
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Ex2: Tício, menor, com 17 e 364 dias de idade, atira em Mévio, que vem a falecer um mês depois do fato. 
Tício responderá como menor, ainda já tenha completado 18 anos no momento da consumação, já que sua 
ação ocorreu quando ainda era menor. 
 
Crimes Permanentes: São crimes em que a consumação é temporalmente diferida. A lei aplicada é a 
lei vigente à época da cessação da permanência (última lei vigente).  
Ex: Art. 148 – Sequestro  
Qual o momento de consumação? R: momento em que a vítima perde sua liberdade. Sendo que, neste 
crime, a consumação persiste enquanto a vítima permanecer em poder do sujeito ativo. 
Podem gerar efeitos jurídicos distintos.  
Ex 1: sequestrador no início do sequestro tinha 17 anos, mas no fim do crime tinha 19 anos, responderá 
como adulto.   
Ex 2: no momento do início do sequestro a pena era de 1 a 3 anos, no fim do sequestro a pena era de 3 a 8 
anos. Aplicar-se-á a pena de 3 a 8 anos, já que é o momento da cessação. 
 
Crime Continuado (Art. 71,CP): São vários crimes praticados em circunstâncias semelhantes como se 
um fosse antecedente lógico do outro. Há a ocorrência de vários crimes em uma sucessão no tempo. Há 
um concurso de crimes com nexo de continuidade. A lei aplicada é a lei vigente à época da cessação 
da continuidade (última lei vigente, seja ela mais grave ou mais benéfica). 
Ex: Um sujeito realiza diversos furtos consecutivos para adimplir uma dívida. Furta R$ 100,00 um dia. 
 
Crime Habitual: É aquele que só se configura quando há a reiteração de condutas. Deve haver uma 
realização sistemática de condutas, revelando um hábito. Enquanto não houver reiteração da conduta 
típica não haverá crime. Assim que surgir a reiteração da conduta, e daí em diante, poderemos falar de 
tempo de crime. 
Ex: Art 282, CP – Exercício ilegal da medicina. O criminoso deve realizar as condutas diversas vezes 
para que se configure um crime habitual. Se ele realizar o crime uma única vez, não há a caracterização 
deste crime, já que ele é habitual. (Art. 283, Art. 284) 
 
Crime Omisso Impróprio: Aplica-se a mesma teleologia da Súmula 711. 
Ex: Mãe que decide matar filho por inação. Durante sua omissão, surge pena mais grave. Bebê morre. 
Será aplicada a lei mais grave. 
 
3.11.2.5) Princípio da Continuidade Típico Normativo: Quando os efeitos da norma permanecem a 
despeito da existência da lei. Houve apenas uma mudança de tipificação, sem haver abolitio criminis. 
Ex: até 2014 existia o Art. 214, CP – atentado violento ao pudor (pessoa ser constrangida a praticar um 
ato sexual, diferente do coito vaginal). Em 2014 o Art. 214 foi absorvido no Art. 213, ou seja , não haverá 
abolitio criminis, já que a conduta permanece tipificada no art. 213.  
Qual será a lei aplicada? 
R: A regra geral dita que a lei só retroage para beneficiar o réu, logo, como as penas dos artigos 213 e 214 
são as mesmas, aplica-se o artigo 214, com todas as suas condicionantes. 
 

3.11.3.6) Lei Temporária ou Excepcional: 
 
Lei Temporária: A lei possui um tempo de vigência pré-determinado. Ela goza de ULTRA-
ATIVIDADE. Os comportamentos praticados durante sua vigência continuam produzindo efeitos 
penais mesmo depois de revogada, ainda que mais severa. Enquanto em vigor, a Lei Antiga, que trata 
do mesmo tema da Lei Temporária, ficará suspensa e não foi revogada. 
Ex: Lei Geral da Copa (com vigência até 31/12/2014), que previa condutas criminosas, como o 
marketing de emboscada. Se em 2017 houver constatação de que você praticou a conduta criminosa em 
2011/2014, haverá crime 
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Lei Excepcional: Lei que vigora em um período de excepcionalidade e perderá os efeitos 
automaticamente, cessada a excepcionalidade. Ela goza de ULTRA-ATIVIDADE. Os comportamentos 
praticados durante sua vigência continuam produzindo efeitos penais mesmo depois de revogada. 
(idem à Lei Temporária). Enquanto em vigor, a Lei Antiga, que trata do mesmo tema da Lei 
Excepcional, ficará suspensa e não foi revogada. 
 
Ex: Dos crimes militares em tempo de guerra, Código Penal Militar. Cessada a guerra, a conduta militar 
poderá continuar sendo julgada como criminosa. 
 

3.11.3.7) Conduta sob Lex Gravior e Resultado sob Lex Mitior.  
Aplicar-se á a Lex Mitior, ainda que prevaleça a Teoria da Atividade, vale a retroatividade da lei penal 
mais benéfica. 
 
3.11.3.8) Intertemporalidade das Medidas de Segurança: Aplica-se todas as regras de Retroatividade. 
 

3.11.3. Taxatividade: A lei penal  não pode ser vaga, não deve haver obscuridade. 
Ex: Não há taxatividade no Art. 288-A, CP, já que não há a definição de grupo ou esquadrão. Logo a lei é 
inconstitucional. 
 
Norma Penal em Branco:  
Quando um tipo penal precisa, em seu preceito primário, de uma complementação normativa, esta norma 
é denominada Norma Penal em Branco. Ela possui um elementar que só pode ser interpretado, 
alcançado e compreendido com o auxílio de outras normas, chamadas Normas Complementares ou 
Normas de Reenvio. 
 
à Toda Norma Penal possui um Preceito Primário e um Preceito Secundário. 
 
Preceito Primário: Descrição da conduta (regido pela legalidade, em todos os aspectos) 
Preceito Secundário: Sanção penal correspondente (regido pela legalidade, em todos os aspectos) 
Ex: Art. 33 Lei 11.343/06, em nenhum momento especifica o que seriam as “drogas”. Quem traz as 
especificações do que é droga é a portaria Nº 344/98 SVS/MS. 
 
(A norma penal em branco viola o princípio da Taxatividade?) 
R: Não. A norma penal deve definir desde logo o comportamento incriminado. Não há nenhum 
ilegalidade em deixar a definição de alguns preceitos da normas, as normas penais em branco, já que a 
conduta é claramente definida ainda que outros conceitos possam ser definidos por outras ferramentas. 
Greco defende que, se o núcleo essencial da conduta está corretamente definido na norma penal em 
branco, ainda que existam elementos a serem complementados, não há violação à taxatividade, e, 
portanto, à legalidade. 
 
Há ilegalidade na complementação da norma em branco por outra norma de menor importância? 
R: Não. O complemento que irá efetivar a aplicação da norma penal em branco, só permite a sua 
aplicação e a norma já existe e está aguardando sua complementação. 
 
à Natureza da Norma Complementar: Legal ou Infralegal 
 
A. Legal: passa pelo processo legislativo � 
 a) Penal: A Norma Complementar é ou deriva de Lei Penal (Ex: CP, Art. 180, § 2º, e 327);� 
 b) Extrapenal: A Norma Complementar é ou deriva de Lei de ramo do Direito diverso do Penal 
(Ex: Lei 9.610/98; CTN).  
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B. Infralegal: A Norma Complementar é ou deriva de ato administrativo de índole normativa, como 
Decreto, Portaria, Resolução e Instrução Normativa de autoridades e de órgãos do Poder Executivo 
Federal (Ex: Portaria 344/98, do Ministério da Saúde).  
 
à As Normas Penais em Branco podem ser Homogêneas e Heterogêneas.  
Homogênea ou em sentido Lato: a complementação da norma penal em branco é feita por norma de 
mesmo status. 
 à Homog. Homovitelina: a complementação se dá por uma norma de Direito Penal (Art 338, CP 
– Art 5º§1, CP) 
 à Homog. Heterovitelina: a complementação se dá por norma de outro direito (Art 178, CP – 
Direito Empresarial) 
Heterogênea ou em sentido Estrito: a complementação da norma penal em branco é feita por norma de 
status diferente. 
 
Intertemporalidade das Normas Complementares de Leis Penais em Branco: 
Normas Complementar NÃO temporária ou NÃO Excepcional): Se mais benéficas, retroagirão. 
Normas Complementares Temporárias ou Excepcionais: haverá ultratividade 
 
3.11.4. Vedação à Analogia:  No Direito Penal é vedada a analogia in malam partem de normas 
incriminadoras. 
O que é Analogia? R: É um caso de integração da lei. Existe um caso A, com previsão na Lei X e um 
caso B, semelhante ao caso A, no entanto, sem previsão legal. Analogia é você recorrer a solução do caso 
A, com a Lei X e adotá-lo ao caso B. 
 
Exceção1: No DIREITO PENAL - Poderá haver analogia in bonam partem, desde que não seja 
normas incriminadoras. 
Exceção: No DIREITO PROCESSUAL PENAL - Poderá haver analogia in bonam partem ou em 
mala partem. 
 
Ex: Pai, conduzindo motocicleta, deixa o filho cair e ele morre. Será aplicado o Art. 302, CTB – 
homicídio culposo de trânsito, que não permite perdão judicial. 
Pai, conduzindo bicicleta, deixa o filho cair e ele morre. Art. 121, §3º, CP – Homicídio. O homicídio em 
seu § 5º, permite o perdão judicial. 
Logo, usando-se da analogia em bonam partem, poderá haver o perdão judicial para o crime do pai que 
conduzindo motocicleta deixa o filho cair e ele morre.  
 
Analogia ≠ Interpretação Analógica: É uma forma de interpretação e não de integração. Não há 
condições do legislador prever TODAS as situações possíveis. Ele cita algumas situações específicas e 
depois generaliza. 
Ex: Art 121, § 2º - Asfixia, tortura, veneno ou outras formas... 

4. Concurso ou Conflito aparente de normas:  
O Direito Penal é regido pelo princípio do ne bis in idem (ninguém pode ser punido 2 ou mais vezes pela 
mesma circunstância), logo não deve haver duas ou mais punições para uma única conduta. 
Ex1: Importar mercadoria proibida – Art. 344-A, CP -  Contrabando. 
Tráfico de Drogas – Art. XX, CP. 
Se um traficante, importando drogas da Bolívia, é interceptado. Pratica contrabando ou tráfico de drogas? 
Ex2: Mãe que mata o filho, comete infanticídio ou homicídio? 
 
à  Técnicas para resolução do conflito aparente de normas: 
Em ordem de prioridade: 
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a) Especialidade: Tipo penal mais específico prevalece sobre o tipo mais genérico. Preferência na 
aplicação. Sempre aplicada quando a norma permitir, não importando as penas dos crimes que estão em 
conflito. As normas especiais possuem elementos especializantes. 
Ex1: Mãe que mata o filho comete infanticídio, já que é a norma mais específica e não homicídio (norma 
mais genérica).  
Ex2: apropriação indébita: detenção ilícita de um bem / peculato: detenção ilícita de um bem público 
praticado por funcionário público. Peculato prevalece sobre a apropriação indébita. 
 
b) Subsidiariedade: Quando em duas ou mais normas nós temos graus diferentes de proteção de um 
mesmo bem jurídico, a norma que oferece uma proteção mais intensa prevalece sempre à norma que 
oferece proteção menos intensa.  
 
Ex1: Art. 132, CP - Perigo para vida ou saúde de outrem X Art. 121, §3º - Homicídio culposo 
Contrato um pedreiro para realizar uma obra, mas não compro os equipamentos de segurança. Assumo o 
risco do pedreiro cair do andaime, mas não quero que ele morra. Se ele cai e não morre – crime do Art 
132. Se ele cai e morre, cometo Art. 121, §3º, homicídio culposo.  
sO homicídio culposo (crime principal), nesse caso, absorve o crime de perigo de vida (crime 
subsidiário). Os dois crimes protegem o bem jurídico VIDA, só que um protege o perigo ao bem jurídico, 
e o outro o dano efetivo. 
 
Ex2: Crime tentado X Crime consumado: o crime consumado é absorvido pelo consumado. 
 
Atenção!! Não confundir o Princípio da Subsidiariedade da teoria do bem jurídico (“ultima ratio”) com 
a Subsidiariedade do conflito aparente de normas, que é uma técnica para resolver conflitos. 
 
Subsidiariedade Expressa: No caso de o CP trazer expresso o comando “...caso não seja enquadrado 
como um crime mais grave”. 
 
c) Consunção: Toda vez que uma conduta criminosa é executada como MEIO para atingir a conduta 
criminosa FIM (Antefato Impunível). Se não houver a relação entre crime meio/fim e os dois se 
demonstrarem como condutas autônomas, haverá a punição dos dois crimes. 
Temos crimes aparentemente autônomos, mas que na realidade estão em unidades fáticas, sendo certo que 
a punibilidade destes crimes já encampa a punição para o outro crime, que é absorvido. 
 
Ex1: Homicídio com Porte de arma de fogo 
Não há que se falar em especialidade, já que as condutas são distintas 
Homicídio tutela a vida o porte tutela seg. Pública. Não há porque se falar em subsidiariedade. 
 
Ex2: Furto com violação de homicídio  
O furto tutela o patrimônio a violação a intimidade. Não há porque se falar em subsidiariedade. 
 
Ex3: Pessoa que anda armada (sempre) e acaba por atirar alguém: não há consunção pois as condutas são 
autônomas 
 
Ex4: Pessoa que entrou em uma casa, ficou 3 dias, e na hora de sair levou uma TV: não há consunção 
pois as condutas são autônomas 
 
Tipos de aplicação da Consunção: 
Antefato Impunível: crime meio e crime fim (prevalece crime fim). Ex: O sujeito que pratica o 
estelionato com um cheque que achou na rua, precisa assiná-lo antes, praticando o crime de falso. O 
crime de falso é absorvido pelo estelionato. 
 
Pós-Fato Impunível: desdobramento esperado de uma conduta prévia (prevalece o primeiro crime). Ex:  
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O sujeito furtou coisa e depois, para tornar a coisa furtada em dinheiro, vende para outra pessoa como 
produto original, que o adquire de boa-fé. Pratica furto e estelionato. O estelionato é impunível, já que ele 
roubou com intenção de vender.  

5. Alternatividade 
O verbo usado na definição do crime é o núcleo do tipo penal. 
 
Há crimes Mononucleares (Ex1: Homicídio), com apenas um núcleo e há crimes Plurinucleares ou 
Mistos (Ex2: Tráfico de Drogas), com vários núcleos. 
 
Crime Tipo Misto ou Plurinuclear: 
 Alternativo: Art. 33, L11343/06 – Tráfico . Indivíduo transporta drogas e leva para o RJ, 
chegando em casa descarrega em sua casa, mantendo o estoque guardado. Posteriormente expõe à venda 
as drogas. Nesse caso o traficante só responderá apenas por 1 crime (tráfico de droga), pois as várias 
condutas são praticadas em um mesmo contexto. 
 
 Cumulativo: Art. 208, CP – Ultraje a culto. Indivíduo que sacaneia uma macumbeira que está 
colocando um barquinho pra iemanjá, depois pula no barco e quebra. Nesse caso as condutas são 
cumuladas e o indivíduo comete dois crimes. 
 
OBS: Não havendo uma regra previamente definida, o crime é considerado Alternativo. 

6. Lei Penal no Espaço: 
O Direito Penal brasileiro tem como regra o Princípio da Territorialidade. 
 
6.1 Princípio da TERRITORIALIDADE: Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes cometidos no 
Brasil + Aplica-se a lei penal estrangeira aos crimes cometidos no estrangeiro.  
 
O que é  território brasileiro? 
R:  1. Território Físico:    
  -Terras brasileiras + Mar Territorial 12MN da costa + Subsolo + Espaço Aéreo 
correspondente. 
 
 2. Território Jurídico ou por Extensão:   
  -Embarcações/Aeronaves públicas (ou privadas) à serviço do governo: Lei Penal brasileira 
  -Embarcações/Aeronaves privadas que estejam no alto  mar ou espaço aéreo 
correspondente: 
   a) No Território Brasileiro: Lei Penal Brasileira 
   �b) Em Território Estrangeiro: Lei Penal Estrangeira 
   c) Em Alto-Mar (espaço aéreo): Princípio (ou Lei) do Pavilhão (ou da Bandeira) 
 
EXEÇÃO: Imagine uma embarcação PRIVADA que foi alugada pelo governo brasileiro para ser posta 
a serviço do BRASIL. Será considerada território jurídico brasileiro. 
 
6.2 Princípio da INTRATERRITORIALIDADE de lei penal estrangeira: 
EXCEPCIONALMENTE, aplicar-se-á a lei penal estrangeira a crimes cometidos no Brasil. Ocorre 
quando a própria lei brasileira admite a aplicação da lei estrangeira no território nacional, aliado a isso, a 
lei penal estrangeira admite também a extraterritorialidade de sua lei em território estrangeiro. Exemplo 
mais célebre é o caso das IMUNIDADES DIPLOMÁTICAS. 
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LUGAR DO CRIME: (onde o crime foi praticado) (Locus Comissi Delicti) 
 
6.3 - Teoria da UBIQUIDADE, Art. 6º, CP - Considera-se o lugar do crime: 
1) no local da ação ou da omissão,  
2) no local do resultado (Art. 70, CPP) 
3) onde deveria ter ocorrido o resultado 
 
Ex1: Sujeito atirou em paraguaio no Brasil, e o paraguaio veio a morrer no Paraguai. (Crime ocorreu no 
Brasil, local de ação) 
 
Ex2: Sujeito atirou em Brasileiro no Paraguai, e o brasileiro veio a morrer no Brasil (Crime ocorreu no 
Brasil, local do resultado) 
 
Ex3: Sujeito implantou uma bomba em avião brasileiro saindo de Paraguai, mas Polícia Federal descobriu 
a bomba e verificou que ela iria explodir no Brasil (Crime ocorreu no Brasil, local onde deveria ocorrer o 
resultado). 
 
Existe a possibilidade de um crime que não ocorreu no brasil ser regido pela lei penal brasileira? 
R:SIM. Será um caso de extraterritorialidade. 
 
6.4 – Princípio da EXTRATERRITORIALIDADE da lei penal brasileira, Art. 7º, CP: 
EXCEPCIONALMENTE, poderá haver a aplicação de uma lei penal brasileira ainda que em 
território estrangeiro.  
 
Subprincípios da Extraterritorialidade: 
 1. Princípio da Defesa, Objetivo, Real ou da Proteção: quando o bem jurídico violado ou 
ameaçado é  brasileiros. 
 2. Princípios da Justiça Penal Universal ou Universalidade: quando o Brasil é signatário de 
algum tratado e se obriga a punir determinado crime. 
 3. Princípio da Nacionalidade ou Personalidade: leva em consideração o sujeito ativo ou 
passivo 
  3.1. Ativa: porque o agente do crime é brasileiro. 
  3.2. Passiva: porque a vítima do crime é brasileira. 
 4. Princípio da Representação: crime foi cometido em embarcação/aeronave brasileira no 
estrangeiro, mas não foi punida no estrangeiro. 
 
 A) Extraterritorialidade INCONDICIONADA (Art. 7º, I): Não existe nenhuma condição para 
que a lei penal brasileira possa ser aplicada. Brasil é INtransigente. Não importa o que aconteceu com o 
sujeito agente (Ex: foi absolvido, está foragido, já cumpriu a pena), o Brasil aplicará sua lei penal. 
 
  I.a – crime contra vida e liberdade do PR - Defesa 
Obs:  Vida: Somente Art. 121, 122, CP – Os crimes qualificados pelo resultado morte não se 
enquadram. 
 Liberdade: Somente Art. 146, 147, 148, 149 – crime contra liberdade 
  I.b – patrimônio ou fé pública (no estrangeiro)- Defesa 
Obs:  Patrimônio: crimes do Título II – Todos os crimes contra o Patrimônio + Público brasileiro 
 Fé Pública: crimes do Título X – Todos os crimes contra a fé pública. 
 
  I.c – contra a ADM PUB (quem está a seu serviço, crime funcional)- Defesa 
Obs:  Patrimônio: Crimes do Título XI + SUJEITO ATIVO tem que estar a serviço público brasileiro. 
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  I.d – genocídio + agente brasileiro ou com domicílio no brasil- Universalidade 
Obs:  Genocídio (Lei 2889/56)  
 B) Extraterritorialidade CONDICIONADA (Art. 7º, II): Nestas hipóteses o brasil só poderá 
aplicar sua lei penal, respeitadas algumas condições. Brasil é COMplacente. Poderá aplicar ou não sua 
lei penal, a depender se há ou não as condições elencadas.  
  II.a – crime que o Brasil se obrigou a reprimir (por tratado) – Universalidade ; 
Ex: tráfico de drogas, armas, pessoas, órgãos, menores de 18 anos; terrorismo, lavagem de dinheiro, 
crimes contra meio ambiente, destruição de cabos submarinos, biopirataria, crimes contra propriedade 
imaterial, crimes contra humanidade, genocídio, crimes de guerra, crimes contra menos de 18 anos.  
  II.b – praticado por brasileiro-Nacionalidade Ativa; e 
  II.c – praticados em aeronaves e embarcações brasileiras no exterior e não julgadas- Reps. 
 
ADICIONALMENTE: nas letras A, B e C do inciso II - desde que reunidas as condições do §2º. 
 
Nacionalidade Passiva OBS: o §3º - traz uma situação adicional, caso não seja possível aplicar o incisos I 
ou II. Neste caso sendo o crime praticado por estrangeiro, reunidas as condições do §2º e mais as abaixo, 
poderá ser o estrangeiro julgado no BRASIL. 

a) não foi pedida a extradição (pelo país do estrangeiro) ou foi negada a extradição (pelo 
Brasil) OU 

b) havendo a requisição do Ministro da Justiça. 
 
OBS: Crimes cometidos no estrangeiro, por estrangeiro, contra brasileiro, desde que não sejam crimes 
elencados pela Extraterritorialidade INCONDICIONADA, são crimes de Ação Penal Pública, 
condicionada por requisição do Ministro da Justiça. 
 
Questões Especiais: 
1. Extraterritorialidade Incondicionada do Crime de Tortura: Princípios da Nacionalidade Passiva 
(vítima brasileira) & Justiça Penal Universal (Lei 9455/97, art. 2º) – é mais um caso de 
Extraterritorialidade incondicionada trazido por Lei;� 
2. Não-extraterritorialidade das Contravenções Penais (LCP, art. 2º) – Brasil não aplica a 
Extraterritorialidade para as CP, defindas na LCP. 
 
Regras para aplicar a lei brasileira: 

1- verificar se o crime ocorreu em território brasileiro; 
2- avaliar a extraterritorialidade incondicionada; e 
3- avaliar a extraterritorialidade condicionada. 
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Pergunta: Embarcação brasileira navegando em alto mar. Embarcação afunda, duas pessoas sobrevivem, 
um americano e um canadense. Boia um pedaço do navio. Americano da um tiro no canadense para ficar 
com o pedaço de navio. Crime em território brasileiro? R: Sim. 

7. Eficácia Pessoal da Lei Penal: 
 
Há pessoas que embora cometendo crimes no Brasil são imunes às leis penais brasileiras, possuindo 
imunidades materiais. Estas imunidades impedem a aplicação de penas a certas pessoas por uma condição 
pessoal. 
 
Imunidades Materiais: Não há crime. 
 
A) Imunidade Diplomática Absoluta: representantes da diplomacia estrangeira só poderão ser punidos 
de acordo com as leis de seu país.  
A quem se aplica? - Embaixador, seus familiares, membros do corpo técnico da embaixada. 
Exceção: A imunidade diplomática pertence ao país, e este poderá abrir mão da imunidade e permitir que 
o diplomata seja punido pelo país. 
Ex: Embaixador da Austrália no brasil vai a uma comemoração, bebe demais e fica bêbado, dispensa o 
motorista da embaixada e sai dirigindo o seu carro bêbado, atropela e mata alguém. Poderá ser o 
embaixador australiano condenado pela lei brasileira por homicídio? R: Não. No Brasil não 
 
B) Imunidade Diplomática Condicionada: Os Cônsules, seus familiares, membros do corpo técnico do 
consulado possuirão imunidade diplomática em relação com as funções desempenhadas.  
 

Cumulativ

Crime	
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C) Imunidade Parlamentar Material: Parlamentares não poderão ser punidos criminal, civil ou 
administrativamente  por palavras, voto e opiniões (PALA Vr ÕES) no exercício da função. 
A quem se aplica? –  Deputados Federais, Estaduais e Senadores – em qualquer parte do território + no 
exercício da função. 
   Vereadores – só na circunscrição do Município. 
 
D) Imunidade Parlamentar Formal: Os parlamentares não poderão ser presos (exceto em razão de 
flagrante por crime inafiançável) por crimes cometidos após a diplomação do mandato em curso, se a 
respectiva Casa Legislativa sustar o andamento do processo de denúncia aceito pelo STF. 

8. Teoria do Crime: 
O Crime não é uma fenômeno ontológico. O Crime não é algo natural, ou seja, que existe num mundo 
natural. O Crime é uma criação jurídica. Simplesmente observando os fenômenos sociais eu não consigo 
definir o que é um crime. 

Conceito Formal:  
É algo criado pela lei. Para este conceito é toda conduta assim considerada por lei. O crime nada mais é 
do que a previsão legal de uma conduta com uma imposição de pena. Atente-se que este conceito não 
tenta explicar o que é crime, e sim prescreve um fórmula para se definir crime (crime = conduta + pena). 

Conceito Material: 
Crime é toda conduta que lesiona ou expõe a risco um bem jurídico. 

Conceito Legal: 
Seria a tentativa de uma lei tentar explicar o conceito de crime, e não apenas listando uma conduta e 
uma pena. 
 
Exemplo: o caso da Lei de Drogas 
Há quem veja que o Art. 1 LICP é o que define por si só o crime. 
 
Classificação Bipartida das Infrações Penais - Art. 1º, LICP: Temos infração penal (como gênero), dos  
quais fazem parte como espécie crimes e contravenção penal. Não há uma diferença ontológica entre 
essas duas espécies. A distinção está entre os tipos de pena. 
 - Crime: Pena de RECLUSÃO ou DETENÇÃO (e/ou multa – nunca é a única pena cominada) 

- Contravenção (Penal): Pena de PRISÃO SIMPLES ou MULTA  (poder ser a única cominada) 
 - NUNCA é julgado pela Justiça Federal, nem se for contra bem da União. Sempre é 

julgado pela Justiça Estadual 
 - Não se aplica a extraterritorialidade 
 - A tentativa de contravenção penal não é punível, ou seja, não é penalmente alcançável. 

 
Antes da  Lei de drogas a lei 6368 trazia para o posse de drogas a pena de detenção. O Artigo 28 da Lei 
de drogas trouxe uma classificação sui generis de crime, trazendo outros tipos de penas diferente das 
listadas no Art 1 da LICP.  
 
Várias vertentes tentaram explicar o que seria o Art. 28 da Lei de Drogas (11343/2006):  
 
Teorias: 
a) Descriminalização substancial: deixou de ser crime, contravenção ou qualquer outro tipo de 
infração penal. 
Não seria o caso já que o art. 28 ainda elencada como uma infração penal. 
 
b) Descriminalização formal: Deixou de ser crime mas não deixa de ser uma infração penal 
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STF: disse que o Art. 1 não teve a pretensão de definir o que é crime ou contravenção, além disso ele está 
defasado e disse que o art. 28 da lei de drogas é sim crime. 
 
c) Despenalização Moderada: o artigo 28 da lei de drogas não descriminalizou a conduta e sim 
trouxe uma pena distinta e mais branda (ADVERTÊNCIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) logo fazendo a 
despenalização, não sendo cominada RECLUSÃO, DETENÇÃO (e/ou MULTA) 
Art. 28 da Lei 11.343/2006 
1. Penas Cominadas: Advertência, Prestação de Serviços à Comunidade & Comparecimento a Programa 
ou Curso Educativo;� 
2. Abolitio Criminis, Infração Sui Generis ou Despenalização? A Posição do STF (RE-QO 430.105/RJ, 
em 13/02/2007) R: DESPENALIZAÇÃO. 
 
 

Conceito Analítico:  
Tenta explicar o que é crime a partir da decomposição dos elementos que compõe este conceito.  
Formulado na época do positivismo, logo tenta explicar o crime a partir de um método científico, 
separando o crime em elementos menores, como um átomo. Busca entender os elementos que constituem 
o crime. 
 
O conceito analítico de crime trouxe, então, os substratos do crime em 4 teorias existentes:  
 

Teoria Bipartida 
 
 
 

 
Teoria Tripartida 

 
 
 
 

Obs: Tipicidade + Antijuridicidade  = INJUSTO PENAL 
 
Tipicidade: prática de um comportamento consciente e voluntário, que oferece ameaça ou lesão 
proibidos a determinados bens jurídicos e que se encontra previsto na lei como crime. 
Ex: Matar alguém é um fato típico, já que é previsto no art. 121 do CP como tal. 
 
Isso é suficiente para dizer que houve crime? R: Não. 
 
Antijuricidade: é a contrariedade entre o comportamento praticado e o ordenamento jurídico. 
Ex: Legítima defesa ao matar. Apesar de haver fato típico, meu comportamento não é contrário ao direito, 
não sendo antijurídico.  
 
Isso é suficiente? R: Não. 
 
Culpabilidade: juízo de reprovação. Eu só tenho um crime quando eu posso reprovar o comportamento 
praticado. Para que eu possa reprovar o autor de crime é necessário que esse autor saiba o que ele está 
fazendo, tendo consciência do caráter ilícito de seu comportamento e sendo exigível conduta diversa. 
 

Teoria Quadripartida 

Fato Típico Tipicidade 
Antijurídico Antijuridicidade 

Fato Típico Tipicidade 
Antijurídico (Ilícito) Antijuricidade 

Culpável Culpabilidade 

Fato Típico Tipicidade 
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OBS: Esta teoria tem menos adeptos já que a punibilidade não pode ser considerada elemento do crime, 
já que lhe é algo exterior.  

 
Elementos do Crime (Teoria Tripartida): 

Tipicidade Antijuricidade Culpabilidade 
Conduta Estado de Necessidade Imputabilidade 

Resultado Legítima Defesa Potencial consciência da ilicitude 
Nexo Causal Estrito cumprimento do dever 

Legal 
Exigibilidade de conduta diversa 

Nexo de Imputação Exercício regular de um direito  
Adequação Típica (tipicidade em 

sentido estrito) 
Consentimento do ofendido  

 

8.1. Elementos do Fato Típico: 

 

Objeto do Crime: 
 
Objeto Jurídico: É o Bem Jurídico protegido contra lesão ou ameaça. Todo crime tem um Objeto 
Jurídico protegido. 
Todo crime tem Sujeito Ativo, ainda que seja PJ ou entidade abstrata. 
Todo crime tem Sujeito Passivo, ainda que seja PJ ou entidade abstrata. 
Todo crime tem conduta (ação ou omissão) 
Todo crime tem elemento subjetivo (dolo ou culpa) 
Bem jurídico turbado + Suj. Ativo + Sujeito Passivo + Conduta + Elemento Subjetivo 
 
*Crimes Pluriofensivos: Atingem mais de um Bem Jurídico. Ex: Roubo: patrimônio + saúde 
 
Objeto Material: É a pessoa ou coisa que sofre o dano ou ameaça. Ex: Documento falso, o objeto 
material são as cédulas falsificadas. No Homicídio, o objeto material é o próprio sujeito passivo. 

Antijurídico (Ilícito) Antijuricidade 
Culpável Culpabilidade 
Punível Punibilidade 
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Sujeitos 
Ter atenção porque nem sempre o sujeito ativo é aquele que pratica a conduta. Ex: Sob a coação 
irresistível o sujeito ativo não é o coagido, e sim aquele que exerce a coação. 
 
Sujeito Ativo: é o autor do crime. 
 
Teoria Formal-Objetiva ou Restritiva: adotada pelo CP – somente é Sujeito Ativo do crime quem 
praticar, executar, concretizar a conduta descrita no conceito primário incriminador. 
Teoria do Domínio (Final) do Fato: adotada pela Jurisprudência/Doutrina – Não interessa quem pratica 
o fato, mas sim quem tem o controle da situação, logo tem o domínio final do fato. Ex: poderá haver a 
coatoria compartilhada por diversas pessoas. 
 
Sujeito Passivo: é a vítima do crime. Poderá ser uma pessoa física, pessoa jurídica ou entidade abstrata. 
 
1 - Sujeito Passivo Mediato ou Formal: É sempre o Estado! "O Estado é o sujeito passivo mediato, 
pois, por ser o titular do mandamento proibitivo não observado pelo sujeito ativo, é sempre lesado pela 
conduta do sujeito ativo". 
 
2 - Sujeito Passivo Imediato ou Material: É o titular do interesse penalmente protegido. É aquele que 
sofre a lesão. Pode ser contra: 
 1) Pessoas Físicas. Ex: Homicídio 
 2) Estado. Ex: Crimes contra a Administração Pública 
 3) Pessoa Jurídica. Ex: Estelionato 
 4) Coletividade. Ex: Genocídio 
 5) Incapaz 
 6) Nascituro 
→ Os mortos, animais e coisas inanimadas não podem ser Sujeito Passivo. 
Ex: Colocar fogo na floresta é Crime contra a Coletividade. 
 
PJ pode ser vítima de crime contra honra?  
 1. Injúria: NÃO 
 2. Difamação: SIM; e 
 3. Calúnia (de crime ambiental) – SIM. 
Outras Entidades (Crimes Vagos) – Sujeito Passivo são entidades despersonalizadas. Ex: Paz pública – 
coletividade; crime contra família. 
�Seres Inanimados & Irracionais: Não podem ser vítimas de crime. Ex: Fauna e Flora – nos crimes de 
meio ambiente o sujeito passive é a coletividade. 
É possível alguém ser sujeito ativo e passivo do próprio crime? R: NÃO. ALTERIDADE.  
 

8.1.1. CONDUTA:  
Ação ou omissão humana consciente e voluntária 
 
A norma penal pode ser proibitiva ou mandamental 
Proibitiva: quando ela proíbe determinada conduta, exigindo uma abstenção, exige um “não fazer”, 
sendo descumprida por meio de uma AÇÃO – CRIME COMISSIVO. 
Mandamental: quando ela ordena determinada conduta, exigindo uma ação, exige um “fazer”, sendo 
descumprida por meio de uma ABSTENÇÃO – CRIME OMISSIVO. 
 
Exemplos: 
à Art 121, CP – Matar alguém (Lei Penal) 
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Normal Penal – Não matarás (proibitiva) – Não faça! 
 
à Art 244, CP – Abandono material 
Deixar de prover a subsistência de cônjuge de filho(...) 
Norma Penal – Socorra, auxilie, preste ajuda (mandamento) – Faça! 
 

8.1.1.1. Crime Omissivo: 
 
A OMISSÃO divide-se em omissão própria ou imprópria 
 
OMISSÃO PRÓPRIA: o agente só responde pelo comportamento e não pelo resultado. (só admite 
DOLO, não admite TENTATIVA). 
Ex: Estou na praia e noto uma pessoa se afogando, me omito e deixo ela se afogar. 
Levando em consideração que qualquer pessoa tem o deve de solidariedade recíproca na sociedade, se eu 
vejo alguém na rua em uma situação arriscada eu sou obrigado a realizar uma ação. Logo, havendo a 
omissão e vindo o resultado ocorrer, não serei punido pelo resultado e sim pela omissão (comportamento 
de não agir). 
 
OMISSÃO IMPRÓRIA – COMISSIVO POR OMISSÃO: o agente responderá pelo resultado, ainda 
que não tenha sido o responsável pelo fato. O agente se omitiu, mas responderá pelo resultado. (Admite 
DOLO e CULPA, admitem TENTATIVA). 
 
Exemplo: 
Agentes Garantidores: certas categorias de pessoas tem o dever de empreender todos os esforços 
possíveis para evitar o resultado. Ex: Salva-vidas que se omite em salvar.  
Sendo um agente garantidor ele teria o dever de salvaguardar a vida, logo ele responderá pelo resultado 
por uma ficção da lei. O resultado, apesar de não ter sido causado pelo agente, irá ser imputado a ele. 
 
Art. 13 §2º, CP - Lista os Agentes Garantidores RELEVÂNCIA DA OMISSÃO. 
 
a) Agente Garantidor por obrigação legal – Uma lei estabelece que o agente é garantidor por ter sua 
atividade regulamentada por lei. Ex: policial, médico, salva-guardas, pais, etc. 
b) Agente Garantidor por assunção voluntária – O agente assume o dever de cuidado de maneira 
voluntária ou contratual. Ex: Guia turístico, babá, pessoa  
c) Agente que criou a situação de risco - Ex: proprietário de fazenda que ordena que empregado ateie 
fogo no mato. O fogo cerca o empregado e o mata. Proprietário foge.  
 

Regra Geral para Omissão (Própria ou Imprópria) = OMISSÃO só será relevante se o 
RESULTADO PUDER SER EVITADO 

 
O resultado PODERÁ SER EVITADO, se: 
 
1- NÃO FOR INEVITÁVEL (propriamente dito):  
Ex: Pessoa que se joga na frente do caminhão para se matar e é cortado ao meio, mas não morre. 
Motorista do caminhão foge e não socorre. Ele não responderá por omissão já que o resultado morte é 
inevitável, ele morreria de qualquer maneira. A omissão do motorista não causou nenhuma lesão ao bem 
jurídico 
 
2- Deve existir a CIÊNCIA da situação de risco: a omissão só existe se o omitente tem a ciência da 
situação de risco. 
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Ex: bombeiro de piscina que tirou um cochilo na hora do almoço, colocou o relógio para despertar mas 
ele não despertou porque estava no silencioso. Quando acordou, havia 10 crianças mortas na piscina. Ele 
não responderá pois não estava ciente da situação de risco. 
 
3-Possibilidade de AGIR: omitente poderia agir mas por algum motivo justificável não agiu. Ex: Pessoa 
atropelou uma criança, para tentando evitar atropelar um grupo de pessoas.  
 
OBS: Socorro prestado por terceiros posteriormente a minha omissão não isenta a minha omissão. E ainda 
que  resultado seja evitado, eu responderei pela minha omissão. 
 

8.1.1.2 A Ação humana: 
Só a ação ou omissão HUMANA constitui conduta relevante 
REGRA: Teoria da Ficção – Societas Delinquere Non Potest (PJ não comete crime) 
EXCEÇÃO: Teoria da Realidade – Societas Delinquere Potest (Art 225, §3º e 172, § 2º, CF) A PJ (que 
não é ser humano) pode ser penalmente responsabilizada nos CRIMES AMBIENTAIS e 
ECONÔMICOS, havendo, HOJE, somente a regulamentação para os crimes ambientais, Lei 9605/98 
(além disso, desde 2015, STF e STJ concordam em que não há a necessidade da dupla imputação 
penal). Isso não quer dizer que PJ pratique conduta penalmente relevante, quem pratica a conduta são 
seus representantes, no entanto, a própria PJ poderá suportar a pena das condutas de outras pessoas 
naturais (seus representantes). Conclui-se então que, neste caso, a PJ não pratica a conduta. 
 Por conta disso, tem-se que a pessoa jurídica somente poderá ser responsabilizada penalmente 
NOS CRIMES AMBIENTAIS se presentes dois pressupostos cumulativos: 

1. Que o crime tenha sido cometido por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu 
órgão colegiado; 

2. Que o crime ambiental tenha se consumado no interesse ou benefício da entidade. 
Em resumo, portanto, tem-se que a responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática de crimes 
ambientais é subjetiva e independente da responsabilização simultânea da pessoa física por ela 
responsável, segundo posição uniforme dos Tribunais Superiores. 
 

8.1.1.3 Conduta Consciente:  
É o saber o que faz. 

8.1.1.4 Conduta Voluntária:  
É o querer o que faz. 
 
Pratica conduta penalmente relevante a pessoa que sabe o que faz e quer o que faz. Ainda que o crime 
seja culposo existem os atributos de consciência e vontade (sabe que age descuidado e quer fazer de 
forma descuidada) 
 
è  CONCLUSÃO:  
1) Estados de inconsciência e movimentos involuntários = NÃO HÁ CRIME. 
Ex1: Sonâmbulo que sai de casa e fica no meio da pista provocando um acidente. 
Ex2: Pessoa que tem um surto epilético e acaba lesando alguém com seus movimentos involuntários. 
 
2) Coação Física Irresistível: = NÃO HÁ CRIME. 
Ex1: Socorrista que foi impedido de socorrer uma vítima por alguém mais forte que ele. Logo, não há 
omissão de socorro por parte do socorrista. 
 



	 26	

Obs: Não confundir Coação Física Irresistível com movimentos Curto-Circuito (movimentos em arco-
reflexo). Nos movimentos em curto-circuito há uma voluntariedade tênue, haverá tipicidade, mas não a 
imputabilidade objetiva. 
 

8.1.1.5 Dolo e Culpa: 
O Direito Penal não aceita a responsabilidade sem dolo ou culpa, estes dois elementos são necessários 
para que a conduta seja criminosa. No entanto nem sempre foi assim. 
 
A Evolução de Dolo e Culpa na teoria do crime: 
 
1 –  Teoria Causalista ou Clássica. Von Lich (sec. XVII) – ele não fazia menção ao conceito de 
Antijuricidade. Crime era ação Típica (Antijurídica) e Culpável. 
 
Conduta: movimento mecânico que provoca uma modificação no mundo exterior. A conduta era uma 
relação de causa e efeito. Conduta relevante era aquela que produzia uma modificação no mundo exterior. 
Ex: mesmo tratamento era dado para pessoa que atira em outra e mata e para a pessoa que atira em uma 
árvore, a arvore cai e mata a outra pessoa. 

 
 

O Dolo e Culpa era elemento da Culpabilidade. Era o vínculo psicológico que une autor ao fato. 
 
Após a verificação da culpabilidade (Dolo e Culpa)  à era verificada a Adequação Típica 
Adequação Típica: verifico se  o comportamento praticado encontra correspondência na lei penal. 
Deveria haver na lei tipos dolosos e culposos. 
 
Conclusão da Teoria Clássica: Dolo é vontade! 
Crítica: Não haveria crime tentado, nem crime omissivo, não explica a coação moral, obediência 
hierárquica 
 
2 – Teoria Neokantista ou Neoclássica.  
Entendiam que o empirismo ou método científico não eram suficientes para explicar várias categorias do 
direito. Para eles, nas ciências sociais não há como se afastar da valoração humana, não basta a 
observação e o empirismo. Surgem então os elementos valorativos ou axiológicos. Aplicação das Teorias 
dos valores de Kant na teoria do crime.  
 
Conduta: (mesma definição dos causalistas) 
Dolo e Culpa: permanecem na culpabilidade. 
Culpabilidade: a) imputabilidade; b) dolo ou culpa; c) exigibilidade de conduta diversa.  
 
Modificam o conteúdo do DOLO 



	 27	

(Causalistas) Dolo – Elemento puramente psicológico = vontade de praticar um crime (Dolo Natural) 
(Neokantistas) Dolo – Elemento psicológico-normativo (Vontade + potencial consciência de Ilicitude) 
(Dolo Normativo) 
Ex1: pessoa que recebe um pedido de outra pessoa para levar um pacote. No pacote tem drogas. Pessoa 
agiu em ERRO, logo não há dolo. – não tinha consciência da ilicitude 
Ex2: estrangeiro decide nadar pelado no Grumari no pôr do sol. (sujeito tinha plena noção do que fazia, 
mas pensava que no Brasil não fosse crime, não agiu em ERRO) – não tinha consciência da ilicitude.  
 
Será que o sujeito realmente sabia que sua ação era ilícita? 
 
Neokantistas trazem então o Dolo Normativo para a teoria do Crime.  
Conclusão da Teoria Clássica: Dolo é Vontade + Potencial consciência da ilicitude. 

 
Crítica: Resolveu o problema do erro de proibição, do crime omissivo, mantiveram-se outros problemas. 

 
 
3 – Teoria Finalista (Hans Welzel) 
Para ele, não há conduta humana destituída de finalidade. Para ele tudo que o homem faz tem um 
objetivo.  
Conduta: Ação humana consciente e voluntária dirigida a um fim.  
 
A partir da definição de Hans Welzes, Dolo e Culpa passam a integrar a tipicidade. Dolo e culpa deixam 
de ser elementos valorativos de reprovação do comportamento penalmente relevante. 
 
Conclusão da teoria Finalista: 
Weltzel Dissociou Vontade e Potencial consciência da ilicitude.  
Dolo (vontade) passa a integrar a tipicidade - conduta 
Potencial consciência da ilicitude permanece na culpabilidade.  

 
 
CONCLUSÃO GERAL: 
Podemos entender que no Brasil, majoritariamente, adota-se o Sistema Finalista, já que DOLO e 
CULPA integram a CONDUTA, que integra a TIPICIDADE. 
Teoria Finalista da Ação + Teoria Normativa (PURA) da Culpabilidade, decorrendo: 



	 28	

 1) Os ELEMENTOS DA CULPABILIDADE são todos puramente NORMATIVOS (e não 
psicológicos): 
  a) Imputabilidade 
  b) Potencial consciência da Ilicitude (ou Antijuridicidade) 
  c) Exigibilidade de conduta diversa (ou conforme o direito) 
 2) DOLO e CULPA estão na CONDUTA ou no TIPO PENAL (Tipicidade) 
 3) DOLO é NATURAL e não NORMATIVO, já que não exige que o agente sabia ou não que a 
conduta era criminosa. 
 4) DOLO é elemento subjetivo implícito do tipo penal (Qualquer crime previsto no CP é 
DOLOSO, já é implícito no tipo penal). No caso do crime CULPOSO, deverá haver uma menção 
expressa no CP. 
 

8.1.1.5.1 TIPOS DE DOLO: 
 
DOLO: Segundo a teoria adotada hoje em dia (Teoria Finalista), o CP adota o conceito de que conduta 
dolosa é “Ter vontade de cometer o ato e ter consciência de estar cometendo o ato”. 
 
Qual o meu objetivo primário, o que eu quero com a minha ação? 
Quero matar. Quero explodir a cabeça de alguém 
 
1 - DOLO DIRETO: É o querer vontade de praticar o crime. O “querer” da conduta é agir 
criminosamente. O sujeito ativo deseja o resultado do crime, desejando que ele seja alcançado. 
Ex: Se eu atiro na cabeça de alguém, minha vontade primária é matar a vítima. 
 
Quero matar um empresário. Ponho uma bomba no carro do empresário para que quando o veículo 
acelere ele explode. Só que eu sei que o empresário tem motorista e a bomba matará o empresário e o 
motorista. Objetivo primário: empresário. Mas para cumprir meu objetivo tenho que matar o motorista 
também. 
 

1.a. DOLO DIRETO de 1º GRAU: resultado criminoso é um objetivo primário. Ex: no exemplo 
2, é o empresário. 

1.b. DOLO DIRETO de 2º GRAU: resultado criminoso é um objetivo secundário, sendo suas 
consequências e danos colaterais esperados e prováveis. Ex: no exemplo 2, seria o motorista. 
 
2 - DOLO EVENTUAL(Art. 18, I, segunda parte, CP): Diz-se do crime doloso quando o agente quis o 
resultado ou assumiu o risco de que ele ocorresse. O sujeito passivo acredita que poderá haver a conduta e 
assume os riscos de que ela ocorra. O sujeito ativo não deseja diretamente o resultado, não quer 
diretamente aquele resultado como produto de sua conduta, no entanto, sua conduta se aproxima muito da 
vontade de querê-la. É um tipo de dolo que ocorre quando o agente, mesmo sem querer efetivamente o resultado, 
assume o risco de o produzir o resultado  
  
Existem 3 teorias que tentam explicar o que seria o Dolo Eventual. Aparentemente, o Art. 18, II, adota a 
Teoria da Assunção. 
 
à  Teorias explicativas para o DOLO EVENTUAL: 

 
2.a. Teoria da Assunção ou Consentimento: (Para mim a mais coerente) 

Nesta Teoria basta que o agente aceite o risco de que o resultado ocorra para caracterizar o dolo. O 
Sujeito ativo representa o resultado, mas pensa “dane-se, seguirei com minha ação”.  
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Por esta teoria, no caso de DOLO, primeiro o agente cria mentalmente a possibilidade de que o resultado 
ocorra, depois ignora este risco. Se o agente representa o resultado, no entanto, acredita fielmente que 
pode evitá-lo ou acredita, absolutamente, que ele não irá ocorrer, isso caracteriza CULPA.  
 
O agente não aceita o risco (Culpa):  
1) Confiando em sua habilidade 
Ex: dirigir embriagado, com baixo teor alcoólico.  
2) As circunstâncias do comportamento demonstram que o agente não quis o resultado 
Ex: atirei pra cima em direção ao mar 

 
2.b. Teoria da Indiferença: 

Não basta que ele represente o resultado e não basta que ele aceite o risco de que o resultado ocorra, nesta 
teoria, o agente deve mostrar indiferença com o bem jurídico tutelado. Se ele se preocupar com o 
resultado. Não houve Dolo, e sim Culpa. 
 

2.c. Teoria da Probabilidade: 
Não analisamos a vontade do agente (não é uma teoria volitiva). Analisamos qual o risco que gera o 
comportamento do agente. Devo me perguntar, na ação do agente quais seriam as chances de que o 
resultado ocorra. Se é provável que o resultado ocorra, então houve o DOLO. O problema desta teoria é 
que é necessário haver um estudo estatístico muito bem apurado.  
  
 2.d Teoria da Representação: 
Basta o sujeito ativo imaginar o resultado como possível, isso já é suficiente para enquadrar o dolo 
eventual (teoria bem exagerada). Nesta teoria, a Culpa Consciente não existe, já que havendo a 
representação haverá sempre DOLO. 
 
 2.e Teoria da Vontade:  
Vai existir dolo quando o agente quer diretamente aquele resultado. Pode-se perceber que abrange o Dolo 
Direto, mas não abrange o Dolo Eventual. 
 
Na Doutrina: Teoria da Assunção e Teoria da Indiferença são as mais aceitas. 
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DOLO Direito x DOLO Eventual: A característica em comum entre Dolo Direto e Dolo Eventual está 
na Representação Resultado, já que nos dois casos o autor do crime representa o resultado criminoso 
como possível, já que o agente sabe que sua conduta pode produzir o resultado. 
 
 

8.1.1.5.2. TIPOS DE CULPA: 
CULPA: Todo crime culposo parte do seguinte pressuposto: Houve a violação de um dever de 
cuidado. No crime culposo o agente acredita que pode evitar o resultado, não quero que ela ocorra ou não 
assume o risco de que isso possa ocorrer. 
 
1 - CULPA CONSCIENTE: O sujeito ativo representa que o resultado ocorra e sabe que sua 
conduta é capaz de produzir um resultado criminoso. No entanto, independente da teoria usada, na 
concepção do sujeito ativo ele não quer que ocorra, não assume o risco, não é indiferente, não há 
probabilidade de que o resultado venha a ocorrer, ele acredita que suas habilidades são suficientes para 
evitar o resultado. 
 
OBS: A grande dificuldade encontrada é na diferenciação entre Dolo Eventual e a Culpa Consciente. 
Dependendo da Teoria escolhida isso irá ajudar ou atrapalhar na diferenciação.  
  
O agente representa o resultado MAS não aceita o risco (Culpa Consciente):  
1) Confiando em sua habilidade 
Ex: dirigir embriagado, com baixo teor alcoólico.  
2) As circunstâncias do comportamento demonstram que o agente não quis o resultado 
Ex: atirei pra cima em direção ao mar 
 
2 - CULPA INCONSCIENTE: Embora o sujeito ativo esteja agindo sem cuidado, o sujeito não 
representa o resultado possível de sua conduta. O agente não prevê o resultado como possível.  
 
Ex:  Léo sai de casa com o carro com seu pneu careca e não notou que aquele pneu esta em vias de 
estourar. Em determinado momento da viagem há o estouro do pneu e ele atropela uma pessoa. Há lesão 
culposa, já que Léo não representou que aquele resultado poderia ocorrer. 
 
 
ATENÇÃO!!! 
 
A Culpa Inconsciente dispensa a previsibilidade subjetiva (que só existe na culpa consciente e no 
dolo), nela só há a previsibilidade objetiva. 
 
Previsibilidade Subjetiva: É a previsão do resultado propriamente dita. Está presente na culpa 
consciente e no dolo. 
 
Previsibilidade Objetiva: O sujeito ativo não percebeu o risco, mas será que seria possível de percebê-
lo? Se a resposta for afirmativa, então temos a previsibilidade objetiva. Isto significa que, ainda que o 
sujeito ativo não tenha previsto o resultado, de alguma forma era possível percebê-lo por um pessoa 
normal. 
 
è  Se o resultado é absolutamente IMPREVISÍVEL, não há DOLO nem CULPA, logo não há 
CONDUTA e, portanto, NÃO HÁ CRIME. 
Ex: ocorre uma briga de vizinhas. A filha de uma vizinha vai acudir a mãe e puxa o cabelo da outra por 
trás, matando-a por lesão na cervical. RESULTADO: a filha foi condenada por lesão corporal leve, já 
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que o resultado morte não era previsível, pois quem puxa o cabelo de outra pessoa por trás não representa 
o resultado de homicídio.  
 
 
 
 

TABELA RESUMO Representação do 
Resultado 

Vontade de que o 
resultado ocorra 

DOLO 

DIRETO Há representação Quer 

EVENTUAL Há representação 
Não quer. Assume 

o risco de que 
ocorra. 

CULPA CONSCIENTE Há representação 

Não quer. Não 
assume o risco . 
Espera ou confia 
que não ocorra. 

INCONSCIENTE Não há previsão Não quer. 
 
 
CRIMES AGRAVADOS PELO RESULTADO (Art 19, CP): 
Existem crime que podem ser agravados por resultado. Ex: 129, lesão corporal. O comando do artigo 19 
diz que só há crimes agravados pelo resultado se existir um consequente, no mínimo, culposo.  
Enquanto no Homicídio tenho apenas 1 resultado possível – MORTE – no crime de Lesão Corporal, por 
exemplo, eu tenho uma gama infinita de resultados – arranhão, amputação, olho roxo.  
Não havendo a previsão (previsibilidade objetiva) de uma lesão, logo ele não poderá ser agravado pelo 
resultado.  
 
Nos crimes agravados pelo resultado, nós temos uma conduta antecedente e um resultado 
especialmente agravador, como resultado consequente.  
Ex: Art 129, tipifica lesões simples, graves, gravíssimas e seguidas de morte.  
 
1) Conduta antecedente Dolosa com Resultado consequente agravador Doloso. 
Ex: entrei na casa do vizinho e dei um soco na cara do vizinho para quebrar o maxilar dele para 
impossibilitá-lo de trabalhar por 30 dias. (conduta antecedente dolosa, resultado agravado doloso) 
 
2) Conduta antecedente Dolosa com Resultado consequente Culposo. (Crime PRETERDOLOSO 
ou PRETERINTENCIONAL)  
Ex: Briga de boteco. Em um dado momento uma das pessoas cai e a outra chuta a barriga do caído, 
causando uma lesão no baço, hemorragia, seguida de morte (não havia a intenção de matá-lo). Houve 
conduta de Lesão Corporal Dolosa, agravada pelo resultado de homicídio culposo. 
 
3) Conduta antecedente Culposa com Resultado consequente agravador Culposo. 
Ex: Crime de Incêndio, art. 250, §2º. Sujeito deixou a panela no fogo e saiu de casa. Esse seu descuido 
fez com que a própria casa pegasse fogo, colocando em risco toda a vizinhança e matando o vizinho.  
 
4) Conduta antecedente Culposa ou Dolosa com Resultado consequente Imprevisível (previsão 
objetiva) 
Ex: Ocorre uma briga de vizinhas. A filha de uma vizinha vai acudir a mãe e puxa o cabelo da outra por 
trás, matando-a por lesão na cervical. RESULTADO: a filha foi condenada por lesão corporal leve, já 
que o resultado morte não era previsível, pois quem puxa o cabelo de outra pessoa por trás não representa 
o resultado de homicídio.  
 



	 32	

8.1.1.5.3. TIPOS ESPECÍFICOS DE DOLO: 
 
A) Dolo Natural: é ter Vontade (Teoria Causalista) 
 
B) Dolo Normativo: é ter Vontade + Potencial consciência de Ilicitude (Teoria Neokantista) 
 
C) Dolo Substitutivo: Dolo de um crime mais leve é substituído por o dolo de um crime mais grave 
(aplicação do conflito aparente de normas resolvido pela subsidiariedade) 
Ex: Agente quer praticar uma lesão corporal, invade a casa de alguém e o faz. Após executar a lesão 
corporal, decide praticar uma nova conduta, matando-a. Dolo de lesão (animus laedendi) se transforma e 
Dolo de morte (animus necandi)  
 
D) Dolo Sucessivo: O agente ingressa na execução do crime durante sua execução, depois de o crime já 
ter iniciado. 
Ex: Vítima esta sendo linchada, eu passo e resolvo linchá-la também.  
 
E) Dolo Superveniente: É penalmente irrelevante. É um dolo que surge depois do resultado.  
Ex: Atropelei e matei uma vítima de forma culposa. Volto e vejo que é um inimigo, que tenho uma 
verdadeira vontade de matar. O fato de eu querer matar meu inimigo não torna o crime de atropelamento 
culposo em doloso. (O dolo de matar só aconteceu depois do crime culposo ter ocorrido, sendo 
irrelevante) 
 
F) Dolo Alternativo: O sujeito aceita dois ou mais resultados como produto de sua conduta (ele aceita ou 
um ou outro resultado), deverá responder pelo resultado mais grave. 
Ex: O agente aceita matar OU ferir a vítima (qualquer um desses resultados o satisfaz). Numa disputa de 
futebol uma pessoa dispara um rojão com o desejo de ferir ou matar (tanto faz para ele) os torcedores 
adversários. Ele atira e fere outra pessoa. Responderá por tentativa de homicídio, resultado possível mais 
grave.  
 
G) Dolo Genérico: basta haver o dolo geral do verbo trazido pelo tipo penal. 
Ex1: O crime de Homicídio tem apenas um resultado, a morte. No crime de homicídio, basta haver o 
animus necandi (intenção de matar) para que seja configurado este crime. Ainda que haja, no Código 
Penal, várias especificações para a conduta de matar, há apenas um tipo de dolo, o animus necandi, que é 
a intenção de matar. 
Ex2: Sujeito deu um tiro na vítima para matar. Enterrou o corpo. No entanto, a vítima morre por 
sufocamento e não pelo tiro. Ele tinha a intenção de matar e matou (ainda que o motivo da morte seja uma 
qualificadora, mas não havia previsibilidade. O dolo geral de matar (animus necandi) abrange a conduta 
como um todo. Responderá por homicídio simples. 
 
H) Dolo Específico: Para que haja o dolo específico deve haver um especial fim de agir (intenção 
especial) ou Elemento Subjetivo Especial do Tipo. Crime de tendência intensifica. O agente tem a 
intenção de praticar uma conduta com finalidade específica expressa no tipo penal. 
Ex: Crime de furto. Sujeito está na casa da namorada e vê o telefone dela tocando. Ele, tomado pela raiva, 
pega o celular da namorada e joga-o no muro. Subtraiu o celular e joga-o na parede. Não haverá crime de 
furto, já que para se considerar furto, o agente deve subtrair para si ou para outrem (especial fim de agir). 
Para o crime de furto, não basta haver o dolo de subtrair, deve haver a intenção de assenhoramento, 
intenção de incorporar o bem ao meu patrimônio ou ao patrimônio de outrem. 
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8.1.1.5.4. MODALIDADES DE CULPA 
(Art 18, II, CP) Crime Culposo: supõe uma conduta descuidada que gera um risco. Há um dever de 
cuidado que não é relevado pelo agente. Apesar de haver um resultado, o agente não quer, não almeja, 
não assume o risco de que ele ocorra, no entanto, age de maneira descuidada, causando-o. 
 
(Há doutrinadores que não aceitam esta tripartição, já que toda culpa é negligência) 
 
IMPRUDÊNCIA: é o agir descuidado (ação descuidada). 
Ex1: dirijo em alta velocidade com meu veículo, sabendo que esta velocidade é incompatível com a via 
 
NEGLIGÊNCIA: temos um omitir descuidado. É uma ausência de ação, que torna a omissão 
descuidada.  
Ex1: eu deixei de fazer a manutenção de freios do meu carro 
Ex2: Dirigir sem exigir o cinto de segurança do passageiro. 
 
IMPERÍCIA: uma ação ou um omissão de um profissional mal habilitado. 
 

8.1.1.6. Princípio da Confiança:  
Não haverá crime culposo quando um agente adota as regras de cautela e espera que os demais também 
adotem (há uma confiança) 
Ex1: Médico pede para enfermeira aplicar 10 ml de um medicamento. A enfermeira aplica 10 ml de um 
medicamento errado e a pessoa morre.  
Ex2: delegado pede para inspetor de polícia acompanhar preso para ser ouvido, tal inspetor deixa o preso 
fugir. Delegado não comete crime culposo, pois é de se esperar que o agente de polícia tome as medidas 
necessárias para a audição, como por exemplo, por algemas no preso. 
 

8.1.2. RESULTADO: 
 
O que é resultado? Existe crime sem resultado? 
 
1- Resultado Naturalístico: toda modificação sensível do mundo exterior. Ex: Matar alguém – o 
resultado sensível é a modificação do mundo exterior.  
Nem todos os crimes possuem estes atributo.  
Ex1: Omissão de socorro. Eu me omito de ajudar uma pessoa, logo em seguida passa um médico e ajuda 
aquela pessoa. Ela não morre e tudo fica bem. Apesar de minha omissão  não ter provocado um resultado 
exterior, eu responderei por minha omissão. 
Ex2: Porte de Arma. O bem jurídico tutelado por este crime é a segurança pública. O porte de arma em si 
não produz nenhum resultado naturalístico. 
 
R: Logo, quando estamos falando de resultados naturalísticos, PODERÁ haver crime sem resultado 
(naturalístico). 
 
2- Resultado Jurídico: toda lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado, ainda que seja um 
bem jurídico abstrato. Ex: Crimes contra ordem econômica – A ordem econômica é uma abstração, não 
há, em regra, um resultado naturalístico, e sim uma lesão ao bem jurídico tutela pela lei penal. 
R: Logo, quando estamos falando de resultados jurídicos, NÃO HAVERÁ crime sem resultado (jurídico). 
 

“Todo Resultado Naturalístico é Resultado Jurídico” 
“Nem todo Resultado Jurídico é Naturalístico” 
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8.1.2.1. Classificação de Crimes quanto ao Resultado: 
 
A. Crimes Materiais e Crimes Formais: Tem capacidade de produzir resultado naturalístico. 
 
 A.1. Crime Material: Crime se consuma com a produção do resultado naturalístico. Ex: 
Homicídio. Crime se consuma com a produção do resultado naturalístico, que é a morte. 
 
 A.2. Crime Formal ou Consumação Antecipada: Podem produzir resultados naturalísticos, mas 
se consumam antes deste. Ex: Extorsão (“Constranger”). Por um motivo no banco eu não consegui sacar 
o dinheiro, no entanto, o crime se consumou ainda que o resultado naturalístico não tenha ocorrido. Pelo 
simples fato de constranger a consumação é antecipada. 
 
B. Crime de Mera Conduta: Produz EXCLUSIVAMENTE um resultado jurídico, não produzindo 
resultado naturalístico. 
 

8.1.3. Nexo Causal ou Nexo de Causalidade: 
O liame que liga a conduta e o resultado. Quando digo que uma conduta causou um resultado, isso 
significa que há o nexo entre causa e resultado. 
 

8.1.3.1. Art. 13, CP – Teoria da Equivalência dos Antecedentes ou Teoria da Conditio Sinequanon : 
 
Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 
 
Todo comportamento que, ainda que remotamente contribua com a condição de um resultado, poderá ser 
considerado causa desse resultado.  
 
Ex: Se atiro com uma arma de fogo em uma pessoa.  
O disparo da arma poderá ser considerado causa do resultado? Sim. 
O fato do agente ter ido ao encontro da vítima poderá ser considerado causa? Sim. 
Se o agente não tivesse comprado a arma, esse fato poderia ser considerado causa? Sim. 
Se a mãe do agente não tivesse parido o filho, esse fato poderia ser considerado causa? Sim 
Poderei chegar até o BIG-BANG ou até DEUS. 
 
Crítica: Regresso ad infinitum - posso retroceder até o infinito, e todas as causas poderia ser relevantes 
para o crime.  
 
Deve haver CRITÉRIOS para limitar para a retroação do tempo. Para isso existem técnicas para 
limitar essa retroação no tempo. 
 
1a Técnica:  
Analisar DOLO e CULPA: 
Ex: quando os pais do criminosos conceberam o filho eles agiram com dolo ou culpa com relação a 
conduta do filho criminoso. 
 
2a Técnica: 
Teoria da Imputação OBJETIVA: (Será analisado em tópico futuro) 
Ex: Eu tenho um parente velho e rico e sou o único herdeiro, estou cheio de dívida e quero receber a 
herança. Um dia estou na casa do meu avô rico e vejo que se aproxima uma tempestade. Convenço-o para 
que meu avô de uma volta no jardim para que um raio o atinja. O resultado poderá ser imputado a mim? 
Se meu avô saísse de casa ele morreria? Há uma probabilidade de que o resultado morte, por um raio na 



	 35	

cabeça, por exemplo, aconteça? R: se a resposta for afirmativa, logo o resultado poderá ser IMPUTADO a 
mim.  
 
Processo Hipotético de Eliminação: Eu elimino a suposta causa da sucessão dos eventos e verifico se o 
resultado deixa de acontecer.  Me permite averiguar quais eventos são causas  
Como saber na prática se algo é causa ou não? Fácil! Eu retiro a conduta que eu estou na dúvida se é 
causa ou não: 
 → Se eu retirei a conduta e crime continuar existindo, a conduta retirada não será causa 
 → Se eu retirei a conduta e crime deixa de existir, aquilo será causa. 
 
Ex: Tomei café da manhã, comprei uma arma e matei um homem. Quero saber qual a causa de eu matar o 
homem. 
1º) Eu retiro "tomar café da manhã" e analiso se o crime continua existindo. Continua! Então isto não será 
a causa 
2) Eu retiro "comprar uma arma" e analiso se o crime continua acontecendo. Não continua! Então isto é a 
causa. 
 

8.1.3.2. Concausas: 
 
Concausa: É a pluralidade de causas concorrendo para o mesmo fato, ou seja, dão força (de uma forma 
ou de outra) ao resultado ocorrido. Ambas as causas poderão conduzir ao resultado. Definir a REAL 
causa do resultado serve para descobrir qual a quem será imputado o resultado. 
Ex1: Dou veneno para alguém morrer e depois atiro nela. (as duas causas poderão matar a vítima) 
Ex2: Dou uma facada na pessoa e ela vai pro hospital dentro da ambulância mas a ambulância cai num 
precipício no meio do caminho e a pessoa morre. (as duas causas poderão matar a vítima) 
 
Poderão ser classificadas em: 
I) Dependentes: 
É aquela que é dependente da conduta. Só acontece por causa da conduta e, assim, não exclui a relação 
de causalidade. Ocorre como uma verdadeira sucessão de acontecimentos previsíveis. 
Ex: O cara puxa o gatilho da arma → A arma explode disparando a bala → A bala impacta na pessoa → 
A pessoa tem hemorragia → A pessoa morre 

 
 
II) Independentes: 
 1) Absolutamente Independentes: Quando a concausa não tem nenhuma relação com a conduta. 
Tanto conduta quanto a concausa poderão, ambas, causar o resultado naturalístico, mas não se cruzam em 
nenhum momento, sendo totalmente independente uma da outra. CONCLUSÃO: Não haverá 
Imputação do Resultado – Rompem com o Nexo Causal – Agentes só respondem pelos atos 
praticados até então. 
Ex: Dou veneno para uma pessoa morrer e depois alguém vai lá e atira nesta pessoa. São duas causas 
concorrendo para o mesmo crime porém sem relação entre as causas. 
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Ex2: Dou veneno para alguém e essa pessoa morre durante o trânsito para o hospital porque a ambulância 
bateu 
  
 Podem ser Pré-existente, Concomitante ou Superveniente. Para saber onde se enquadra, basta 
analisar a causa que efetivamente produziu o resultado. Se veio antes da segunda causa, ela será Pré-
existente. Se veio durante ela será Concomitante. E se veio depois da outra será Superveniente. 
  1) Pré-existente:a concausa (que poderia provocar o resultado por si só) já existia antes da 
ocorrência da causa. 
Ex: Se na perícia fica constatado que a pessoa morreu com o veneno dado por mim e não com o tiro dado 
por outro. → Respondo pelo crime na forma Consumada, já que a pessoa morreu do veneno. Já o outro 
vai responder por homicídio na forma Tentada. 
 
  2) Concomitante: a concausa ocorrem ao mesmo tempo da conduta. 
 
Ex: Eu e João damos um tiro cada um ao mesmo tempo e fica constatado que a minha bala que matou. → 
Respondo pelo crime na forma Consumada, já que a pessoa morreu do meu tiro. Já o outro vai responder 
por homicídio na forma Tentada. Se a perícia não descobrir de quem foi o tiro que matou, os dois 
respondem por Tentativa de Homicídio (será visto dentro do assunto de Autoria Incerta). 
 
  3) Superveniente: 
Ex: Se na perícia fica constatado que a pessoa morreu com o tiro do outro e não com o meu veneno → Eu 
respondo pelo crime na forma de Tentativa e o outro responde pela forma Consumada. 
 
 2) Relativamente Independentes: Cada uma das causas poderia por si só causar a morte da 
vítima (independentes), no entanto, em determinado momento elas se encontram, se tangenciam, uma 
interferindo na outra, vindo a concausa acontecer por causa da conduta inicial. 
Ex2: Dou uma facada na pessoa e ela vai pro hospital dentro da ambulância, mas a ambulância cai num 
precipício no meio do caminho e a pessoa morre exclusivamente por traumatismo craniano. Neste caso a 
pessoa só estava na ambulância porque eu atirei nela. 
 
 Podem ser: 
 1) Pré-existente: Haverá Imputação do Resultado – NÃO Rompem com o Nexo Causal. 
Ex: Dou uma facada no sujeito que eu sei que tem hemofilia e assim ele morre só porque tem hemofilia 
(caso não tivesse não morreria), afinal a hemofilia é pré-existente à facada e a morte. 
 
 2) Concomitante: Haverá Imputação do Resultado – NÃO Rompem com o Nexo Causal. 
Ex1: Dou uma facada em alguém que na hora se assusta e pula pra trás caindo de uma altura. Na perícia 
fica constatado que ela morreu com a minha facada. 
Ex2: Mévio, com ânimo de matar Tício, aponta uma arma para ele. Tício, desesperado, tenta fugir e no 
momento em que é efetuado o disparo, Tício é atropelado por um caminhão. 
 
 3) Superveniente: Não haverá Imputação do Resultado – Rompem com o Nexo Causal – 
Agentes só respondem pelos atos praticados até então. 
Ex: No caso da ambulância a pessoa morreu pela queda da ambulância, ou seja, causa depois da minha 
facada. Responderei por tentativa de homicídio. 

 
Este caso advém diretamente do: 
"Art 13, § 1º, CP - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação 

quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou". 
→ Ou seja, quando o sujeito morre exclusivamente por traumatismo craniano (devido à queda da 
ambulância) a imputação a mim daquela morte está excluída, mas com relação aos fatos anteriores 
(facada que eu dei) eu continuo respondendo (neste caso, por tentativa de homicídio) 
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IMPORTANTE!!! Neste caso (Concausa Relativamente Independente 
Superveniente) NÃO FOI ADOTADA A TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS 
ANTECEDENTES – e sim da CAUSALIDADE ADEQUADA.  

 
èPara esta teoria, a pergunta que devo fazer quando pratico de determinado comportamento é “qual 

a probabilidade do resultado ocorrer?” . Por exemplo, se atiro em alguém para matar, qual a 
probabilidade que ela tem de morrer em uma queda da ambulância de um precipício. Neste caso a 
causalidade tiro, não é adequada ao resultado morrer de traumatismo em uma queda. 

 
Entretanto, causas supervenientes relativamente independentes que NÃO produzem por si sós o 
resultado, o agente RESPONDE pelo resultado naturalístico. → Se a minha causa (dar a facada) + uma 
outra causa qualquer previsível (infecção hospitalar para retirar a faca) ocasionar a morte daí eu vou 
responder pelo crime na forma Consumada. → Novo entendimento do STF que adota que a infecção 
hospitalar está dentro do desdobramento normal da conduta – MERO DESDOBRAMENTO.  
 
Mero desdobramento: Quando existe um resultado que é esperado de determinada conduta, 
desconsidera-se que possa haver uma conduta superveniente. Haverá Imputação do Resultado – NÃO 
Rompem com o Nexo Causal. 
 
Ex1: motorista saiu do caminhão, não puxou o freio de mão. O caminhão desceu a ladeira, bateu num 
muro. Depois de alguns minutos o muro cai e mata uma criança. Não haverá concausa superveniente, e 
sim um mero desdobramento. do caminhão que bate num muro, espera-se que ele caia. Responde por 
Homicídio Culposo.  
 
Ex2: Motorista que atropela motociclista, arrasta o motociclista, causando um ferimento gravíssimo na 
perna, mas não letal. Motociclista morre pela infecção. Apesar do ferimento não ser letal, pela tamanho 
do ferimento há grande possibilidade de que ele venha a infeccionar, causando a morte do vítima. O 
motorista responderá por Homicídio culposo. 
 
Ex3: motorista saiu do caminhão, não puxou o freio de mão. O caminhão desceu a ladeira, bateu em uma 
criança. Criança e socorrida, mas morre decorrente  
 
Ex4: Um grande exemplo sempre usado em provas é o caso da cirurgia para retirar a faca matar o sujeito 
(ou seja, o sujeito não resiste à cirurgia), ou a infecção hospitalar após a cirurgia matar o sujeito também. 
Nestes casos, não foi apenas a cirurgia ou apenas a infecção que matou, mas também a facada! Então eu 
respondo de forma Consumada. 
 
Ex5: A minha facada levou meu inimigo ao hospital, e por negligência médica ele morre. → Houve uma 
causa superveniente relativamente independente (ou seja, a negligência médica), entretanto, ela por si só 
não produziu o resultado (ou seja, a morte também adveio devido à minha facada), então eu responderei 
pelo crime na forma Consumada. 
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Não haverá compensação de culpa  em Direito Penal. 
Diferente de culpa exclusiva da vítima: exclui a culpabilidade. 
 

Teoria da Imputação Objetiva: 
 
Em um ringue de MMA, um lutador da um soco no outro causando a morte. Lesão corporal agravada pelo 
resultado morte. 
Houve Dolo? R: Sim. O lutador quis dar o soco e sabia que o resultado poderia ocorrer. 
No entanto, ainda assim, NÃO HAVERÁ CRIME, em virtude da TEORIA DA IMPUTAÇÃO 
OBJETIVA. 
 
Surge na década de 60 na Europa: Claus Roxin e Gurther Jakobs. 
 
Explicação: Toda atividade humana em sociedade gera riscos, o risco é inerente a vida em sociedade 
(Ex: dirigir um veículo é uma atividade arriscada). Na vida em sociedade há riscos que são permitidos e 
há riscos que são proibidos, não sendo socialmente aceitos. Quando uma pessoa cria um risco 
permitido e socialmente aceito, ela não cria uma ameaça/risco penalmente relevante. 

 
NÃO Há Imputação!	 

Há Imputação!	 

 
NÃO Há Imputação!	 
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Ex1: Lutas do UFC são socialmente aceitas – logo os riscos passam a ser socialmente aceitos. 
Ex2: Rallys também são socialmente aceitos – logo os riscos de acidentes passam a ser socialmente 
aceitos. 
 
Só há crime quando o sujeito cria um risco proibido ou eu aumenta um risco permitido pré-existente 
de tal forma que ele se torne um risco proibido. 
 
O ponto basilar da teoria da imputação objetiva é o RISCO PROIBIDO. 
 
Só há crime quando há CRIAÇÃO ou INCREMENTO de um risco proibido que coloca em ameaça 
um bem jurídico. Além disso, há necessidade de que o RESULTADO decorra do risco criado ou 
incrementado. Se o resultado não se realizou do risco, não há crime. 
 
Ex1: Carro trafegando a 90km/h  acima do limite de velocidade (que era 80km/h) e colide com outro, pois 
o motorista estava dormindo. O motorista dormindo morre. O risco criado pelo motorista que dirigia 
acima da velocidade não foi suficiente para imputar o resultado morte a ele, já que o risco criado pelo 
motorista dorminhoco não adveio da conduta do motorista que trafegava acima da velocidade - Não 
haverá imputação do motorista que dirigia acima da velocidade. 
 
Ex: Carro trafegando a 90km/h  acima do limite de velocidade (que era 80km/h) e colide com outro, pois 
o motorista estava dormindo. Os dois motoristas são lesionados. O risco criado pelo motorista que dirigia 
acima da velocidade não foi suficiente para imputar o resultado morte a ele, já que o risco criado pelo 
motorista dorminhoco não adveio da conduta do motorista que trafegava acima da velocidade e sim do 
motorista que estava dormindo. Haverá imputação do motorista que dormia no volante, já que ele agiu 
com culpa e gerou o risco. 
 

Classificação dos Crimes: 
 
Crimes Instantâneos e Permanentes 
 
A. Crimes de Dano: quando a redação descreve a própria lesão ao bem jurídico. Ex: Art.129, CP – Lesão 
corporal. 
B. Crime de Perigo: crimes quando a redação trata apenas de um risco ao bem jurídico. Pressupõe 
apenas um risco. Ex: Art. 132 – Expor a saúde de outrem. 
 
DICA: Para diferenciar o Crime de dano ou perigo devo verificar o DOLO. 
 DOLO DE DANO: eu sei que minha conduta é arriscada e quero causar o dano. 
 DOLO DE PERIGO: eu sei que minha conduta é arriscada, mas só quero causar um perigo ou 
risco. 
Ex: Sujeito que pega arma de chumbinho e mira na calçada para assustar pedestre que passa. O dolo nesse 
caso é de perigo. Responde pelo Art. 132 – Perigo a saúde de outrem 
Perigo Individual x Comum: 
 Crime de Perigo Individual: Crimes em que a vítima é determinada. O agente sabe quem é a 
vítima da conduta. Ex: Art. 130, CP – Perigo de contagio venéreo  
 Crime de Perigo Comum: Crime que expõe a coletividade à situação de risco. 
Perigo Concreto x Abstrato: 
 Crime de Perigo Concreto: Crime que por muito pouco não gerou o dano. Deve haver uma 
quase lesão ao bem jurídico, deve haver uma demonstração de iminência do perigo. 
 Crime de Perigo Abstrato: Dispensa-se a demonstração da iminência do perigo, mas deve haver 
no mínimo uma possibilidade de lesão ao bem jurídico. Alguns doutrinadores falam em “presunção do 
risco” – ATENÇÃO a esta palavra por que ela pode levar a uma conclusão errada. 
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Ex: O Abandono de Incapaz é um crime de perigo concreto, se não houve demonstração da iminência do 
dano, não há o crime. 
 
C. Crime Vago: O sujeito passivo é uma entidade despersonalizada 
 
Crime Comuns: Podem ser praticados por qualquer pessoa (não há nada que especifica o Sujeito Ativo) 
 Ex: MAIORIA 
Crime Próprio: Só pode ser praticado por determinadas pessoas, especificados no tipo penal. Exige uma 
qualidade especial de sujeito ativo. Mas poderão ser cometidos por outras pessoas quando houver 
coautoria ou participação. 
 Ex: CP, Arts. 123, 124, 136, 215, 216-A, 312 a 325, 355 
OBS: Vale ressaltar que nos crimes podemos ter, quantos aos sujeitos: AUTOR/COAUTORES (pratica 
a conduta principal do acontecer criminoso) e PARTÍCIPE (pratica conduta secundária, é o coadjuvante 
do crime) 
 
Crime Mão Própria ou Conduta Infungível: Só podem ser praticados por determinada pessoa. O crime 
só pode ser praticado pela pessoa, não há possibilidade de delegação – NÃO admite a coautoria 
intelectual. O “coator” será partícipe. 
 Ex: CP, arts. 213 a 218, 319, 342, Crimes Omissivos (Ex: Omissão de socorro Art 135, CP). Art 
124 (Autoaborto), Art. 343 (Falso Testemunho) 
 Ex: A mulher que realiza o autoaborto sendo ajudada por uma amiga. A mulher responde pelo Art. 
124 e sua amiga responde pelo Artigo 126 (Realizar o aborto consentido em outrem) 
 
Crime Monossubjetivo ou Concurso Eventual: Podem ser praticados em concurso de pessoas. 
 Ex: MAIORIA 
Crime Plurissubjetivos ou Concurso Necessário: Só podem ser praticados por mais de uma pessoa. 
 Ex: CP, Arts. 137, 200, 288, 354; Lei 11.343/2006, Art. 35 
 
Crime Unissubistentes:  Cada ação é um ato autônomo. Não permite o fracionamento da ação. NÃO 
ADMITE TENTATIVA. é o conjunto de um só ato (ato único).  
Ex: injúria verbal. A realização da conduta esgota a concretização do delito. Impossível, por isso 
mesmo, a tentativa. 
Ex: CP, Arts. 137, 200, 288, 354; Lei 11.343/2006, Art. 35 
Crime Plurissubisistentes: É o constituído de vários atos, que fazem parte de uma única conduta.  
Ex: roubo (violência ou constrangimento ilegal + subtração) 
Ex: MAIORIA OR+D 
 
Crime de Forma Livre: Pode ser executado por qualquer meio 
Crime Vinculado: Se prende ao meio executório específico, não podendo se realizado sem este meio. 
 
Crime Doloso: Quis o resultado ou assumiu o risco (é implícito) 
 Ex: MAIORIA 
Crime Culposos: Não quis o resultado nem assumiu o risco, houve um descuido (deve ser explícito) 
 Ex: CP, Arts. 121, § 3o, 129, § 6o, 250, § 2o, 251, § 3o, 312, § 2o 
Crime Preterdoloso: DOLO na Conduta, qualificada pela CULPA no resultado. 
 Ex: CP, Arts. 127, 129, § 3o, 223 
 

8.1.4. ITER CRIMINIS 
São as fases básicas de desenvolvimento de uma conduta criminosa 
 

Cogitaçãoà Preparação à Execução à Consumação à Exaurimento 
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1) Cogitação: É a fase interna do crime. O sujeito pensa no crime, cogitando-o, mas não pratica 

nenhum ato concreto. NÃO HÁ CRIME nos atos de cogitação. Poderá ser uma preparação breve 
ou prolongada 

2) Preparação: Nos atos preparatórios inicia-se  a exteriorização de um comportamento. No entanto, 
ainda não representa uma lesão a um bem jurídico, logo NÃO HÁ CRIME.  

Doutrina Minoritária: Alguns atos de preparação são tipificados pelo próprio CP, Ex: Art 291 
(petrecho de falsificação). Neste, o legislador entende que essa conduta, ainda que preparatória, foi 
tipificada de forma autônoma. 
Doutrina Majoritária: Alega que, quando a lei  tipifica um ato preparatório como crime, transforma 
aquele ato em um verdadeiro ato de Execução. 
 
3) Execução: O crime começa a ser executado por meio dos atos de execução. 
 
Qual é o momento de transição da preparação para a execução? 
 
Teoria FORMAL Objetiva: Começa a praticar a conduta criminosa aquele que pratica o núcleo do 
verbo incriminador (Núcleo do Tipo). Preocupa-se com o aspecto formal. 
Ex1: Homicídio – “Matar”. Para esta teoria “apontar a arma” é um ato preparatório e “apertar o 
gatilho” é um ato executório. 
Ex2: Furo – “Subtrair”. Para esta teoria “escolher” 
 
Teoria MATERIAL Objetiva: Não se preocupa com o aspecto formal e sim com o conteúdo. 
Questiona se aquela conduta já apresenta um risco ao bem jurídico tutelado. Quando o sujeito ativo 
pratica qualquer conduta que põe em risco o bem jurídica e que esteja imediatamente anterior a 
prática do núcleo do tipo. 
Ex1: Homicídio. Para esta teoria “apontar a arma” já gera uma ameaça ao bem jurídico tutelado. A 
conduta se aproxima muito do verbo núcleo do tipo, portanto já se configura um ato de execução. 
 
Teoria OBJETIVA Individual: soa como uma aperfeiçoamento da teoria material objetiva. Embora 
não devamos considerar a subjetividade do autor, deve-se observar o plano de ação do autor. Eu só 
consigo verificar se há risco ao bem jurídico e se o ato esta ligado ao núcleo do tipo, se eu conheço 
este plano.  
  
4) Consumação: É completar todos os verbos do núcleo do tipo penal. 

Do início dos atos executórios sem haver a consumação, poderá ocorrer 4 Fenômenos Jurídicos. Atente 
também para a possibilidade de Crime Impossível. 
 

5) Euxarimento 
 

HAVENDO O INÍCIO DA EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO, HAVERÁ: 
 

4.1. TENTATIVA CRIMINOSA (Art 14, II, CP) 
O crime foi executado, no entanto, não foi consumado por razões alheias à vontade do agente. É causa 
de diminuição da pena (pena é reduzida de 1/3 a 2/3). Quanto mais distante da consumação maior será 
a redução da pena. 
 Tipos de Tentativa 
 Tentativa Branca (Incruenta) – quando o bem jurídico não é atingida pela conduta 
 Tentativa Vermelha (Cruenta) – quando o bem jurídico é atingido pela conduta, mas não há 
consumação. 
 Tentativa Perfeita – Sujeito ativo esgota os meios executórios. 
  Ex: Sujeito tinha 4 cartuchos, e usa todos, mas não há a consumação. 
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 Tentativa Imperfeita – Sujeito ativo não esgota os meios executórios. 
  Ex: Sujeito tinha 4 cartuchos, e usa apenas 1 cartucho, mas não há a consumação. 
 
HÁ CRIMES QUE NÃO ADMITEM TENTATIVA: 

• CULPOSOS (A ideia é: como posso tentar uma coisa que não quero) 
• CRIME PETERDOLOSOS (Art. 19, CP) (como o resultado agravador é um resultado culposo, 

não há tentativa de algo que não quero) 
Exceção: quando a vítima do resultado doloso é diferente do resultado culposo. 
Ex: Aborto com resultado morte. A vítima do aborto é o bebe, e do resultado agravador é a mãe. 
Imagine uma situação 
• OMISSIVOS PRÓPRIOS (ou eu ajo ou deixo de agir, não há a possibilidade de tentativa de 

omissão) 
OBS: OMISSIVOS IMPRÓPRIOS (admitem tentativa – agente garantidor – responde pelo 
resultado) 
Ex: Salva-vidas não salvou afogado pois este é um desafeto. Outra pessoa socorre o banhista e 
ele não morre. Nesse caso o salva-vidas responderá por omissão própria na forma tentada. 

• UNISSUBSISTENTES 
• HABITUAIS (a ideia é: o crime deve ser um hábito. Deve haver um reiteração de condutas, logo 

não é possível haver tentativa)  
• CONTRAVENÇÃO PENAL (Art. 4 da Lei de Contravenção) 
 

Atenção! Lei antiterrorismo. 
Art 5º - Absolutamente Incostitucional. 
O Crime pressupõe exteriorização. 
 
 

4.2.DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA: 
A consumação não ocorre por vontade do agente. Na há encerramento dos atos executórios, não 
responde pelo que ele quis fazer, e sim pelo que efetivamente causou. 
Ex: Sujeito entra na casa da pessoa para furtar, põe os bens debaixo do braço e na hora de sair se 
arrepende e devolve. Responderá apenas por invasão de domicílio. 
 

4.3. ARREPENDIMENTO EFICAZ: 
A consumação não ocorre por vontade do agente. Há o esgotamento dos atos executórios, não 
responde pelo que ele quis fazer, e sim pelo que efetivamente causou. 
Não confundir Arrependimento Eficaz com Arrependimento Posterior. 
Ex: Sujeito atira em outro com intenção de matar, depois de ter atirado se arrepende e leva a pessoa para o 
hospital, salvando-a. Responderá pelos atos praticados. 
 
 

4.4. ARREPENDIMENTO POSTERIOR:  
Ocorre a consumação ou sendo um crime tentado, o sujeito em momento nenhum tentou evitar a 
consumação, causa de diminuição da pena (Art. 16, CP) OU circunstância atenuante (Art. 65, CP). 
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Art. 16, CP – Causa de diminuição de pena:  
 à Crime sem violência OU grave ameaça; 
 à Reparado o dano OU restituído a coisa que foi objeto do crime 
 RESULTADO: Redução de pena de 1/3 a 2/3 
 
Ex1: Sujeito entra na casa da pessoa para furtar, põe os bens debaixo do braço e vai embora. Uma semana 
depois ele se arrepende e devolve. Responderá por furto, mas terá sua pena reduzida. 
 
Ex2: Sujeito ativo extorquiu a vítima, recebeu o produto da extorsão e dias depois devolve, pois se 
arrependeu. Poderá ser beneficiado pelo art. 16, CP? NÃO. Pois o crime de extorsão é 
NECESSARIAMENTE praticado sobre ameaça. 
A pena poderá ser reduzida abaixo do nível inferior do tipo penal? 
R: SIM.  
 
ATENÇÃO!!! Crime de Roubo 
 
O Crime de Roubo poderá  ocorrer sob 3 circustâncias: 
 1) Violência 
 2) Grace ameaça (violência psicológica) 
 3) Outro forma que reduza a capacidade de resistência. 
 
No caso (3) não há violência ou grave ameaça  
Ex3: Agente dá um “boa noite cinderela” para a vítima. No entanto, após a prática restitui a coisa 
roubada. 
 
Vertente minoritária: Não cabe diminuição pois há uma Violência Imprópria – gênero da qual a redução 
da capacidade de resistência seria espécie. 
Vertente majoritária (Brasil): Como o Art. 16 só trata de violência ou grave ameaça FÍSICA, ou seja, 
Violência PRÓPRIA. Haverá a possibilidade de redução de pena se o roubo não for executado sob 
violência ou ameaça, ou seja, na hipótese (3) 
 
 
Se o agente restituir parcialmente o objeto, haverá possibilidade de redução de pena? 
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R: quando a coisa for restituída parcialmente, e NÃO houver a possibilidade de restituição TOTAL, há 
um entendimento majoritário de que, havendo a reparação parcial poderá ser aplicada a redução de pena. 
O que mudará será o quantum a ser reduzido da pena. 
 
Limitação Temporal do Art. 16, CP: Existe um limite temporal dentro do qual o arrependimento 
posterior poderá ocorrer. 
LIMITE: RECEBIMENTO da denúncia ou da queixa. 
 
 Notícia-Crime : ato de levar à autoridade policial a ocorrência de um 
 Denúncia: Após a notícia-crime chegar a delegacia de polícia, haverá um inquérito policial. O 
resultado do inquérito será encaminhado ao Ministério Público que poderá OFERECER a denúncia ao 
Juiz, instaurando-se a Ação Penal.  
 Queixa: Havendo uma prevalência do interesse privado sobre o público, quem irá OFERECER a 
a ocorrência do crime ao Juiz será o próprio particular. 
 
OBS: O Juiz não será obrigado a instaurar a Ação Penal, ele verificará se a denúncia e a queixa possuem 
os pressupostos formais de validade. Ex: verificação da justa causa, descrição do comportamento, etc. 
Estando presentes todos os pressupostos legais de validade da denúncia ou Queixa, o juiz receberá, 
chamado de RECEBIMENTO. Neste momento é instaurada a Ação Penal. 
 
No Art. 65, CP – Circunstância atenuante: 
 à Basta a reparação do dano ou restituição da coisa 
 à (Não interessa se o crime foi cometido sob violência ou grave ameaça) 
 RESULTADO: Redução de pena em um nível inferior ao arrependimento posterior, geralmente 
1/6. Não podendo ser reduzida a um patamar inferior ao limite inferior do tipo penal. 
 
Limite temporal do Art. 65, CP: JULGAMENTO. 
 

4.5.CRIME IMPOSSÍVEL ou CRIME PUTATIVO: 
O agente acredita agir criminosamente, mas isso faz parte de uma percepção falsa. Pois a conduta do 
agente não tem o condão e NUNCA chegaria a ameaçar ou lesionar o bem jurídico tutelado. 
Ex: Uma mulher está grave. Compra um medicamento para fazer um aborto. Ela compra, tem um 
sangramento grave, e descobre que, na verdade, a sua gravidez era psicológica. Neste caso existe crime de 
aborto? R: Não. Apesar de iniciar as manobras executórias abortivas ela não consegue matar o bebê, pois 
a consumação deste crime era impossível, já que ele não existia. 
 
O CRIME IMPOSSÍVEL poderá ocorrer por 2 hipóteses: 
 

1) Ineficácia ABSOLUTA do meio: 
Ex1: Casal discutindo em ambiente familiar. No momento do crime uma das pessoas vê uma arma 
em cima da mesa e atira no outro. A arma era de brinquedo de uma criança que estava na área. A 
arma de brinquedo não tem aptidão para atingir o bem jurídico. 
OBS: A ineficácia deve ser ABSOLUTA. 
 
Ex2: pessoa quer matar a outra envenenada e usa um veneno vencido. A ineficácia, neste caso, é 
RELATIVA. Haverá Crime Tentado e não Crime Impossível. 
 
2) ABSOLUTA impropriedade do objeto: 
Ex1: Agente quer furtar uma pessoa. Entra na casa, mas descobre que a pessoa só tem um lençol 
velho. O crime de furto é impossível, mas poderá responder por invasão de domicílio.  
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Ex2: Um ladrão quer furtar um velhinho. Coloca a mão no bolso mas não encontra nada. No 
entanto, o velhinho tinha no outro bolso R$ 5.000,00. Nesse caso não haverá crime impossível, já 
que havia possibilidade de dano. 
 

Atenção! FLAGRANTE PREPARADO / FLAGRANTE FORJADO / FLAGRANTE ESPERADO: 
 
Flagrante Forjado: Eu minto para imputar um crime a alguém.  
Ex: Coloco pacote de maconha no carro do bandido – Crime de denunciação caluniosa, abuso de 
autoridade 
 
Flagrante Preparado: Quando eu preparo um flagrante, mas essa preparação torna impossível a 
consumação. Neste caso tenho uma hipótese de CRIME IMPOSSÍVEL.  
Ex: Quero testar a probidade de um funcionário público de um setor de licitações. Polícia Federal leva 
uma mala de dinheiro para testar a probidade deste funcionário. Depois de gravar tudo e depois de toda a 
cena, a Polícia Federal anuncia que o funcionário está preso, pois ele se mostrou aberto a negociação. 
 
Flagrante Esperado: Eu não preparo a cena, não crio a situação de flagrante. O agente pratica um ato 
criminoso em flagrante mas eu não tenho condições no momento de prendê-lo. Postergo a prisão em 
flagrante por meio de uma Ação Controlada. Peço ao Juiz autorização para armar um flagrante e prender 
um agente. 
 
 

8.1.5. Adequação Típica OU Tentativa em Sentido Estrito: 
 
Descrição Típica: Modelo comportamental legalmente previsto. 
 
 a) Elementos Objetivos: DESCRITIVOS; 
 b) Elementos Subjetivos: VONTADE; 
 c) Elementos Normativos: VALORATIVOS ou AXIOLÓGICOS; 
 
Ausentes algum dos elementos da descrição típica não haverá a incidência do crime analisado. Poderá 
haver a incidência de outro crime, mas não a do crime analisado. 
 
No caso da TENTATIVA, não ocorre a adequação típica estrita de forma imediata, já que quando há, por 
exemplo, a tentativa de homicídio, não há subsunção direta ao artigo 121, já que este descreve a conduta 
de “matar alguém” e não a de “tentar matar alguém” 
 
SUBSUNÇÃO por subordinação: 
 1. IMEDIATA: quando a adequação típica de forma direta. 
  Ex: O agente matou alguém – subsunção ao artigo 121. 
 2. MEDIATA: quando a adequação típica ocorre de forma indireta. Deverá haver a menção 
expressa de todos os artigos que permitem a subsunção. 
  Ex: O agente praticou a tentativa de homicídio – subsunção ao Art. 121 na forma do Art. 
14, II. 
 

- FIM DO ESTUDO DA TIPICIDADE - 
 

Elementos do Crime (Teoria Tripartida): 
Tipicidade Antijuricidade Culpabilidade 

Conduta Estado de Necessidade Imputabilidade 
Resultado Legítima Defesa Potencial consciência da ilicitude 

Nexo Causal Estrito cumprimento do dever Exigibilidade de conduta diversa 
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Legal 
Nexo de Imputação Exercício regular de um direito  

Adequação Típica (tipicidade em 
sentido estrito) 

Consentimento do ofendido  

 

8.2. Antijuricidade 
É a conduta definida em lei como ilícita. 
 
Elementos Descriminantes ou Excludentes de Ilicitudes ou Excludentes de Anti Juridicidade: Se 
estiver presente algum destes 5 elementos não há antijuridicidade, logo não haverá crime. Como sabemos, 
para haver crime tem que haver antijuridicidade. 
 
Resumindo: Se houver algum dos elementos abaixo, não será crime, pois são excludentes: 
1) Estado de Necessidade  
2) Legítima Defesa 
3) Estrito Cumprimento do Dever Legal 
4) Exercício Regular de Direito  
5) Consentimento do Ofendido 
 
Código Penal, BR: Art. 23, CP – Não há dúvidas que, de acordo com o CP, são causas de exclusão de 
antijuricidade a EN e LD. A maioria dos doutrinadores brasileiros afirmam que o ECDL e ERD, também 
são hipóteses de exclusão de ilicitude, mas existe um minoria que defende a Teoria da Tipicidade 
Conglobante*. O CO tem natureza dúbia, podendo ser os dois.  
 
*Teoria da Tipicidade CONGLOBANTE: foi criada por um doutrinador argentino. ECDL e ERD 
NÃO são causas de exclusão da ilicitude e sim causas de exclusão de tipicidade. 
 

8.2.1. Estado de Necessidade (EN): (Art. 24, CP) 
 
 à PERIGO ATUAL a um direito 
 Ex: cachorro se solta sozinho e vem para me atacar, e eu preciso EVITAR um perigo. 
 OBS: Não há possibilidade de perigo em um risco futuro ou passado. Só há EN quando o perigo é 
presente 
 à Sacrifício de um direito alheiro para afastar o perigo 
 à Razoabilidade do sacrifício 
  1º Critério: INEVITABILIDADE do sacrifício. 
 Ex1: no caso do cachorro, eu estou do lado da minha casa. Poderia simplesmente entrar na minha 
casa e evitar o dano, no entanto, eu tenho raiva do cachorro e quero matá-lo. Nesse caso, não há 
razoabilidade, já que tenho outras opção. 
 Ex2: Sujeito entra no supermercado para roubar comida, pois está com fome. Ele poderia subtrair 
qualquer coisa, no entanto, ele escolhe 5kg de bacalhau norueguês.  
  2º Critério: Só a razoabilidade quando sacrifico um direito de menor valor para 
salvaguardar um direito de maior valor. (Direito Penal brasileiro admite sacrifício de direitos de igual 
valor). 
 Ex: sacrifico um patrimônio para salvar uma vida 
 OBS: havendo direitos de  
 à Consciência de agir amparado por uma causa de justificação 
 Só há causa de justificação quando eu sei que estou amparado por ela. 
 Ex: Sujeito  
OBS1: Poderá haver o Estado de Necessidade de terceiro: sacrifico de direito alheio para preservação do 
direito de um terceiro. 
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 Ex: Furto remédio para salvar meu filho (Estado de Necessidade de terceiro) 
 
Qual sacrifício eu posso realizar para salvaguardar um direito? Qual o limite? 
R: O sacrifício deverá ser razoável. 

8.2.1. Legítima Defesa (LD): (Art. 25, CP) 
 
 à AGRESSÃO ATUAL ou IMINENTE e INJUSTA 
 Ex: Alguém solta um cachorro para me atacar, nesse caso a pessoa quer me agredir e eu preciso 
REPELIR a agressão. 
  Agressão: no caso da legítima defesa, caberá a LD quando houver qualquer tipo agressão 
(moral, psíquica, física, sexual, etc.) 
  Atual ou Iminente: a agressão não poderá ser passada ou futura, deverá ser presente. 
  Injusta: a agressão deve ser injusta e não amparada pelo direito. Ex: policial que prende 
alguém, usando algemas, não poderá alegar legítima defesa. 
 à Reação para evitar ou cessar a agressão 
 à Moderação na reação 
  O sujeito deverá se valer dos meios necessários, usando-os de forma MODERADA, para 
repelir a agressão.  
  Não exige uma ponderação/moderação tão absoluta como no EN (Não há o mesmo rigor) 
  Ex: Um sujeito está me xingando (agressão moral), já alertei-o que irei me defender e ele 
não para. Dou um soco na cara da pessoa para ela parar. Neste caso, agredi um bem de maior valor e, 
ainda sim, será considerado legítima defesa. 
 à Consciência de agir amparado por uma causa de justificação 
 Ex: vejo um inimigo meu parado em um local. Passo meu carro por cima dele, jogando-o longe. 
Depois de tê-lo atropelado, descubro que ele estava assaltando um carro. Esta conduta foi objetivamente 
de legítima defesa, mas não houve o requisito subjetivo, ou seja,  
 
Atenção (1)!  
O Causador do perigo DOLOSO não pode se beneficiar do EN. Havendo perigo CULPOSO poderá 
haver EN 
Ex: Sujeito põe fogo em sua propriedade para preparar para plantação. O fogo cerca o sujeito e seu 
empregado, havendo apenas uma moto para permitir a fuga. Sujeito rouba a moto e deixa seu empregado 
para morrer. Não poderá  
 
Atenção (2)!  
Aquele que tem o DEVER de enfrentar o perigo não poderá alegar EN, ao menos que sua intervenção 
seja ABSOLUTAMENTE INEFICAZ. 
Ex: Bombeiro chega num incêndio e recebe uma ordem de subir no prédio pegando fogo. Lá, ele se nega 
a subir alegando que o prédio esta em chamas. Não poderá alegar EN para não salvar a vítima porque ele 
tem o dever de enfrentar o incêndio. 
 
Atenção (3)!  
Não há Legítima Defesa contra Legítima Defesa, no entanto, caberá legítima defesa contra o EXCESSO 
de legítima defesa.  
Pessoa A invade a casa da Pessoa B para furtá-la. B usando uma arma, amarra A. Após amarrá-la B 
pretende matar A. A poderá agira em legítima defesa, já que há um excesso de legítima defesa de A. 
 

8.2.3. Estrito cumprimento do dever legal (ECDL): (sem fundamentação) 
A lei me PERMITE (concede um DIREITO) o agente a agir de determinada forma, e este atua nos 
limites da lei. 
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Ex: No caso do flagrante qualquer pessoa PODERÁ dar voz de prisão e efetuar a prisão, art. 301, CPP. 
 

8.2.4. Exercício regular de um direito (ERD): (sem fundamentação) 
A lei IMPÕE um dever a alguém. 
Ex: No caso do flagrante a autoridade policial tem o DEVER legal de prender, art. 301, CPP. 
 
Questão interessante! 
 
Existe o dever legal de matar? 
Policial que efetua operação policial no morro, ao encontrar um traficante, ao matá-lo está atuando uma 
legítima defesa e não em estrito cumprimento do dever legal. 
R: Excepcionalmente, em situações extraordinárias, poderá haver o dever legal de matar. 
 
Ex1: No caso dos crimes militares que admitem a pena de morte, o soldado que fuzila o condenado a 
morte tem o dever legal de matar 
 
Ex2: Lei do abate de aeronaves que voam sob território nacional. 
 
 
ERL e ECDL como exclusão de ilicitude 
Se um comportamento é permitido por lei não há como alegar que há tipicidade, se algo é permitido, logo 
NÃO é proibido, e, portanto, NÃO é típico. Com este raciocínio, alguns doutrinadores afirmam que ERL 
e ECDL são causas de exclusão de ilicitude 
 
OFENDÍCULOS: 
São os cacos de vidros que colocamos no muro contra assaltos, cercas elétricas. A partir do momento em 
que o ofendículo passa a ser utilizado (ou seja, o ladrão se corta no caco de vidro) ele passa a ser 
considerado Legítima Defesa ou ERLD. 
 
Qual é a natureza dos ofendículos? 
R: Doutrina Majoritária – Legítima Defesa (preordenada) 
 Doutrina Minoritária – Exercício Regular de um Direito 
  Eu tenho direito de proteger meu patrimônio, logo protegê-lo previamente é um exercício 
regular. Talvez seja uma posição mais defensável, ainda que minoritária, pois admitiria posições mais 
favoráveis. 
 
No caso dos Esporte Perigosos; 
Exercícios de esportes perigosos, antigamente, consideravam-se como ERLD. Mas hoje, não preciso nem 
chegar a antijuricidade, pois a Teoria da Imputação Objetiva diz que este tipo de conduta (violência no 
esporte, ex: boxe, futebol americano) é atípica. 
 
No caso do médico que amputa a perna de alguém sem autorização do paciente: também aplica-se a teoria 
da imputação objetiva. 
 

8.2.5. Consentimento do Ofendido (CO): (sem fundamentação) 
 
O consentimento do ofendido tem o condão de afastar o caráter criminoso de algumas condutas. 
 
Requisitos: 
1º) Necessário que o titular seja capaz de consentir; 
2º) Ciência das possíveis consequências; 
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3º) Consentimento tem que ser prévio; 
 A autorização para lesionar o bem jurídico tem que ser prévia. 
4º) Disponibilidade do bem jurídico tutelado 
 O CO só tem efeito quando o bem jurídico tutelado é disponível, pois alguns direitos são 
indisponíveis por natureza.  
  Ex1: VIDA é um bem jurídico indisponível. Logo, não posso consentir em viver uma vida 
análoga a de escravo.  
  Ex2: Amputar um braço por prazer. 
  Ex3: tatuagem, é uma disponibilidade aceitável. 
 
Qual a natureza do CO? 
R: Teoria clássica -  excludente de ilicitude.  
Só será considerado excludente de tipicidade quando o consentimento do titular for elemento, implícito 
ou expresso, do tipo penal. 
Ex:  art 150 – invasão de domicílio (está expresso) 
 Art. XXX  - consentimento para sexo X crime de estupro. 
 Homem lagarto – excludente de ilicitude. 
 

- FIM DO ESTUDO DA ANTIJURIDICIDADE - 
 

Elementos do Crime (Teoria Tripartida): 
Tipicidade Antijuricidade Culpabilidade 

Conduta Estado de Necessidade Imputabilidade 
Resultado Legítima Defesa Potencial consciência da ilicitude 

Nexo Causal Estrito cumprimento do dever 
Legal 

Exigibilidade de conduta diversa 

Nexo de Imputação Exercício regular de um direito  
Adequação Típica (tipicidade em 

sentido estrito) 
Consentimento do ofendido  

 

8.3. Culpabilidade 
 
A Culpabilidade possui várias acepções: 

- Pode ser tratada como presença de Dolo ou Culpa; 
- Poderá ser o juízo de reprovação da conduta (Elemento do Crime); 
- Poderá ser o fundamento da pena; 
- Poderá ser o limite da pena; 

 
Iremos, neste momento, analisar a culpabilidade como elemento do crime, sendo um de seus componentes 
e que faz com que a conduta do agente torne-se reprovável. 
 
Importante percebermos que uma conduta típica e antijurídica nem sempre será reprovável. 
Ex: Um doente mental que xinga os transeuntes que passam na rua, apesar de praticar conduta típica e 
antijurídica, esta carece de reprovação. O doente mental, em virtude de sua condição, não poderá sofrer 
juízo de reprovação em virtude de seus atos. 
 
Compõem a culpabilidade: 

Culpabilidade 
Imputabilidade 

Potencial consciência da ilicitude 
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Exigibilidade de conduta diversa 
 

8.3.1 Imputabilidade: 
 
É a condição do agente ser uma pessoa imputável, a quem se poderá ser atribuído um crime.  
 
Compõem a Imputabilidade: 

1) Capacidade de Entendimento: Pessoa que sabe ou tem capacidade de entender que seu 
comportamento é ilícito. 

Ex: Doente Mental, não tem capacidade de entendimento, logo será inimputável. 
2) Autodeterminação: Pessoa que tem capacidade de determinar sua própria conduta, se 

autocontrolar. 
Ex: Cleptomaníaco, não possui autodeterminação, logo será inimputável em um crime de furto. 

 
Quando uma pessoa carece de qualquer um dos elementos acima, será inimputável. 
 

INIMPUTABILIDADE 
INCAPACIDADE DE ENTENDIMENTO 

(TOTAL) 
ou 

INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO 
(TOTAL) 

 
Obs: Havendo incapacidade PARCIAL, poderemos ter um caso de SEMI-IMPUTABILIDADE, vide 
item 8.3.1.3. 
 

INIMPUTÁVEIS (lista taxativa) 
A) Menoridade Penal Art. 27, CP Critério Biológico 
B) Doença Mental Art. 26, CP Critério Biopsicológico 
C) Desenvolvimento Mental 
incompleto Art. 26, CP Critério Biopsicológico 

D) Desenvolvimento Mental 
Retardado Art. 26, CP Critério Biopsicológico 

E) Embriaguez (excepcionalmente) Art. 28, CP Critério Biopsicológico 
F) Toximania (excepcionalmente) Lei 11343/06 Critério Biopsicológico 

 
*Critério Biológico: Há presunção de inimputabilidade.  
*Critério Biopsicológico: Não basta constatar que o agente se enquadra nas hipóteses listadas, é 
necessário comprovar a falta de capacidade de entendimento OU autodeterminação, análise esta 
comprovada por meio de PERÍCIA. 
 
Ex: Apenas a alegação de esquizofrenia não torna o agente inimputável. Deverá haver a comprovação 
médica para que o agente seja inimputável. 
 

8.3.1.1. Menoridade Penal, Art. 27, CP: 
O ordenamento jurídico brasileiro divide as pessoas nas seguintes categorias: 
 0 a 12 anos = Criança (Inimputável) 
 12 a 18 anos = Adolescente (Inimputável) 
 18 aos 60 anos = Adulto (Imputável) 
 + 60 anos = Idoso (Imputável) 
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Crianças e Adolescentes não cometem crime, pois são inimputáveis. No entanto, cometem Atos 
Infracionais (Conduta Típica e Antijurídica) 
Atos Infracionais não geram penas, mas cominam medidas socioeducativas, previstas no ECA. As 
medidas poderão, inclusive, ser privativas de liberdade. 
 
Diferença entre criança e adolescente: 
Adolescente = cometem Ato Infracional = sofrem medida sócioeducativa. 
Criança = cometem Ato Infracional = são penalmente imunes. 
 

8.3.1.2. Doentes Mentais/D.M. Retardado/ D.M. Incompleto, Art. 26, CP: 
 
O que importa para o Direito Penal é verificar, se no momento da ação ou omissão, o agente, sendo 
doente mental, não possui capacidade de entendimento OU autodeterminação de forma TOTAL. 
 
Obs: Só há inimputabilidade quando há ausência TOTAL do entendimento ou autodeterminação. Se o 
sujeito possui apenas uma capacidade de entendimento REDUZIDA, ele será imputável. 
 
O que seria o desenvolvimento mental RETARDADO? 
R: Em 1940, de forma precária, classificavam-se os doentes mentais em: 
 Idiotas - os que possuíam grau intelectivo NULO 
 Imbecis - os que possuíam grau intelectivo MÉDIO 
 Débil Mental - os que possuíam grau intelectivo QUASE NORMAL 
 
Hoje, todos são classificados como doentes mentais, devendo-se verificar o seu grau de capacidade de 
entendimento para que sejam realmente classificados como inimputáveis.  
 
Ex: Uma pessoa com síndrome de down, não será considerada incapaz penalmente, só por causa da 
doença, deverá ser avaliado a capacidade mental de entendimento. 
 
O que seria o desenvolvimento mental INCOMPLETO? 
R: Avalia-se o grau de culturação da pessoa. Por não estar incluído em determinada cultura, não houve a 
possibilidade do desenvolvimento mental, no entanto, difere do desenvolvimento retardado. A 
consciência de ilicitude provém da noção dos elementos culturais de determinada sociedade, se o agente 
não conhece estes elementos, não há capacidade de entendimento. 
 
Ex: Surdo-mudo abandonado, que não aprendeu a se comunicar.  
 
IMPORTANTE! 
O inimputável por Doença Mental/ D.M. Retardado/ D.M. Incompleto terão uma ABSOLVIÇÃO 
IMPRÓRIA. 
 
Absolvição imprópria: ocorre mediante um julgamento e a inimputabilidade deverá ser provada durante 
este. Não há pena, mas haverá medida de segurança: Tratamento ambulatorial ou Internação (em 
estabelecimento apropriado). 
 

8.3.1.3. Semi-Imputáveis: 
 
Há uma categoria especial de IMPUTÁVEIS. Vimos que os DM/DMR/DMI deverão provar sua 
incapacidade TOTAL de entendimento ou ausência TOTAL de autodeterminação. No entanto, quando o 
agente possuir uma capacidade REDUZIDA (não plena), poderão ser considerados semi-imputáveis. A 



	 52	

critério do juiz as penas poderão ser substituídas por Medida de Segurança, além de ser considerado 
uma hipóteses de diminuição de pena. 
 

SEMI-IMPUTÁVEIS D.M. – D.M.R – D.M.I (Art. 26, CP) 
Possuem capacidade de entendimento OU 

autodeterminação REDUZIDA 
NÃO Possuem capacidade de entendimento OU 

autodeterminação 
Cometem crimes NÃO cometem crimes 

São IMPUTÁVEIS São INIMPUTÁVEIS 
Juiz PODERÁ substituir a pena por Medida de 

Segurança. 
Medida de Segurança: Tratamento Ambulatorial 

ou Internação 
É causa de DIMINUIÇÃO DE PENA (Juiz não 

poderá negar) 
Há ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA 

 

8.3.1.4. Emoção, Paixão e Embriaguez, Art. 28, CP: 
 
Emoção: Sentimento intenso que surge subitamente e domina o agente. 
Paixão: Sentimento que se acumula com o tempo e que, em determinado momento, domina o agente 
 
1) A EMOÇÃO e a PAIXÃO NÃO são causas de inimputabilidade e não isentam o agente de pena. 
Quando muito, podem atenuar a aplicação da sanção. 
 
2) A EMBRIAGUEZ, quando COMPLETA, é causa de inimputabilidade. Vale destacar que a 
embriaguez não se refere apenas ao álcool, poderá ser qualquer outra substância de efeitos análogos, 
SALVO drogas ilícitas que serão tratadas pela Lei 11343. 
  
 REGRA: A embriaguez, como regra, ainda que completa não gera inimputabilidade, pois na 
maioria dos casos é do tipo voluntária ou culposa. Podemos afirmar que, excepcionalmente, a 
embriaguez completa irá gerar inimputabilidade. Vejamos os tipos de embriaguez. 
 
TIPOS de Embriaguez: 
 
A) VOLUNTÁRIA: O agente se embriaga porque quer e tem vontade. 
 
ACIDENTAL: pode ser do tipo Culposa ou Caso Fortuito. 
 
 B) CULPOSA: O agente não quer ficar embriagado totalmente, mas perde o controle e acaba 
perdendo a capacidade de entendimento TOTAL. 
 
IMPORTANTE! Como avaliar se há DOLO ou CULPA em uma pessoa que está embriagada? 
 
Teoria da ACTIO LIBERA IN CAUSA – Avaliamos o momento em que o agente começa a beber. Se, 
ao começar a se embriagar, já há uma previsibilidade OBJETIVA (e não iter) de que o agente pode 
cometer um ato delituoso, neste caso haverá DOLO/CULPA (que será avaliado caso a caso). Não 
havendo previsibilidade objetiva não há que se falar em imputação criminosa e, portanto, não haverá 
crime. 
 
 C) CASO FORTUITO: O agente se embriaga acidentalmente, sem que haja vontade de se 
embriagar. 
Ex1: Pessoa que caiu dentro do tonel de cerveja e acabou ingerindo muita cerveja. 
Ex2: Remédio que reage com bebida alcóolica sem que haja um aviso na bula de interação 
medicamentosa ou efeitos colaterais (não teria como a pessoa saber). 
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D) FORÇA MAIOR: Pessoa é forçada ou coagida a beber e não tem a capacidade de resistir.  
 
Ex: Trote na faculdade onde o calouro é forçado a beber e depois acaba cometendo um crime. (Obs: se 
havia uma previsibilidade objetiva de que o calouro poderia cometer o crime, quem o forçou a beber 
poderá responder pelo crime de forma doloso ou culposa, a depender do caso) 
 
E) PATOLÓGICA: O agente possui alguma doença mental que faz com que os efeitos de um composto 
gerarem efeitos análogos à embriaguez. Por se enquadrar como uma doença mental, terá o mesmo 
tratamento do Art. 26 do CP, tornando o agente um inimputável. 
 
F) PREORDENADA: O agente bebe para desinibir, para perder as barreiras morais que entravam sua 
conduta. É considerada uma agravante genérica e responderá dolosamente.  

9. Teoria do Erro: 
Erros: falsa representação da realidade. A pessoa imagina que a realidade é de uma forma, mas a 
realidade se apresenta, na verdade, de outra maneira. 
 
Os erros podem ser 1) ESSENCIAIS ou 2) ACIDENTAIS 
  
9.1 Erros Essenciais:  
Podem determinar a exclusão do caráter criminoso de uma conduta ou uma parte da tipificação. Tem a 
aptidão para descaracterizar o crime ou parte dele. 
Ex: Lei de crimes ambientais – Maltratar animal (em extinção – causa de aumento de pena). Seu eu não 
sabia que o animal estivesse em extinção. 
 
E por que a conduta deixa de ser criminosa?   
 1. Ausência de dolo/culpa (Atipicidade)  
 2. Conduta não culpável por ausência potencial conhecimento de ilicitude (Inculpabilidade) 
  
 1. Erros de Tipo – atinge a TIPICIDADE (Art. 20, CP) 
  a. Invencível, Escusável ou Inevitável   
  b. Vencível, Inescusável ou Evitável 
 2. Erros de ProibiÇão – atinge a CULPABILIDADE (Art. 21, CP) 
  a. Invencível, Escusável ou Inevitável   
  b. Vencível, Inescusável ou Evitável 
 
 
 9.1.1. Erro de Tipo:  
Quando o sujeito ativo se equivoca acerca de um dos elementos que integram a descrição do crime.  
 
Ex1: Mulher viajou e, chegando no destino, ela recebeu um pacote de um parente para entregar a uma 
pessoa na rodoviária. Quando chegou na rodoviária, a polícia apreende uma carga de cocaína do pacote. 
Transportar drogas = crime de tráfico de drogas. 
Ela precisava saber que transportava “Drogas”  
 
Ex2: Tio e sobrinho saíram para caçar capivara durante a noite. Se separaram para ter um resultado 
melhor. Acabou que o tio atirou no sobrinho. 
Homicídio = matar alguém 
O tio se enganou e matou o sobrinho achando que matava um animal 
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Ex3: Um sujeito parou seu carro perto da faculdade. Na hora de ir embora acabou pegando um carro igual 
ao dele, achando que era o seu carro.  
Furto = subtrair para si/outrem coisa alheia móvel. 
Ele levou coisa alheia, achando que levava coisa própria. 
 
 Erro (de tipo) Invencível: Não é de fácil percepção. Não é que ele não possa ser evitado, mas é 
difícil de ser  evitado. Ex: caso da mulher que leva pacote de maconha 
 Erro (de tipo) Vencível: Com um pouco mais de cautela é possível evitar o erro. Ex: caso da 
capivara e do estudante que pega o carro errado. 
 
Quais são as consequências do Erro de Tipo Vencível e Invencível? 
  à  Invencível, Escusável ou Inevitável – exclui DOLO + CULPA (Atipicidade). 
  à  Vencível, Inescusável ou Evitável – exclui DOLO (permitindo a punição por CULPA, 
quando houver a previsão legal) 
 
 9.1.2. Erro de Proibição:  
Sujeito não se equivoca do que faz, mas ele acredita que nas circunstâncias em que ele se encontra a sua 
conduta é uma conduta lícita.  
 
Ex1: Sujeito recebe os bens do pai em herança, inclusive uma arma. O filho saber que não pode ter uma 
arma em casa sem o registro correto. Mas como o pai sempre teve a arma de forma legal, ele achava que a 
transmissão da arma legal a tornava legal, para ele. 
 
Ex2:Holandês veio para o Brasil de férias. Ao ser revistado, a PF encontrou 2 cigarros de maconha em 
seus bolsos. Ao ser arguido pela PF, alegou que “estava dentro da cota”. Ele trazia consigo drogas e tinha 
plena convicção da conduta 
 
 Erro Invencível: É difícil para o sujeito ter consciência da ilicitude de sua conduta. 
 
 Erro Vencível: Apesar do erro, é perceptível que o criminoso poderia ter conhecimento da 
ilicitude de sua conduta. É de fácil percepção e poderia ser evitado. 
Ex: caso da mulher que leva pacote de maconha 
 
Quais são as consequências do Erro de Proibição Vencível e Invencível? 
  à  Invencível, Escusável ou Inevitável – Inculpável 
  à  Vencível, Inescusável ou Evitável – Causa de diminuição de pena. 
 
 
Erro x Ignorância 
Ignorantia legis neminem excusa – a ignorância da lei não pode ser alegada por ninguém. 
Ex: Sujeito entra na casa da vizinha e a estupra. Alega que  
Valoração da ilicitude na esfera do profano – Sou leigo e nunca li a lei, ainda assim não posso alegar que 
não sei que o “estupro” é crime 
 
Exceção: 
No caso de Leis Obscuras - Nesses caso a ignorância será considerada o erro de proibição. 
Ex: Dar bebeida alcoólica para um índio não urbanizado. É crime. Mas quem é que conhece essa lei? 
 
9.1.3. Erro de Tipo Permissivo ou Descriminantes Putativas (Art. 20 §1º, CP): O sujeito acredita que 
há alguma das hipóteses de exclusão de antijuridicidade (causa de justificação), mas ela na verdade 
não existe. 
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Quais são as consequências do Erro de Tipo Permissivo Vencível e Invencível? 
R: mesmas consequências do erro de tipo. 
 
Ex1: Marido e Mulher foram pescar. Se separaram. Mas no dia anterior foi noticiada a presença de uma 
onça na área. Ele escuta um barulho no mato e atira, mas era sua mulher. Nesse caso ele acreditava que 
estivesse em Estado de Necessidade, pois atirara na onça. É um Erro Vencível. Será Crime Culposo. 
 
Ex2:Incursão do Bope em uma comunidade carente. Soldado do Bope vê sujeito em cima de uma loja 
com uma arma e atira primeiro para não morrer. O soldado acredita que está agindo em legítima defesa. 
A perícia constatou que a furadeira de longe parecia uma submetralhadora. Foi um Erro Invencível. Não 
há crime.  
  
 
9.1.4. Erro de Permissão: criminoso supõe que haja uma causa de justificação que não é prevista em 
lei. 
Ex: Pai que bate no filho para educar. Ele age pensando que a lei permite que atue assim, supondo uma 
causa de justificação. 
 
Quais são as consequências do Erro de Permissão Vencível e Invencível? 
R: mesmas consequências do erro de proibição. 
 
9.1.5. Erro Determinado por Terceiro: Quando eu tenho um erro determinado por um terceiro com 
resultado criminoso, a pessoa que determina o erro responderá por crime doloso e o outro incide em erro 
de tipo  
 
Ex: O médico descobre que tem um desafeto no hospital em que trabalha. Com intuito de matá-lo pega 
um remédio letal e engana uma enfermeira para que aplique no paciente. A enfermeira, acreditando que 
está ministrando remédio benéfico, na verdade mata o paciente. A enfermeira agiu em Erro de Tipo, 
praticou homicídio sem saber que estava praticando. O médico que determina o erro, responderá por 
crime doloso. 
 
9.1 ERROS ACIDENTAIS: interferem no tipo penal a ser caracterizado. Interferem na captulação da 
conduta. Não há 
 
9.2.1. Erro sobre a Pessoa (error in personae) (Art 20 §3º, CP) 
Desconsidero as circunstâncias pessoais da vítima. 
Consequência: Autor da conduta responde como se tivesse atingido a pessoa por ele visada. 
 
Pessoa que mata um irmão gêmeo 
Mãe que se confunde e, sob a influência do estado puerperal, mata a criança errada. Responde por 
infanticídio ainda que não houvesse matado o próprio filho. 
 
9.2.2. Erro na Execução (aberratio ictus) (Art. 73, CP) 
Pratico o crime contra a vítima correta, mas durante a execução eu atinjo outra pessoa (relação pessoa – 
pessoa, quero atingir uma, mas lesiono outra) 
Consequências:  quando Resultado ÚNICO – mesma resolução do erro sobre a pessoa. 
   quando Resultado COMPLEXO : Um resultado é o desejado e o outro é acidental e 
de nenhum forma imaginada pelo agente – Haverá concurso formal de crimes. 
 
Ex:Policial voltando para casa sofre uma fechada de um carro. Policial dispara tiros contra o carro, mas 
atinge um mendigo na rua. Responderá como se o mendigo fosse o dono do carro. Homicídio Doloso 
(consumado) – resultado único. 
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Ex: Sujeito discutindo com esposa em um botequim. Discussão se acalorou e o sujeito deu um chute 
mirando a esposa, mas atinge a amiga.  Responderá por lesão corporal dolosa – resultado único. 
 
Ex: Sujeito atira em uma pessoa visada, mas o projetil entra pelo peito e sai pelas costas, atingindo outra 
pessoa. Erro na execução com resultado complexo. Considera-se que houve concurso formal de crimes, 
ocorrendo 2 crimes. Responderá por Homicídio doloso ou Tentativa e lesão corporal culposa. 
 
9.2.3. Resultado diverso do pretendido (aberratio criminis) (Art. 74, CP) 
Temos uma relação coisa-pessoa. O sujeito quer atingir uma coisa e, sem querer, atinge uma pessoa. 
Consequência: Desconsideramos o crime contra coisa e o sujeito responderá pelo crime a pessoa 
 
Ex: operação policial de uma comunidade de Angra. Chefe do tráfico local entrou numa casa para se 
esconder, mas havia um cachorro que latia muito. Atirou no cachorro (coisa), mas acertou uma criança 
(pessoa). Havendo o contrário, mirou na pessoa e acertou na coisa, em regra nao existem  
 
 
9.2.4. Erro sobre objeto (error in objecto) 
Invado a casa de uma pessoa porque eu sei que ela guarda um anel de 150 mil reais. Entro e furto. Na 
verdade eu levo um réplica.  
Consequência: Em regra, aplica-se o princípio da insignificância 
 
9.2.5. Dolo geral (aberratio causal) 
O dolo é geral pois abrange toda a conduta, do início até o fim. É diferente do dolo genérico.  
Ex: Dou tiro para matar alguém. Enterro, mas ele ainda tá vivo. Ele morre asfixiado com a terra. 
 
Três possibilidade: Homicídio simples, Tentativa de homicídio, Homicídio qualificado. 
 
Prevalece o entendimento por – Homicídio Simples. A linha de desdobramentos causais começa no tiro 
(com o dolo de matar) e termina na morte por asfixia. O dolo de matar se inicia no tiro e persiste em todos 
os momentos da conduta criminosa. No entanto, é fato que, ao enterrá-lo eu não sabia que ele ainda não 
estava morto. Havia o dolo de matar, mas não por asfixia. O Dolo é GERAL por abrange o fato todo, e 
responderei por Homicídio Simples (consumado). 
Consequência: responderá pelo crime de HOMICÍDIO SIMPLES. 
 
9.2.6. Erro de subsunção (aberratio causal) 
O fato de o sujeito ativo (criminoso) acreditar que estava cometendo outro crime não interessa ao direito 
penal. Não interessa a subsunção que ele acredita dar ao fato. O fato criminoso será subsumido pela 
norma e não pela vontade do agente. Não me interesse o entendimento do criminoso sob a captulação do 
fato.  
 
Ex: Hacker captou minha senha do banco e transferiu meu dinheiro pra sua conta Furto mediante fraude, 
mas achava que cometia extorsão. Não interessa, responderá por furto mediante  
Consequência: não tem qualquer relevância penal. 

 


