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DIREITO PENAL - PARTE ESPECIAL 
 

CRIMES CONTRA A PESSOA (TÍTULO I) 
 

1. Crimes contra a vida (CAPÍTULO 1) 
 

Estes crimes tutelam os seguintes bens jurídicos:  
 

VIDA INTRAUTERINA VIDA EXTRAUTERINA 
Abortamento Homicídio / Infanticídio 

 
Qual momento da cessação da vida extrauterina? 
R: Definir o momento da morte encefálica é importante para definir o momento de consumação do crime. A 
lei 9434/97 define o momento em que cessa a vida extrauterina – morte encefálica. 
 
Qual o momento de transição da vida intrauterina para extrauterina? 
R: Início o parto. Se o parto já se iniciou, já tratamos de vida extrauterina. 
Ex: Infanticídio - tutela a vida extrauterina. Matar o filho durante o período puerperal durante ou após o parto. 
 
Mas como  definimos quando o parto se inicia? 
R:  A) Dilatação do colo do útero/contrações expulsivas reais 
  B) Rompimento do saco amniótico. 
 
A vida é um bem jurídico disponível ou indisponível? 
R: Indisponível. 
Ex: Se eu não posso dispor da minha vida, quem ajuda um suicida a morrer responderá por incentivo ao 
suicídio.  
 
VIDA: Direito ou Dever? – Indisponibilidade da Vida 
 
Indisponibilidade da Vida – Doutrina MAJORITÁRA - Vida como DIREITO e DEVER: Há o DIREITO 
(que deve ser assegurado pelo Estado) e também o DEVER de se permanecer VIVO (Não posso desistir de 
minha vida). Eu sou obrigado a VIVER, não podendo dispor da minha vida. 
 
Inviolabilidade da Vida - Vida como DIREITO e NÃO DEVER: É um direito que assegura a vida. Há o 
DIREITO mas NÃO há o DEVER. Desta forma eu tenho o DIREITO à vida, mas também tenho DIREITO à 
morte, não havendo o DEVER de viver.  
 
Tomar por base uma ou outra corrente gera as seguintes consequências: 
 
1) Aquele que auxilia alguém a morrer (suicidar) não responderá por auxílio ao suicídio. 
2) Se eu posso exterminar a minha própria vida, logo posso autorizar que alguém o faça – Eutanásia. 
 
Note que o que influenciará a decisão em julgar se é ou não crime são as questões MORAIS envolvidas. 
Ex1: Canibal na Alemanha que faz um contrato com a vítima, mas foi condenado. 
Ex2: Eutanásia. 
 
Qual dos dois exemplos é mais aceitável? R: No caso da eutanásia há uma motivação nobre. 
 
Caso de transfusões de sangue nos testemunhas de Jeová: 
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1) Se a própria pessoa conseguir expressar sua vontade de não receber a transfusão, o médico não poderá 
obrigar. 
 
2) Se a testemunha de Jeová chega desacordada no Hospital, o médico deverá fazer a transfusão. 
 
Caso em que a agentes sanitários chegam na casa da pessoa para vacinar: 
 
Ninguém é obrigado a tomar vacina (neste caso). Se a pessoa morre da febre amarela, por exemplo. O agente 
sanitário não poderá ser imputado, já que a pessoa se colocou em risco – Autocolocação em Risco. 
 
 

1.1 Homicídio (Art. 121, CP): 
 
Ação Penal Pública Incondicionada 

 
Núcleo do Tipo: MATAR - Complemento: ALGUÉM 
 
Lei 7170/83 – Lei de Segurança Nacional 
Matar o Presidente: Se a vítima for o Presidente (República, Congresso Nacional ou Casas(CD/SF), STF) e 
houver uma motivação política subversiva. 
 

• Sujeito passivo: Alguém que pode ser qualquer pessoa natural e que não exige nenhuma 
característica especial.  

• Sujeito ativo: Qualquer pessoa pode praticar este crime (é CRIME COMUM). 
• Matar: Exterminar a vida de outra pessoa, diferente do próprio autor. Fazer com que alguém chega a 

morte encefálica. 
• Crime de forma livre: Poder ser praticado por qualquer meio executório (que pode ser DIRETO 

ou INDIRETO). (Difere do crime de forma vinculada – Ex: risco de contágio venéreo – só por meio 
da prática sexual) 

  Meio executório DIREITO: dei um tiro na vítima e isso provocou a sua morte 
  Meio executório INDIRETO: exige um segundo evento para que o resultado se reproduza. 
Ex: soltei um leão no zoológico, é o leão que mata indiretamente. 
 
OBS: Pode ser por ação (disparo de tiro, punhalada, envenenamento, estrangulamento), ou omissão (artigo 
13, § 2º, no caso de o sujeito ativo ser garantidor da não ocorrência do resultado, como, p. Ex.: deixar de 
fornecer alimentos a um recém-nascido, tendo a obrigação de fazê-lo).  
 

• Elemento Subjetivo (Normativo): 
 
  A) DOLO: 
   DIRETO 
   EVENTUAL 
  B) CULPA: Art. 121, §3º 
 
O Homicídio CULPOSO no TRÂNSITO não se confunde X Homicídio CULPOSO do CP.  
  
(Art 302, L9503/97) Homicídio CULPOSO no CTB: Deve existir um veículo automotor terrestre (veículo 
movido por um motor a combustão, ou elétrico, desde que não ande sob trilhos) e um ato de direção 
(necessário que haja alguém no volante). Vale destacar que no CTB só há o Homicídio CULPOSO, não 
havendo um Homicídio DOLOSO em trânsito (neste caso, aplica-se o Art. 121, CP) 
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 Ex1: Caso do bondinho de Santa Teresa que despencou por falta de manutenção – aplica-se o HOMICÍDIO 
do Art. 121, CP já que o veículo anda sob trilhos. 
 Ex2: Veículo enguiçou numa ladeira, sujeito sai do carro para tentar empurrar e o carro desce a ladeira, 
matando uma pessoa. Aplica-se o Art. 121, já que não há ato de direção. 
 
Homicídio e a Tentativa: Uma vez que se trata de crime material, o homicídio doloso admite tentativa. 
Devem estar presentes o animus necandi e o início da execução. Esta pode ser cruenta (com ferimentos) ou 
branca (sem ferimentos).  
 OBS: consistindo em causa geral de diminuição de pena prevista no II do art. 14, da Parte Geral do Código 
Penal, no qual se diz o crime “II – TENTADO, quando, iniciada a execução, não se consuma por 
circunstâncias alheias à vontade do agente. 
 

§1º - Homicídio com DIMINUIÇÃO DE PENA:  
Conhecido erroneamente como Homicídio Privilegiado, já que o que é elencado no parágrafo são causas de 
diminuição de pena e não um pena menor. Se o Juiz verifica a presença de uma das causas de diminuição 
da pena ele DEVERÁ diminuir, não há faculdade. 
 
Causas Subjetivas OU Pessoais de Diminuição da pena: São causas que dizem respeito à pessoa do agente. 
Causas Objetivas OU Impessoais de Diminuição da pena: São causas que se ligam ao fato. 
 
No Homicídio as Causas de Diminuição são PESSOAIS: 
  
Relevante Valor Social.  
Ex: sujeito descobre que um traidor da pátria está 
vendendo informações a estrangeiros e, então, o 
mata. (Não basta a compreensão íntima do agente, 
deve haver um real valoração social para a 
comunidade) 

Domínio de violenta Emoção – Logo em seguida a 
injusta provocação da vítima. Aqui temos uma 
natureza anímica que toma conta do sujeito que o 
impede de refletir sobre as consequências. A 
violenta emoção o impede de pensar.  

Relevante Valor Moral.  
Ex1: Eu acho que a vida é apenas inviolável. E por 
isso pratico a eutanásia para satisfazer um 
sentimento íntimo de piedade. Ex2: Vingança do pai 
que matou criminoso que estuprou a filha dele. (A 
Relevância Moral deve ser medida com um valor 
ético) 

OBS: No caso de LEGÍTIMA DEFESA – não há 
crime, não há que se falar em Diminuição da pena 
(exclusão de antijuridicidade) 

MOTIVOS ESTADO ANÍMICO 
 
OBS: As QUALIFICADORAS PESSOAIS (previstas no §2º) são incompatíveis com as CAUSAS DE 
DIMINUIÇÃO da pena 
 

§2º - Homicídio QUALIFICADO:  
 
*O Legislador utiliza-se de Interpretação Analógica, ou seja, possui fórmulas casuísticas seguidas de 
fórmulas gerais (ele dá uma lista taxativa e depois cria uma fórmula geral com base na lista elencada)  
 
a) Pelos MOTIVOS determinantes (PESSOAIS):  
 
Motivos determinantes são circunstâncias de naturezas subjetivas ou pessoais 
 
  I – PAGA / PROMESSA DE RECOMPENSA / OUTRO MOTIVO TORPE 
  II – MOTIVO FÚTIL 



    www.estudodireito.com 
 

 
11 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

  V – CONEXÃO: 
   i. Garantia de Execução: Quando o homicídio facilitará a execução de outro crime. 
Ex: Sujeito ativo mata o marido para poder estuprar a esposa 
   ii. Ocultação: Quando o sujeito mata para manter um crime desconhecido. Ele mata 
para que determinado crime não seja descoberto.  
Ex: sujeito mata uma pessoa e também mata depois a testemunha para ocultar o primeiro homicídio. 
   iii. Garantia da Impunidade: Todos sabem que o outro crime aconteceu, o homicídio 
acontece para que o autor do crime prévio não seja punido 
Ex: Sujeito praticou um roubo e foi visto por uma testemunha 
   iv. Garantia da vantagem de outro crime: Vantagem é o benefício que eu tiro do 
crime anterior.  
Ex: Pratico um furto em coautoria, mas quero ficar com o produto do crime todo em meu poder, por este 
motivo mato o outro comparsa. 
 
b) Pelos MEIOS de execução (OBJETIVAS): 
Meios de Execução são circunstâncias de naturezas Objetivas e Impessoais e se ligam ao fato e não ao agente. 
 
  III – VENENO / TORTURA / ASFIXIA / EXPLOSÃO  (Formulas casuísticas) / MEIO 
INSIDIOSO / CRUEL / OU DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM. (Formulas gerais) 
 
√ Para que haja a qualificação pelos meios de execução, o crime deverá se encaixar na fórmula geral e deverá 
causar, de forma análoga, tanto sofrimento quanto as fórmulas casuísticas. O parâmetro deve ser a crueldade 
e sofrimento causado. 
 
O que é meio cruel? 
Meio Cruel = Qualquer meio que cause tanto sofrimento quanto ao veneno, fogo, tortura, asfixia. 
Ex: a morte por resfriamento, causa tanto sofrimento quanto uma morte por queimadura. Logo, por uma 
pessoa em um frigorífico é um meio cruel. 
 
O que é meio insidioso? 
Meio Insidioso = Meio dissimulado, que atinge a vítima de surpresa, não dando a chance da vítima se 
defender. Ex: Uso de veneno. 
 
Explosão: também é um meio de que resulta perigo comum, já que, em regra, a explosão atingirá outras 
vítimas.  
 
(Atenção!!!) Tortura: 
Tomar cuidado ao distinguir o Homicídio Qualificado pela Tortura da Tortura com Resultado Morte: 
A Tortura com Resultado Morte (qualificada na Lei 9455/95, art. 1º, §3º) é um crime PRETERDOLOS. 
A tortura é DOLOSA e o resultado morte é CULPOSO. 
Poderá haver também o concurso entre tortura e homicídio qualificado. 
Ex: Traficante tortura para obter uma informação e depois mata a vítima usando ácido. Haverá concurso entre 
tortura em concurso com homicídio qualificado. 
 
 
c) Pelos MODOS de execução (OBJETIVA): 
Modos de Execução são circunstâncias de naturezas Objetivas e Impessoais e se ligam ao fato e não ao 
agente. 
 
Qual a diferença entre MEIO ou MODO? 
O Meio de Execução atinge a vítima diretamente, causando a morte 
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O Modo de Execução são estratagemas de que me valho para me posicionar em uma posição de execução. 
 
  III – TRAIÇÃO / EMBUSCADAS / DISSIMULAÇÃO (fórmulas casuísticas)/ ou 
OUTRO RECURSO QUE IMPOSSIBILITA A DEFESA (fórmula geral) 
 
*Eu devo criar uma situação insidiosa para que me valha de uma posição de execução privilegiada. 
Traição: ocorre quando eu violo uma posição de confiança. Me aproveito dessa relação de confiança para 
que a vítima não possa se defender 
Dissimulação: Me valho de algum expediente qualquer para enganar a vítima. Ex:  
Emboscada: crio uma situação para pegar a vítima de surpresa 
 
d) Por uma CARACTERÍSTICA peculiar da vítima (SUBJETIVAS): 
As características da vítima  são circunstâncias de naturezas subjetivas ou pessoais. 
 
  III – Feminicídio (Art. 121, §2º-A, CP) 
Razões da condição de sexo feminino: eu mato uma mulher por razões da condição de sexo feminino. Eu 
mato porque a vítima é uma mulher. 
 
OBS: válido observar que o feminicídio é um homicídio qualificado por motivo TORPE, ainda que não 
houvesse o crime de feminicídio, ainda seria um homicídio qualificado. É uma questão doutrinária, já que 
não há diferença prática. 

 Sexo é uma condição biológica. 
 Gênero é uma condição psicológica. 

 
i. Violência doméstica ou familiar: A mulher foi morta quando entre autor e vítima existe alguma relação 
especial. Quais são as relações familiares? São definidas pela Lei Maria da Penha L.11340/06, art. 5º. Além 
disso, a morte deve ser determinada em função da vítima ser mulher (gênero feminino), ou seja, eu mato 
porque a vítima é uma mulher. 

  
ii.  Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ao contrário da primeira hipótese, que exige que 
haja uma relação especial entre vítima e autor, neste caso, qualquer pessoa poderá praticar o feminicídio. 

 
Há duas vertentes: 

1) Direito Penal não admite analogia em normas incriminadoras, logo a palavra “sexo” no CP não poderia ser 
interpretado de maneira analógica, sendo diferente de gênero. 

 
2) Ainda que o legislador tenha aprovado a palavra “sexo” para restringir, devo interpretar esta palavra de 

acordo com o sistema jurídico onde está inserido. Se a Lei Maria da Penha diz que a violência familiar é 
uma questão de “gênero” e não de “sexo”, portanto, neste caso, eu não faço analogia e sim há uma 
permissão do legislador em tratar sexo como gênero, me remetendo à Lei Maria da Penha que 
expressamente trata do feminicídio como “gênero” 

 
  VII – Funcional 

 
Homicídio Funcional: ocorre no momento de desempenho da função OU em razão do desempenho da função. 
 
Ex1: PM em operação é morto por bandido. 
Ex2: PM é morto por bandido em casa por ocupar a posição de policial. 
 
Quem são os Sujeitos Passivos? 
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- Art. 142, CF – integrantes da FFAA 
- Art. 144, CF – integrantes das forças de segurança pública. (Civil, Militar, PRF, PFF, PF) 
- Integrantes do Sistema Penitenciário 
- Força Nacional de Segurança 
- Cônjuge/Companheiros e Consanguíneos de até o 3º Grau. 
 
1o problema: Deverá haver um vínculo entre a vontade do agente e o desempenho da função da vítima.  
 
2o problema: Guardas Municipais – são enquadrados como agentes de segurança. 
 
3o problema: Os filhos adotivos não seriam enquadrados, mas por força da constituição são tratados como 
consanguíneos. 
 

OBS: As QUALIFICADORES PESSOAIS são incompatíveis com as CAUSAS DE DIMINUIÇÃO da pena 
 
O Homicídio é um CRIME HEDIONDO? (arT. 1 L.8092/90) 
 
Lista de Crimes Hediondos (Art 1º e 2º da Lei 8072/90): 
 
No código penal: 
Crimes contra pessoa: 
Homicídio qualificado; e 
Homicídio qualificado por grupo de extermínio 
Lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte ( praticadas contra agentes de segurança). 
 
 

Homicídio 
Qualificado 

Homicídio Simples Homicídio com 
Diminuição da Pena 

Homicídio com D.P. 
e Qualificado 

SEMPRE. 
(Art. 1º Lei 8072 – 
Crimes Hediondos) 

EM REGRA NÃO, 
Exceto se praticado 

por grupo de 
extermínio 

NUNCA 

Só irão existir 
quando as condições 

QUALIFICADORAS 
forem OBJETIVAS. 

NÃO SERÃO 
HEDIONDOS 

 
OBS: No caso da aplicação da Pena – Art. 67 – quando colide agravante com atenuante, devem prevalecer as 
questões SUBJETIVAS. Logo as circunstâncias SUBJETIVAS preponderam sob as OBJETIVAS, logo no caso 
do H.D.P. Q, deverão preponderar as causas SUBJETIVAS, não sendo considerados crimes 
HEDIONDOS. 
 
§4º - Causas de Aumento da Pena:  

Não se aplicam ao HOMICÍDIO QUALIFICADO 
 

- AUMENTAM EM 1/3 -  
As Causas de Aumento de Pena se referem ao Homicídio CULPOSO ou DOLOSO 
O Homicídio CULPOSO, NUNCA será QUALIDIFCADO,  mas poderá ter Causas de Aumento de Pena. 

CULPOSO DOLOSO 
Inobservância de regra técnica – é diferente do 
IMPERITO. Ex: engenheiro desconsiderou um 

cálculo par construção de um muro e ele cai, 
matando alguém. (Ela determina dupla 

Vítima é menor de 14 anos 
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apreciação da mesma circunstância. STF já disse 
que é inconstitucional). Só valeria para os 

profissionais.  
Omissão de socorro.  

Ex1: Se o cidadão atropelar sem culpa e não 
prestar socorro, responderá por omissão de 

socorro (artigo 135, CP) e não por homicídio 
culposo.  

Ex2: Quando o próprio agente, dolosa ou 
culposamente, cria a situação de perigo para a 

vítima, ele não responde pelo artigo 135. O 
deixar de prestar socorro, nos casos de dolo, é 
pós fato não punível. Quando for culposo, ele 
criou a situação, e por isso poderá ser punido, 

prevalecendo a norma do artigo 121, § 4º, sobre 
a do artigo 135 – Aumento de Pena. 

 

Vítima é maior de 60 anos. 

Agente não tenta diminuir a consequência de sua 
conduta (embora não seja inconstitucional é 

redundante com a omissão de socorro 

 

Fuga. Se eu obrigo o agente a ficar no local do 
crime eu o obrigo a produzir prova contra si 

mesmo. (Também é incosnticuional) 

 

 
Possibilidade do HOMICÍDIO CULPOSO + AUMENTO DE PENA: 
R: É POSSÍVEL. 
 
Possibilidade do HOMICÍDIO DOLOSO + AUMENTO DE PENA: 
R: É POSSÍVEL. Há previsão de aumento de pena no Art. 121, § 4º, 2a parte, se o crime doloso de homicídio 
é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos (redação dada pela Lei n. 10.741/03). Para tanto, 
é indispensável que a idade da vítima seja de conhecimento notório do agente do delito ao tempo da ação ou 
omissão, sob pena de atribuição de responsabilidade objetiva (em detrimento da responsabilidade subjetiva do 
mesmo). Significa dizer, preserva-se, assim, o nexo de causalidade entre a conduta e o evento. Logo, a aplicação 
do dispositivo não pode ser "objetiva", automática. Há, sim, a exigência do elemento subjetivo do autor do crime.  
 
Possibilidade do FEMINICÍDIO + AUMENTO DE PENA; 

R:  - Aumento de 1/3 a 1/2 -  
§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado:    
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;   
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência;   
III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.   
 
É POSSÍVEL, mas devemos observar no momento da DOSIMETRIA se não haverá “bis in idem” pelos mesmo 
motivos pessoais, na medida em que os dados constantes da majorante ora analisada também podem constituir 
circunstância judicial ou agravante do crime. 
 
No caso da comparação do §4º com §7º, no caso do Feminicídio, aplica-se o §7º em virtude da Especialidade. 
 
 
PERDÃO JUDICIAL :  
O perdão judicial é aplicável ao HOMICÍDIO CULPOSO (quando as consequências do crime já atingem o 
agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária), é um instituto que permite ao juiz deixar 
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de aplicar a pena (é causa de extinção da punibilidade. 

SUMULA 18 STJ: A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não 
subsistindo qualquer efeito condenatório. 

§6º - Aumento da Pena:  
 
A pena é aumentada de 1/3 até a 1/2 se o crime for praticado por MILÍCIA PRIVADA, sob o pretexto de 
prestação de serviço de segurança, ou por GRUPO DE EXTERMÍNIO (Art. 288-A)  
 
Esta cláusula de Aumento é INCONSTITUCIONAL – veremos o por quê? 
 

Art. 288, CP – Associação Criminosa (CRIME PERMANENTE) – Criminosos associados permanentemente. 
 Requisitos: 

a) 3 ou mais pessoas; 
b) Vínculo estável e permanente (intenção); e 
c) Série indeterminada de crimes (intenção). 

O Art. 288 é norma genérica que só será aplicada caso eu não tenha uma norma mais específica. 
 
Art. 288-A, CP – Organização paramilitar, milícia privada, grupo e esquadrão (CRIME PERMANENTE). 
O legislador não diz quais são os requisitos para classificar cada um desses elementos. 
 
A Doutrina define: 
Organização Militar é difusa, é uma organização armada composta por no mínimo 4 pessoas com uma estrutura 
que se parece com o militarismo. 
Milícia Privada é territorialmente organizada e militarmente hierarquizada, mas há uma finalidade econômica e 
passam uma aura de legitimidade quando dizem defender a sociedade. 
Grupo (de extermínio) pessoas que se dedicam a matar outras (sem organização militarizada) 
Esquadrão (da morte) pessoas que se dedicam a matar outras (com organização militarizada) 
 
INCONSTITUCIONALIDADE do Art. 288-A: Pelo subprincípio da TAXATIVIDADE as norma 
incriminadoras não podem ser abertas. Não posso dar margem a obscuridade. Deve definir de forma precisa a 
incriminação. Logo, o Art. 288-A não respeita a legalidade, por isso é INCONSTITUCIONAL e não deve ser 
aplicada. 
 
CONCLUSÃO: Como o Art. 288-A é INCONSTITUCIONAL, logo não deve haver o Aumento de Pena do §6º 
, que também é INCONSTITUCIONAL. 
 
AÇÃO PENAL :  
Em quaisquer das modalidades do HOMICÍDIO, a ação penal é pública incondicionada.  

1.2 Participação em suicídio (Art. 122, CP): 
Ação Penal Pública Incondicionada 
 
- A participação em suicídio só ocorre na forma DOLOSA. 
Ex: Um sujeito passando pela a rua vê uma mulher no parapeito, e em uma brincadeira grita “PULA” e a mulher 
pula. O sujeito não sabia que ela pularia, mas ela pulou. Nesse caso não há dolo e, logo, não haverá crime 
 
- Além disso, a conduta deverá possuir RELEVÂNCIA CAUSAL. 
Ex: Um sujeito passando pela rua grita para uma mulher no parapeito, com a intenção de induzi-la ao suicídio. 
No entanto, em uma perícia se constata que que a mulher já tinha tomado veneno e deixado várias cartas no 
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apartamento. Logo, a conduta do sujeito não teve relevância, já que não induziu e a mulher já se mataria, 
independentemente da ação do sujeito. 
 
- Para que haja este crime deve haver um suicídio – autoextinção – ou uma tentativa. A vítima deve executar ou 
tentar executar a própria morte. O criminoso não é o suicida.  
 
A pergunta que deve ser feita: quem executou o ato que causou a morte da vítima?  
R: A própria vítima ou outra pessoa. Se foi outra pessoa, há um homicídio e não a participação em suicídio.  
 
-A vítima também deve ter a consciência de que o ato irá provocar a sua morte. 
Ex: Pai que instiga filho menor a pular da janela. A criança não fazia a ideia de que pulando morreria. Neste caso 
teremos um homicídio.  
 
- Autor: O Sujeito que induz, instiga ou auxilia o suicídio é AUTOR do crime definido no Art. 122. 
- Partícipe: O Sujeito que induz, instiga ou auxilia o AUTOR a induzir, instigar ou auxiliar o suicida é o 
PARTÍCIPE do crime definido no Art. 122. 
 
Condição OBJETIVA DE PUNIBILIDADE: 

1) Morte da Vítima 
2) Lesão Corporal Grave 

Estes dois resultados caracterizam a CONSUMAÇÃO. Não há a possibilidade de TENTATIVA neste crime. 
 
OBS: PACTO DE MORTE 
Quando houver o pacto entre pessoas para que ambas morram. Há algumas hipóteses: 
Há estímulos recíprocas, ou seja, auxílios recíprocos.  
 
Exemplos: 
A e B combinam de tomar veneno. Os dois tomam para se matar. Sobrevive A e morre B. 
A responde por participação no suicídio. 
 
A e B combinam de tomar veneno. Os dois tomam para se matar. Sobrevive A e sofre Lesão Corporal Leve. B 
sofre Lesão Corporal Grave. 
A responde por participação no suicídio. B não responde por nada. 
 
A e B entram num garagem para se matar com o gás do carro. A liga o carro. A sofre LC grave. B Nada sofre. 
A responde por tentativa de homicídio (a ação de A atinge B, mas não existe tentativa de participação em 
homicídio, como B não sofreu nada, logo A responde por tentativa de homicídio) 
B responde por participação em suicídio. 
 
A e B entram numa garagem para morrerem intoxicação por gás. Pedem a C para ligar o gás do lado de fora da 
garagem. A sofre lesão corporal grave, B sofre nada, C sofre nada. 
Nesse caso C responderá por dupla tentativa de homicídio. 
A e B responderão por tentativa de homicídio (A tenta o homicídio de B e B tenta o homicídio de A). 
 
É possível a OMISSÃO neste crime? 
R: Em regra não. EXCETO no caso de OMISSÃO IMPRÓPRIA, onde o Agente Garantidor responderá pelo 
resultado, ainda que não o tenha causado. 
 
Ex: Filho depressivo fala do pai que vai se matar. Pai não faz nada e fica só assistindo o filho pular. O pai é 
agente garantidor (OMISSÃO IMPRÓPRIA), logo responderá pelo resultado suicídio – morte. 
 
DOUTRINA MAJORITÁRIA: o pai responde por participação em suicídio por omissão imprópria. 
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DOUTRINA MINORITÁRIA: o pai responde por homicídio, já que o resultado não é suicídio e sim MORTE. 
 
- O estímulo ao suicídio deve ser realizado a um grupo determinado de pessoas. Se houver estímulo a um grupo 
indeterminado (ex: por meio do youtube) não haverá o crime. 
 
1.3 Infanticídio (Art. 123, CP): 
Conceito: é o homicídio praticado pela genitora contra o próprio filho, influenciada pelo estado puerperal, 
durante ou logo após o parto. Portanto, trata-se de uma espécie derivada do homicídio, na medida em que o núcleo 
de ambos é o mesmo: matar alguém.  
Um dos princípios do concurso aparente de normas, o da especialidade, aqui deve ser invocado, fazendo com que 
a norma especial do art. 123 derrogue a norma geral do homicídio (art. 121).  
 
Ação Penal Pública Incondicionada 
 
O estado puerperal – duração 1 mês. 
 
O infanticídio admite concurso de pessoas? 
R: Sim. Ex: Pai ajudou a mãe a matar o próprio filho (Coator ou partícipe). Como o Estado Puerperal é uma 
Elementar do Tipo Penal, sempre se comunica (Elementares do tipo sempre se comunicam). 
 
EXCEÇÃO PLURALÍSTICA: 
a) O partícipe responderá também pelo infanticídio, baseando-se no artigo 30 do CP, que diz que as 
circunstâncias pessoais, quando elementares do crime, se comunicam (Delmanto, Damásio, Frederico Marques).  
b) Faz-se uma distinção com relação ao terceiro, se este só auxiliar, sendo partícipe, responde por infanticídio, se 
participa dos atos executórios, sendo coautor, responde por homicídio (Magalhães Noronha).  
 
 
Por que crime responde a mãe que matou o filho errado? 
R: Erro sobre a pessoa (Art. 20 §3º). Responde como se tivesse matado o próprio filho, ou seja, responde por 
infanticídio. 
 
1.4 Abortamento (Art. 124, CP): 
 
Conceito: Aborto é a interrupção da gravidez, com a morte do produto da concepção, que é protegido pela normal 
penal, que pune o aborto desde o momento da nidação até o início do parto. Para Heleno Fragoso, o momento 
inicial é a partir da nidação (implantação do ovo no útero), pois até o ovo se fixar no útero, a interrupção deste 
processo não é aborto. Para que haja abortamento há a interrupção da gestação com a morte do produto da 
concepção. 
Ação Penal Pública Incondicionada 
 
1) NATURAL: quando o próprio organismo materno se encarrega de expulsar o produto da concepção –
atipicidade. 
 
2) CULPOSO – Não existe a tipificação penal para este tipo de aborto, sendo uma indiferente penal. Quando há 
a ocorrência de DOLO na conduta antecedente, com o abortamento CULPOSO na conduta consequente, poderá 
haver o aborto acidental (Qualificadora da LC GRAVE) 
 
3) ACIDENTAL: O Aborto culposo pode acontecer quando a gestante sofre uma agressão, e o agressor não 
sabia que a mulher estava grávida (O dolo é de dano na mulher e não no bebê). Responderá por LC GRAVE 
Qualificado pelo resultado ABORTO [Crime Preterdoloso - Art. 129 (Dolo), §2º, V (Culpa)] 
 
4) DOLOSO (Criminoso ou Permitido) 
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1.4.1 ABORTAMENTO CRIMINOSO: 
  a. AUTOABORTO (Art. 124, 1a parte) – Crime de mão própria (conduta tipificada só pode 
ser praticada pela gestante. Provocar o aborto em si mesma. 
Ex: Gestante toma um chá abortivo de forma dolosa. 
 
  b. CONSENTIMENTO PARA O ABORTO (Art. 124, 2a parte) - A gestante permite que 
alguém provoque o aborto. Já o terceiro, responderá por ABORTO POR TERCEIROS COM 
CONSENTIMENTO (Art. 126, CP). Neste caso há uma exceção à Teoria Monista. 
Ex: Gestante que autoriza o aborto responde pelo Art. 124, 2a parte. Já o terceiro responderá por aborto tipificado 
no Art. 126. 
 
Concurso de Pessoas – Teoria de todos aqueles que colaboram para o resultado criminoso responde pelo mesmo 
crime. 
 
Namorado que custeou - partícipe do Art, 26   
 
 1b4 Concurso formal impróprio 
 
1.4.2 ABORTAMENTO PERMITIDO:  
ABORTO PRATICADO POR TERCEIROS COM CONSENTIMENTO (Art. 126, CP): 
Enquanto a grávida responde pelo crime do art. 124, o médico responde por este – EXCEÇÃO à regra geral do 
concurso de pessoas (Exceção à Teoria Monista).  
Presume-se que não houve consentimento se a gestante não é maior de 14 anos, ou se é alienada ou débil mental, 
ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.  
 
OUTRAS FORMAS DE ABORTO: 
 
ABORTO TERAPEUTICO ou NECESSÁRIO (Art. 128, I) – Estado de Necessidade - EXCLUDENTE DE 
ANTIJURIDICIDADE: hipótese em que médico o pratica se não há outro meio de salvar a vida da gestante.  
 
ABORTO SENTIMENTAL ou HUMANITÁRIO (Art. 128, II): Justifica-se como sendo uma conduta que 
protege a honra da vítima estuprada para que não conviva com um produto de sua honra violada – Seria uma 
“inexigibilidade de conduta diversa” – fato típico, ilícito, mas NÃO CULPÁVEL. Os requisitos são:  

1) gravidez consequente de estupro;  
2) prévio consentimento da gestante ou de seu representante legal.  

 
ABORTO EUGENÉSICO: aquele praticado em virtude de graves anomalias genéticas ou outros defeitos físicos 
ou psíquicos, não é admitido pela legislação brasileira.  
 EXCEÇÃO: ABORTO DE FETO ANECÉFALO: ADPF 54 – conduta atípica. 
 
 
IMPORTANTE! 
Homicídio de mulher grávida: se o agente sabia da gravidez, pode haver aborto na forma de dolo eventual, 
respondendo o agente pelo concurso formal entre o homicídio simples + aborto sem o consentimento da vítima.  
 
Agressão à mulher grávida + Morte do feto: Em caso de agressão à mulher grávida, se o agente conhecia a 
circunstância e assumiu o risco da morte do feto como resultado de sua conduta, responde por concurso formal 
de delitos (lesão corporal dolosa e aborto consumado ou tentado).  
 
Tentativa de suicídio de gestante: se o suicídio não se consumar, por circunstâncias alheias à sua vontade, ela 
responderá pelo delito de aborto (tentado ou consumado), se é consciente da situação e das consequências de seus 
atos.  
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Omissão imprópria: a mãe, no estado de agente garantidor, poderá responder pelo crime por omissão imprópria.  
 
OBS: Pode haver forma tentada qualificada: aumenta-se de 1/3 e diminui-se pela tentativa.  
 
1.5 Lesão Corporal (Art. 129, CP): 
Ação Penal Pública Incondicionada ou Condicionada 
Conceito: Quando uma pessoa provoca algum tipo de lesão anatômica, orgânica ou psíquica. 
Dano à integridade corporal – integridade anatômica e psíquica. 
Saúde – Bom funcionamento orgânico 
 
Para doutrina clássica: 
A integridade e a Saúde – Bens Jurídicos INDISPONÍVEIS. Se a pessoa abrisse mão de sua integridade ela estaria 
lesando a sociedade pois não poderia produzir nenhum bem social. 
 
Para doutrina contemporânea: 
A integridade e a Saúde - São Bens Jurídicos DISPONÍVEIS, independentemente da magnitude da lesão. 
 
Para doutrina MAJORITÁRIA: 
A integridade e a Saúde - São Bens Jurídicos DISPONÍVEIS desde que a lesão seja leve. Com 2 EXCEÇÕES 
(aceita-se lesões graves): 

1) Lesões esportivas. Ex: Lutador de MMA. Salvo se o lutador exorbitar os limites do esporte. (Teoria 
da Imputação Objetiva) 

2) Preservação da saúde psíquica. Ex: Pessoa TRANS que se opera. 
 
A Lesão Corporal: É uma CRIME DE PASSAGEM para o crime de Homicídio. Para se matar necessariamente 
se passa pela lesão.  
 

• DOLOSA – animus laedendi / nocendi / vulnerandi = dolo de lesionar; 
• CULPOSA - §6º; 

 
Como distinguir o crime de lesão da tentativa de homicídio? 
R: Isso se distingue pelo tipo de dolo do agente. Ex: O autor queria matar a vítima e por erro acertou o pé  (animus 
necandi) OU queria apenas ferir (animus laedendi). 
 
Graus de Lesão – Lesões Corporais QUALIFICADAS pelo resultado: Esta qualificação só ocorre no caso de 
LESÃO CORPORAL DOLOSA, não havendo para LESÃO CORPORAL CULPOSA, ou seja, para Lesão 
CULPOSA não interessa a extensão ou gravidade do resultado, um arranhão e uma tetraplegia será tipificado 
como lesão culposa. Quanto mais grave o resultado da Lesão Corporal DOLOSA, maior é o grau de 
reprovabilidade da conduta. O legislador buscou com isso punir as lesões dolosas mais graves com penas 
maiores. O legislador ao fazer isso, especificou quais são os resultados que configuram determinada lesão dolosa. 
Nos parágrafos do Art. 129 ele define os resultados de lesão GRAVE, GRAVÍSSIMA e SEGUIDA DE MORTE, 
de forma residual as demais serão definidas como lesão LEVE. 
 

• LEVE – Art. 129 caput; 
• GRAVE - §1º 
• GRAVÍSSIMA - §2º; e 
• SEGUIDA DE MORTE - §3º. 
 

GRAVE  (§1º) Extensão do 
Resultado GRAVÍSSIMA (§2º) Extensão do 

Resultado 
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Incapacidade para as 
ocupações habituais por + 

30 dias (temporária). 
Doloso ou Culposo Incapacidade permanente 

para o trabalho. Doloso ou Culposo 

Perigo de Vida. Culposo Enfermidade Incurável. Doloso ou culposo 
Debilidade permanente de 

membro, sentido ou 
função. 

Doloso ou Culposo Perda ou inutilização de 
membro, sentido ou função. Doloso ou Culposo 

Aceleração de parto. Doloso ou Culposo Deformidade permanente. Doloso ou Culposo 
  Aborto. Culposo 

OBS: A LESÃO, para qualificação do resultado, será sempre DOLOSA. No entanto, ainda que a lesão seja 
DOLOSA, a EXTENSÃO DO RESULTADO poderá ser DOLOSA ou CULPOSA. 
 
Ex1: O agente tinha a intenção de lesionar e sabia que com isso a pessoa ficaria sem poder trabalhar (esse era seu 
objetivo) – nesta caso é Lesão Corporal Grave com a Extensão do Resultado também doloso. 
 
Ex2: O agente tinha intenção de lesionar, mas não sabia que a mulher estava grávida e ela vem a perder o bebê. 
Responderá pelo crime de Lesão Corporal gravíssima pela extensão do Resultado culposo.  
 
Ex3: Caso houvesse o dolo de lesionar a mãe e matar o feto, haveria concurso de crimes. O Agente responderia 
pela Lesão Corporal Gravíssima em concurso com o Aborto de terceiros (Art. 125) 
 
INCAPACIDADE = Impossibilidade de realizar um exercício ou função. Apenas ter uma debilidade ou 
dificuldade de locomoção ou utilização do membro ou sentido não é o mesmo que incapacidade. 
OCUPAÇÃO HABITUAL = qualquer atividade rotineira, seja trabalho ou um hobby, desde que a atividade já 
faça parte das ocupações habituais da vítima. 
PERMANENTE = não é o mesmo que vitalício, apenas basta ser uma incapacidade duradoura (que perdure por 
alguns anos). 
TRABALHO = deve ser considerado o trabalho que regularmente exerce.  
DEBILIDADE = não é PERDA, e sim um mau funcionamento. A pessoas continua com seu membro, sentido 
ou função, mas não em sua plenitude. Basta que a debilidade seja duradoura. 
Ex: Perdi um olho – debilidade da visão; não consigo mexer a mão direito – debilidade; perdi um dos rins – 
debilidade da função excretória; perdi três dentes – debilidade da função mastigatória. 
PERDA = é a PERDA de um membro, sentido ou função. 
Ex: Perdi dois olhos – perda da visão; perdi um braço – perda de membro; perdi dois rins – perda da função 
excretória. 
INUTILIZAÇÃO = eu continuo com o membro sentido ou função, mas ele não funciona mais. Ausência de 
funcionalidade. 
PERIGO DE VIDA = A pessoa ao ser lesionada fica na iminência de morrer, mas não morre. Não basta que o 
resultado morte seja possível, o sujeito deve chegar na iminência da morte. É crime lesão é doloso e o resultado 
deve ser CULPOSO. Se o resultado fosse DOLOSO eu teria uma tentativa de homicídio e não uma lesão corporal. 
Ex: Levou um soco bateu com a cabeça no chão, sofreu um traumatismo craniano, mas sobreviveu. 
ACELERAÇÃO = A gestante, ao ser lesionada, tem um trabalho de parto acelerada. Eu tenho que comprovar 
que por conta da lesão o parto foi acelerado. Sendo que há o dolo/culpa de acelerar o parto e não matar o nascituro.  
DEFORMIDADE PERMANENTE = causa uma lesão permanente que gera um desconforto/repugnância, tanto 
para a vítima quanto para os outros, não interessando se a deformidade poderá ser, no futuro, ser sanada. Ex: uma 
grande cicatriz no rosto, ainda que haja a possibilidade de reparação por cirurgia plástica. 
ABORTO = Apenas no resultado aborto CULPOSO - *Preterdoloso 
LC GRAVÍSSIMA, §2º 
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ENFERMIDADE INCURÁVEL = É mais específico que o artigo Art. 130 e 131 do CP (periclitação à vida ou 
saúde), pois trás a especificação de ser incurável. Há a intenção de transmitir a doença, é um crime de dano. 
  
 AIDS – Teorias: 

1) Necessariamente Letal – Se, no caso concreto, for letal, considera-se crime de 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO ou HOMICÍDIO 

2) Doença crônica – Se, no caso concreto, houver possibilidade de tratamento, considera-se 
o CRIME de LC GRAVISSIMA por ENF INCURAVEL. 

 
Crimes de Periclitação à vida e saúde: 
Art. 130, CP – Sujeito Ativo sabe ou deveria saber que está contaminado, e mantém relação sexual com outra 
pessoa, mas não tem intenção de transmitir MOLÉTIA VENÉREA (é um CRIME DE PERIGO) 
Art. 130, §1º - É um CRIME DE DANO. Já que o autor ele quer transmitir a doença venérea. 
 
Art. 131, CP – É cum CRIME DE DANO. Não admite modalidade de PERIGO. É sempre um crime de dano.  
 
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – § 3º 
LC Seguida de Morte: Há a lesão DOLOSA e o resultado morte CULPOSO. Havendo o DOLO de matar, não 
há crime de lesão, e sim de Homicídio. Crime PRETERDOLOSO. 
 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – § 9º 
Só pode ser classificada como violência doméstica se for de natureza LEVE. Se for de natureza GRAVE (§1º), 
GRAVÍSSIMA(§2º) ou SEGUIDA DE MORTE (§º) NÃO SERÁ VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
 
O que a torna diferente das demais lesões corporais? 
 -A violência doméstica independe do sexo do autor ou da vítima (Questão não se prende a gênero) 
 -Praticada contra ascendente, descendente, irmão (natural) 
 -Praticada contra cônjuge, companheiro (civil) 
 -Relação de afeto existente OU já encerrada (nestas relações deve haver um liame entre agressão e relação 
já encerrada, por ex. ciúmes) 
 -Relação de convívio em ambiente doméstico 
 -Relações habituais em ambiente doméstico 
 -Relações de coabitação 
 -Relações de hospitalidade 
 
ATENÇÃO PARA DIFERENÇA!!! 
 
1) Art. 129, §9º - Espécie de Lesão Corporal Leve, chamado de Violência Doméstica. 
 
 2) Lei 11340/06 - A Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher traz um conceito específico de 
violência. É um conceito criado para proteger de forma mais intensa as mulheres vítimas de violência doméstica 
(Violência Física, Sexual, Moral, Psicológica e Patrimonial) . Esta lei traz medidas protetivas à mulher (Ex: 
manutenção de distância da vítima, auxílio da polícia para que a mulher tire suas coisas de casa), mas não traz 
penas. 
 
Ex: Marido estupra a própria mulher. Crime do Art. 213, CP. Ainda que não seja enquadrado como Crime de 
Violência doméstica, pois é um crime de estupro, poderá haver medidas protetivas para a mulher. 
 
LESÃO CORPORAL – § 10º - Causas de Aumento de Pena: 

- Aumento da Pena 1/3 - 
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Havendo os crimes do §1º, º2, º3º, se houver a presença das relações trazidas no §9º, haverá o aumento da pena 
em 1/3 – Por este motivo que a Violência Doméstica (Tipo de Lesão Corporal) só ocorrer na forma leve, pois se 
a Violência Doméstica ocorre na forma dos §1º, 2º ou 3º, na verdade, o crime é de Lesão Corporal GRAVE, 
GRAVÍSSIMA ou SEGUIDA DE MORTE, respectivamente.  
 
Como fica Ação PENAL dos crimes de LESÃO CORPORAL? 
 
Originalmente era AP Pub Incond (até 1995 – Lei 9099/95) 
 

-AÇÕES PENAIS da LC (2018)- 
AP Pub INCOND AP Pub CONDIC 

Qualificada pelo Resultado (Grave, Gravíssima ou 
Seguida de Morte) 

Leve 

Violência Doméstica (se aplicável a Lei Maria da 
Penha) 

Culposa 

 Violência Doméstica (quando não aplicável a Lei 
Maria da Penha) 

 
 
HISTÓRICO: 
 
1) Quando o crime de Violência Doméstica foi criado (Lei 9099/95) – Lesão Corporal LEVE, logo AP Pub 
CONDICIONADA. 
 
2) Com o advento da Lei Maria da Penha (11304/06) – Diante de uma hipótese de Violência contra mulher, 
não se aplica a Lei 9099/95 e sim a Lei Maria da Penha. Logo, a Ação Penal Pública torna-se 
INCONDICIONADA. 
 
Exemplo: 
 
1) Crime de Ameaça (no âmbito de uma relação de parentesco) – infração de menor potencial ofensivo, aplica-
se os institutos despenalizadores da Lei 9099/95.  
 Filha ameaçou o pai – Vítima homem 
 Pai ameaçou a filha - Vítima mulher 
No caso do Pai que ameaça na filha, o crime continua sendo de ameaça, mas há aplicação da Lei Maria da Penha 
(11340/06) – violência psicológica - , não cabendo a aplicação dos institutos despenalizadores.  
 
(Art. 147, CP) Tipo de Ação Penal – Ação penal Pública condicionada (Regra Geral) 
 Filha ameaçou o pai – Vítima homem – Ação Pública Condicionada 
 Pai ameaçou a filha - Vítima mulher - Ação Pública Condicionada 
 
2) Crime de Violência Doméstica 
 Pai bateu na filha – 
 Filha bateu no pai – 
No caso do Pai que bate na filha, o crime continua sendo de ameaça, mas há aplicação da Lei Maria da Penha 
(11340/06) – violência física - , não cabendo a aplicação dos institutos despenalizadores.  
(Art. 147, CP) Tipo de Ação Penal – Ação penal Pública condicionada (Regra Geral) 
 
 Filha ameaçou o pai – Vítima homem – Ação Pública Condicionada 
 Pai ameaçou a filha - Vítima mulher - Ação Pública INCONDICIONADA 
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Por que essa diferença? 
R: Pois o tipo de Ação Penal nos crimes de Violência Doméstica é definido na lei 9099/95. A Lei Maria da Penha 
afastou a aplicação da Lei 9099 nos crime de Violência Doméstica, tornando a Violência Doméstica quando 
aplicável a Lei Maria da Minha como Ação Penal INCONDICIONADA. 
 
 
OBSERVAÇÕES (Aplica-se conforme o HOMICÍDIO): 
 

1)  Diferença: Lesão Corporal no CP x Lesão Corporal CTB – Art 303. 
2)  Lesão Corporal §4º 
3)  Causas de Diminuição 
4)  Causas de Aumento 
5)  Perdão Judicial 

 
OUTRAS OBSERVAÇÕES: 
Parágrafo 5º - O Juiz poderá substituir a pena 
Parágrafo 11º - INCOSTITUCIONAL – Cria uma hipótese injustificável. 
 
PERICLITAÇÃO DA VIDA e DA SAÚDE.  
Art. 130, 131, 132, 133 e 134  
 
- Os Crimes desta parte deveriam ser CRIMES DE PERIGO (mas nem todos são, sendo alguns de DANO). Os 
Crimes de Perigo se bastam quando o Sujeito ativo tem a intenção de gerar um risco; ele quer gerar o perigo, 
mas não quer as consequências deste risco, nem que a vítima sofra as lesões decorrentes deste risco. 
 
- Além disso são CRIMES DE PERIGO CONCRETO, devendo haver um quase lesão ao bem jurídico 
tutelado. EU preciso que o bem jurídico esteja na iminência de ser lesionado. 
Ex: PERIGO ABSTRATO: Embriaguez ao volante em rua absolutamente deserta. Há um risco remoto ao bem 
jurídico. 
 
Também são CRIMES DE PERIGO INDIVIDUAL, já que a vítima ou grupos de pessoas são individualizados. 
Eu determino o sujeito passivo, determino quem sofrerá a lesão. 
 
A. Crimes de Dano: quando a redação descreve a própria lesão ao bem jurídico.  
B. Crime de Perigo: crimes quando a redação trata apenas de um risco ao bem jurídico. Pressupõe apenas um risco.  
 
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. Pai que deixa o filho em casa sozinho e desce para comprar pão, mas toma todas as precauções para que o filho não 
se machuque. Filho escorrega, cai do sofá e morre. Não haverá abandono de incapaz.  
 
Art. 130, CP – Sujeito Ativo sabe ou deveria saber que está contaminado, e mantém relação sexual com outra 
pessoa, mas não tem intenção de transmitir MOLÉTIA VENÉREA (é um CRIME DE PERIGO CONCRETO) 
Art. 130, §1º - É um CRIME DE DANO. Já que o autor ele quer transmitir a doença venérea. 
 
Art. 131, CP – É cum CRIME DE DANO. Não admite modalidade de PERIGO. É sempre um crime de dano. 
O autor  quer transmitir a doença venérea. 
 
Art 132 – Perigo para Vida ou saúde de Outrem 
Este é o crime mais genérico do Código Penal. Ao expor uma vítima a um perigo iminente, não havendo um 
enquadramento em outro dispositivo mais específico, este artigo é aplicado. CRIME DE PERIGO 
CONCRETO. 
 
Art. 133 - Abandono de Incapaz 
Por possuir certa incapacidade, a vítima não pode ser defender de algum risco, quando abandonada. CRIME 
DE PERIGO CONCRETO. 
 
Só há o abandono de incapaz, quando a vítima está sobre: 
 -Guarda 
 -Vigilância 
 -Cuidado 
 -Autoridade 
 
A INCAPACIDADE poderá ser : 
 ABSOLUTA: impede a vítima de se defender de forma AMPLA. A incapacidade acomete 
determinada pessoa de forma abrangente. Ex: Uma criança recém-nascida  
 RELATIVA: a capacidade é circunstancial. Ex: detento na prisão e cadeia com inundação por 
chuvas. Apesar de o detento se capaz de se defender, naquela situação ele se torna incapaz.  
 
COMO RESULTADO DO ABANDONO: Como o Crime do Art. 133 é um  crime de PERIGO, os resultados 
só poderão ser tipificados neste crime quando os resultados são CULPOSOS – são crimes PRETERDOLOSOS.  
ATENÇÃO!!! Se há DOLO no resultado, haverá LESÃO CORPORAL ou HOMICÍDIO. 
  LESÃO CORPORAL GRAVE – por culpa. 
  MORTE –por culpa. 
 
Se a mãe abandona o filho em uma caixa de papelão em frente a um orfanato: 
CAUSAS de AUMENTO de PENA: 
        I - se o abandono ocorre em lugar ermo; 
        II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 
        III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos 
 
OBS: Cônjuge – entende-se cônjuge, não sendo aplicável ao COMPANHEIRO, já que não cabe analogia para 
normas incriminadoras no Direito Penal. 
 
Ex1: Pais deixaram o filho de  1 ano de idade em casa e saíram para um festa. Vizinho chama a polícia e 
encontram a criança na sala chorando. Neste caso não houve iminência de uma lesão. Não há crime de 
Abandono de Incapaz. Não houve o Perigo Concreto. 
 



    www.estudodireito.com 
 

 
25 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

Ex2: Pais deixaram o filho de  1 ano de idade em casa e saíram para um festa. Vizinho chama a polícia e 
encontram a criança na sala no parapeito de uma janela ou com uma faca na mão. Neste caso houve iminência 
de uma lesão. Há crime de Abandono de Incapaz. Houve o Perigo Concreto. 
 
Art. 134 - Abandono de Recém-Nascido: 
Neste crime a motivação para o abandono é um MOTIVO honoris causa. Motivo em virtude da HONRA. 
 
Temos que ter em mente que o CP é um código penal antigo e encampa as ideias da época. Ex: Mulher que 
engravida fora do casamento e quer manter sua honra. 
 
Na prática: HOJE, ESSE CRIME NÃO ACONTECE!!! Passa a ser enquadrado no ARTIGO 133, CP – 
Abandono de INCAPAZ. 
Art. 135 - OMISSÃO DE SOCORRO 
 
a. Omissão PRÓPRIA: 
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). 
b. Bem jurídico tutelado 
 Perigo concreto/abstrato 
 Integridade Corporal/Vida/Saúde 
c. Evitabilidade do Resultado  - “doutrina majoritária não exige” 
d. Espécie e Pedido supletivo de socorro (auxílio de uma aut. pública) 
 Ao encontrar a vítima, o agente deverá prestar auxílio DIRETO (prestando uma assistência 
pessoalmente) ou prestará de forma INDIRETA (solicitando socorro para um autoridade pública). O Auxílio 
Indireto só supre a omissão quando for razoável. 
 
OBS: Se eu já me omiti, uma ação posterior não supre a omissão. 
Ex: Eu me omiti de socorrer, 1 min depois passou uma pessoa e socorre. Neste caso o socorro deveria ter sido 
prestado por mim, logo, ainda que o resultado fatídico seja evitado, eu responderei pelo delito de omissão de 
socorro. 
 
e. Omissão do CTB (Art. 304, CTB): 
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Ex: Y bateu na traseira de X. X sai da pista e bate no carro A, causando lesões no motorista A. Os Motoristas 
X, Y e Z fogem. 
 
Por quais crimes X, Y e Z respondem? 
 
Y – Responde por Lesão Corporal Culposa do CTB (acidente de trânsito), com aumento de pena por 
Omissão de Socorro (Art. 303, §ú, CTB). Y deu razão às lesões de A, mas não desejava isso. 
X – Apesar de não ter dado causa às lesões do motorista A, se envolveu no acidente de trânsito e responderá 
por Omissão de Socorro no CTB (Art. 304, CTB). X se envolveu em um acidente de trânsito ao qual não deu 
causa.  
Z – Apesar de não ter se envolvido no acidente e não ter dado causa ao acidente, responderá por Omissão de 
Socorro do CP (Art. 135, CP). 
 
Inconstitucionalidade do §ú do Art. 304, CTB:  
O parágrafo preconiza que, ainda que a vítima tenha tido morte instantânea, deve-se socorrê-la. Se a vítima tem 
morte instantânea, não há nenhum bem jurídico em risco.  
 
Art. 135-A – Condicionamento de atendimento médico hospitalar: 
Uma pessoa chega precisando de atendimento imediato na emergência de um hospital particular. O hospital diz 
que só atenderá a pessoa se houver a entrega de um cheque caução ou for feito o preenchimento de determinados 
documentos. Conduta foi incriminada em 2012. O Hospital se aproveita da situação de emergência para fazer 
exigências descabidas. 
 
Requisitos: 
- Situação de emergência (grave) 
- O atendimento fica condicionado à exigência. 
 
Crime de conduta mista: Exige uma COMISSÃO e uma OMISSÃO. O Hospital exige (ação), se não não 
atenderá (omissão). 
Art. 136 – Maus Tratos 
Ação Penal Pública Incondicionada 
Crime Próprio: quem comete a ação deverá ter algum poder sobre a vítima. 
 Ex: Mãe poderá cometer contra a filha. 
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Crime de Perigo Concreto: por muito pouco não ocorreu uma lesão. Caso haja uma lesão ou morte, essa deverá 
ser culposa. Se for dolosa, será o crime de lesão corporal ou homicídio (Preterdoloso). Há a intenção de mal 
tratar, mas o autor só quer o risco, o perigo de causar o dano. 
 
ATENÇÃO!!! A lesão corporal leve é absorvida pelo crime de maus-tratos. 
 
Maus-Tratos QUALIFICADO: 
§1º Maus tratos com Lesão Corporal GRAVE (Crime Qualificado) – é preterdoloso. 
§2º Maus tratos com MORTE (Crime qualificado) – é preterdoloso. 
 
O Crime de Maus-tratos quando há abuso nos meios de correção ou disciplina: 
- Esta hipóteses torna o crime de Maus-tratos em crime de dano, doutrina e jurisprudência concordam que poderá 
existir o dano e ainda ser considerado como crime comum. 
- A doutrina afirma que NÃO há o crime de maus-tratos quando há o animus corrigendi vel disciplinandi, ou 
seja, há um intenção nobre, ou seja, disciplinar.  
 
Se há clara intenção de um atender um desejo sádico, haverá o crime de tortura e não o de maus-tratos. 
 
O que diferencia maus tratos de tortura é a intensidade do sofrimento: 
Sofrimento ordinário = Maus-Tratos 
Sofrimento extraordinário = Tortura 
 
Art. 136 – Rixa 
Ação Penal Pública Incondicionada 
O que é uma rixa? 
R: é uma briga desorganizada. Você não consegue distinguir quem é quem. 
 
Esse crime serve para punir uma briga sem se individualizar as condutas. Todos os envolvidos serão punidos. 
 
Era comum ser aplicado a brigas de torcida, mas hoje existe o estatuto do torcedor. 
Capítulo V - CRIMES CONTRA HONRA 
Calúnia, Difamação e Injúria. 
A HONRA é um direito de personalidade UNO e indivisível. No entanto, ela e é dividida em 2 tipos, para fins 
de estudo: 
 - HONRA SUBJETIVA (interna) – Amor próprio, sentimento intimo de dignidade ou 
decoro. Qual o conceito que o sujeito tem dele mesmo? Crime de INJÚRIA (Art. 140). 

Honra Interna = Injúria 
 
 - HONRA OBJETIVA (externa) – Reputação. Exige uma apreciação externa. CALÚNIA 
(Art. 138) e DIFAMAÇÃO (Art. 139). 

C, D = honra Externa 
C = Crime 

D = Difama 
A importância de realizar esta subdivisão para saber como e quando o crime ocorre. O crime ocorre: 
 
1. Calúnia e Difamação: a ofensa precisa chegar em terceiros para se consumar. 
2. Injúria: basta que a ofensa chegue no conhecimento da própria vítima 
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Requisito dos crimes contra a Honra: DOLO ESPECÍFICO ou ESPECIAL FIM DE AGIR. 
Em todos os crimes contra a honra há o dolo de ofender a honra subjetiva ou objetiva – animus injuriandi vel 
diffamandi. 
 
Há situações em que palavras são proferidas sem a intenção de ofender. 
Ex1: Animus Jocandi – quando se fala em brincadeiras e humor não há ofensa à honra, quando não há o 
propósito de macular.  
Ex2: Animus Narrandi – quando há a intenção de divulgar de forma objetiva um fato. Notícias de jornal. 
Ex3: Animus Criticandi – quando há uma crítica de qualquer tipo, arte, política, filmes, ainda ue seja 
desabonadora não caracteriza crime contra a honra. 
Ex4: Animus Consulendi – inteção de dar aconselhamentos, emitir pareceres. Ex: Fiscal de Saúde dá um 
parecer relatando as péssimas condições de um estabelecimento. 

(Em todas estas hipóteses não há intenção de ofender, logo não se configura crime contra a honra.) 
 

NÃO HAVENDO O DOLO ESPECÍFICO – NÃO HÁ CRIME CONTRA A HONRA 
 
CALÚNIA (Art. 138, CP) – Ofensa à honra objetiva (externa). Imputação falsa de um fato definido como 
crime (NÃO cabe contra contravenção penal). A imputação deve ser FALSA, deve haver DOLO DIRETO ou 
EVENTUAL. 
Ex: se eu imputo alguém um fato criminoso.  
 
Na CALÚNIA há a possibilidade de alegação da EXCEÇÃO DA VERDADE – Prova da verdade. 
 
        § 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo: 
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível; 
II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no I do art. 141; 
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. 
 
Ex: A alega que B cometeu um crime. 
B alega que A cometeu calúnia. 
A, se provar que B cometeu o crime, não poderá ser processado por calúnia. 
 
Sujeito Passivo da Calúnia: em regra, qualquer pessoa poderá ser vítima de calúnia, até o Fernandinho Beira-
Mar.  
 
As Pessoas Jurídicas podem ser caluniadas? 
R: Para a doutrina que aceita que as PJ podem cometer crimes ambientais e contra a economia, neste caso elas 
poderão ser caluniadas. 
 
Morto pode ser Caluniado? 
R: A honra é um direito da personalidade e esta se extingue com a morte. Logo, o que o §2º quis dizer é que 
aquilo que é ofendido é A MEMÓRIA DOS MORTOS. 
 
Para ocorrer a Calúnia, dispensa-se a capacidade de entendimento da vítima. 
 
 
DIFAMAÇÃO (Art. 139, CP) – Ofensa à honra objetiva. Imputação de qualquer outro fato lesivo à 
reputação. A difamação não precisa ser falsa, ainda que eu impute um fato verdadeiro, poderá haver o crime de 
difamação. Este crime vem resguardar quando a pessoa quer resguardar um fato que não deseja divulgar para a 
sociedade. Mesmo fatos verdadeiros são lesivos à honra de alguém. 
 



    www.estudodireito.com 
 

 
29 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

Ex: se eu imputo alguém um fato imoral; imputar alguém um fato contravencional (contravenção penal) 
 
***Devemos tomar cuidado com as nuances dos fatos. 
Ex: João, militar, se encontra sexualmente com outra pessoa dentro do quartel – crime militar de pederastia – 
CALÚNIA. 
 
Ex: Marcos, técnico do DETRAN, se encontra sexualmente com outra pessoa dentro do posto – contravenção – 
DIFAMAÇAO. 
 
Ex: Marcos chama João de Ladrão. Neste caso não houve a especificação do fato, não houve a intenção de ofender 
a honra objetiva, apenas a subjetiva. Neste caso há INJÚRIA 
 
Ex: Marcos chama João de ladrão, e diz que ele rouba carros na esquina. Aí sim houve ofensa à honra objetiva – 
Crime de CALÚNIA. 
 
NÃO se admite a EXCEÇÃO DA VERDADE, SALVO: 
        Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é 
relativa ao exercício de suas funções. EXCEÇÃO: único caso onde cabe a prova da verdade na injúria. 
A alega que B é funcionário fantasma. 
B alega que A cometeu difamação. 
B, se provar que A é funcionário fantasma, não poderá ser processado por calúnia. 
 
Morto pode ser DIFAMADO? 
R: Não, pois não há a previsão legal. Na verdade isso é crime de vilipêndio aos mortos, tipificado no Art. 212, 
CP. 
 
Para ocorrer a Injúria, dispensa-se a capacidade de entendimento da vítima. 
 
INJÚRIA (Art. 139, CP) 
A vítima da injúria só pode ser uma pessoa dotada de entendimento, pois estou violando o entendimento de 
honra da própria pessoa. 
 
A injúria OFENDE: 

1. DIGNIDADE: Atributos físicos e intelectuais 
Ex: Chamar uma pessoa de imbecil – Ofensa aos atributos intelectuais. 

2. DECORO: Atributos morais. 
Ex: Chamar alguém de corno manso. 
 
Há possibilidade de injúria reflexa: 
 
Ex: Chamei A de corno. Estou ofendendo a Mulher e o Marido, ao mesmo tempo. 
 
Variedade dos meios executórios: A Injúria pode ser cometida não apenas por palavras, mas também por gestos 
ou até mesmo meios simbólicos. 
 
OBS: A Injúria poderá ocorrer por um XINGAMENTO ou até mesmo um FATO DETERMINADO, mas que 
só ofende a própria pessoa. 
 
Ex: Mandar alguém tomar no c*. Este xingamento não atinge atributos físicos ou morais. Não basta a mágoa pela 
ofensa 
 
Havendo Calúnia, Difamação e Injúria em um mesmo contexto? 
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R: Como a honra é um direito uno e indivisível, ocorrendo as ofensas, a mais grave absorve as demais. Sobressai 
a calúnia (concurso aparente de normas) 
 
§2º) Injúria Real 
 Violência – Cúmulo Material de Penas 
 Vias de Fato - Menosprezo e Humilhação 
 
§3º) Injúria por Preconceito: Sujeito Passivo é pessoa ou grupo de pessoas determinada. 
 Por opção sexual 
 Lei 7716/89 (Caso a injúria seja GENÉRICA – enquadra-se nesta lei e não no crime de Injúria 
por preconceito. 
 
Majorantes da INJÚRIA: 
 
Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: 
        I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro; 
        II - contra funcionário público, em razão de suas funções; 
        III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da 
injúria. 
        IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de 
injúria.       (Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003) 
        Parágrafo único - Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em 
dobro 

EXCLUSÃO DO CRIME (Exclusão de tipicidade): 

        Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível: 

 
 I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador; 
As parte não podem ser tolhidas do direito de contestar, ainda que por ofensa. Isso evita que o princípio da Ampla 
Defesa seja cerceado.  
 
Durante o juízo, caso a ofensa seja pertinente ao debate, não há crime de Injúria. 
 
Ainda que a ofensa seja dirigida ao Juiz ou Promotor, desde que haja pertinência com a lide, teoricamente não 
haveria tipicidade. 
 
JURISPRUDÊNCIA: Diz que o promotor ou juiz não podem ser ofendidos em juízo. 
 
II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de 
injuriar ou difamar; 
 
Não HÁ INTENÇÃO DE OFENDER – Animus criticandi 
 
III - o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no 
cumprimento de dever do ofício. 
 
Não Há a INTENÇÃO DE OFENDER – presença do Animus consulendi. 
 
RETRATAÇÃO 
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Conceito: Ato de se desdizer. É ato unilateral (independe de aceitação da vítima). Ainda que a vítima não 
deseje e aceite a retratação, ainda assim esgota-se a possibilidade de imposição de uma pena. Para que funcione, 
deverá ocorrer até o momento da sentença. 
 
É Causa Extintiva de Punibilidade. 
Art. 107 traz todas as causas de extinção. 
Para que haja a possibilidade de retratação, deve haver a previsão específica em cada crime. No caso dos crimes 
contra a Honra há esta previsão. 
Se a retratação ocorre depois da sentença ela não operará nenhum tipo de efeito. 
 
Retratação por meios de comunicação: 
Parágrafo único.  Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de 
meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se 
praticou a ofensa.   
 
Até 2015) bastava-se a retratação nos autos do processo.  
Após 2015) Se a ofensa foi proferida pelo jornal, deverá se retratar (caso haja a vontade da vítima) pelo mesmo 
de comunicação. No entanto, se a vítima dispensar a retratação pelos meios de comunicação proporcionais. 
 
OBS: A retratação é causa de extinção de punibilidade, mas não reflete no âmbito civil. O Autor ainda poderá 
ser processado civilmente. 
 
Art. 144 – Pedido de Explicações, que é um Direito Potestativo. 
 
Ex: uma pessoa escreveu um artigo ofendendo a profissão de delegado eu peço para se explicar em juízo. 
 
 
CRIMES CONTRA HONRA SÃO DE AÇÃO PENAL PRIVADA: 
 
Queixa é a peça exordial de crimes de Ação penal PRIVADA. 

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, 
§ 2º, da violência resulta lesão corporal. 

        Parágrafo único.  Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 
deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 
3o do art. 140 deste Código. 

Injúria cometida contra Funcionário Público: A Ação Penal tem natureza dúplice. 
 
Se o FP ofendido resolve processar usando advogado – Ação Penal é PRIVADA. 
 
Se ele espera a atuação do MP – A Ação Penal é PRIVADA ou PÚBLICA CONDICIONADA, mediante o MP. 
 
EXCECÃO: Injuria Real + Lesão Corporal: AP. Pública Incondicionada. 
 
 
Crimes contra a Administração Pública: 
 
Desacato 331,CP – Manifestação de desprezo, menosprezo para com a atividade da administração publica.  
Ex: atos de violência contra um funcionário público, ameaça, poderá também ser praticado contra a honra do 
FP. 
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Ex: No caso de ofensa contra a honra. Neste caso, o FP é o sujeito passivo secundário. O Sujeito Passivo 
primário do Desacato é a AdmPub e o bem jurídico tutelado é o prestígio da AdmPub 
 
Se eu entro numa repartição pública eu xingo um funcionário, A vítima primária é a AdmPub e a secundária é o 
FP. 
 
Problemas das Cortes Internacionais: 
Cortes Internacionais (CIDH) diz que o Desacato fere o direito popular a reivindicações perante a AdmPub. 
Quando se passa o FP como vítima secundária isso quer dizer que a ideia não é tutelar o FP e sim salvaguardar 
as AdmPub das críticas, logo seria um crime inconstitucional. 
 
Brasil faz parte do Pacto de São José da Costa Rica, logo deveria salvaguardar o direito à liberdade de 
expressão, logo, juridicamente, seria um crime INCOSTITUCIONAL. 
 
STJ 5a Turma: DESACATO é INCONSTITUCIONAL. 
STJ 3a Seção: DESACATO é CONSTITUCIONAL. 
 
DESCATO ou INJÚRIA? 
O problema é:  xinguei um funcionário: isso é desacato ou injúria? 
 
Xinguei meu vizinho que é FP. Mas o xingamento se refere a uma briga de vizinhos e não tem referencia à FP, 
logo é Injúria e não desacato. 
 
Desacato:  A ofensa é cometida enquanto o funcionário está exercendo a função ou a ofensa é relativa à função 
desempenhada. Devo vincular a ofensa ao desempenho funcional da pessoa. Ele só pode existir quando 
proferido na presença do FP. 
 
 
CALÚNIA ou DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA? 
Denunciação Caluniosa, Art. 339, CP: É a mesma coisa que calúnia. É a imputação mentirosa de um crime. 
Só que na denunciação há um segundo propósito, além de ofender a vítima, o Autor deseja que seja 
instaurado algum procedimento para investigar a vítima. 
 
CRIMES CONTRA LIBERDADE INDIVIDUAL 
Art. 146 – Constrangimento Ilegal 
 
Conceito: meu comportamento só poderá ser tolhido se houver uma lei. Eu sou livre para fazer ou deixar de fazer 
o que eu queira, salvo se houver lei determinando o contrário. Logo, neste crime, tenho uma vítima sendo obrigada 
a fazer ou deixar de fazer algo e não existe lei obrigando a fazer ou deixar de fazer esta determinada coisa. 
 
Requisitos: (Como a pessoa pode ser obrigada a fazer ou deixar de fazer algo?) 
 I – Violência: incidência de uma força física sobre o corpo da vítima (vis corporalis). Dispensa o 
contato corporal, mas eu preciso de uma força física incidindo sobre o corpo da vítima 
 
 II – Grave ameaça: O que nós temos aqui é a violência moral – psicológica (vis compulsiva). Consiste 
na promessa de um mal.  
  Mas o que caracteriza a ameaça como GRAVE? 
   R:  1) precisamos prometer uma lesão intensa  (um mal) a uma bem jurídico 
relevante. 
   Ex: Se você não fizer isso eu vou espancá-lo (bem jurídico relevante) 
    2) A ameaça tem que ser crível. 
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   Ex: Se você passar na minha rua farei uma macumba para você (não é ameaça crível) 
 
 III – Outra forma de redução de resistência: 
   Ex: Marido que impede a mulher de sair colocando calmante na água da mulher. 
 
OBS: O Constrangimento ilegal é meio executório de diversos crimes, como por exemplo Roubo, Extorsão, 
Extorsão mediante sequestro, Estupro e diversos outros. Sempre que ele for um meio executório para a prática 
de outro crime ele será absorvido (Conflito Aparente de Normas), resolvido pelo princípio da subsidiariedade 
ou especialidade. 
 
Ex: Estupro é especial em relação ao constrangimento ilegal – Logo há estupro! 
 
Causas de Aumento da Pena: 
 
§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais 
de três pessoas, ou há emprego de armas. 
 
EMPREGO DE ARMAS (Aplica-se também Art. 157 – Roubo e 158- Extorsão) 
Não basta que o autor porte uma arma, ele deverá usar a arma para constranger de alguma forma 
Ex1: Sujeito levanta a camisa e mostra que está armado – Há emprego de arma. 
Ex2: Sujeito em momento algum mostrou a arma para a vítima – Não há emprego de arma. 
 
Primeiro, o que é ARMA? 
R: É todo instrumento que pode ser utilizado para ataque ou defesa, quer tenha essa finalidade ou não, e, 
portanto, é dotado de potencialidade lesiva.  
 Arma PRÓPRIA: São aquelas que existem com a finalidade de ataque ou defesa. 
 Arma IMPRÓPRIA: São aquelas que não existem com a finalidade de ataque ou defesa, mas poderão 
ser utilizadas eventualmente para ataque e defesa. 
 
Ex: Constranger alguém com uma arma de brinquedo é tipificado como constrangimento na sua forma 
simples e não majorada, já que não a arma não é capaz de causar lesões. 
 
 
        § 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. 
No caso de Violência, em virtude do §2º, não haverá absorção e sim haverá CÚMULO MATERIAL. 
 
        § 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo – Nestes casos não há constrangimento ilegal 
        I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se 
justificada por iminente perigo de vida; 
        II - a coação exercida para impedir suicídio 
 
Art. 147 – Ameaça 
A Grave Ameaça do Crime do Art. 146 é o crime de Ameaça do Art. 147. É crime de Ação Pública 
Condicionada. 
 
 
 *Grave ameaça: O que nós temos aqui é a violência moral – psicológica (vis compulsiva). Consiste na 
promessa de um mal.  
  Mas o que caracteriza a ameaça como GRAVE? 
   R:  1) precisamos prometer uma lesão intensa  (um mal) a uma bem jurídico 
relevante. 
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   Ex: Se você não fizer isso eu vou espancá-lo (bem jurídico relevante) 
    2) A ameaça tem que ser crível. 
   Ex: Se você passar na minha rua farei uma macumba para você (não é ameaça crível) 
 
Além disso, por força do Art. 147, a ameaça deve ser um INJUSTA. A ameaça justa, em regra, não é crime 
(Exceto no crime do Exercício arbitrário das razões) 
 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL X AMEAÇA: 
Se eu faço uma exigência ou condiciono um comportamento da vítima por meio de uma ameaça, o crime é de 
CONSTRANGIMENTO. 
Se a ameaça se basta nela mesma, o crime é de AMEAÇA. 
 
Art. 148 – Sequestro e Cárcere Privado: 
Conceito: Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Deve haver o sequestro /cárcere 
por tempo relevante.  
 
De que liberdade estamos falando? 
R: Sequestro e Cárcere privado são formas de privar alguém de sua liberdade de locomoção. Sendo Sequestro e 
Cárcere privado são elementares do crime. 
 
Sequestro: É gênero do qual são espécies Sequestro propriamente dito e o Cárcere Privado. 
 
DOUTRINA: 
 Sequestro propriamente dito: Abductio – abdução ou arrebatamento. Se eu retiro uma pessoal de um 
lugar e levo para outro. Há o deslocamento espacial da vítima. 
 Cárcere privado: Retentio. Reter a vítima no lugar onde se encontra. A vítima pode ir voluntariamente 
para determinado local e, então, eu a mantenho neste local 
 
JURISPRUDÊNCIA MAJ: 
Tanto o sequestro quanto o cárcere privado poderão ocorrer por Abductio ou Retentio. 
 Cárcere: pressupõe prisão em local fechado, com grande restrição de liberdade de locomoção. 
 Sequestro: Por exclusão, tudo que não é cárcere é sequestro. 
 
- Este crime poderá ocorrer em diversas modalidades: Mediante fraude, ameaça, violência, etc... 
- Só não é possível praticar este crime mediante o convencimento. 
 
Sequestro – Crime Permanente: 
 
SEQUESTRO é o exemplo típico de crime PERMANENTE, já que a consumação é temporalmente diferida, ou 
seja, permanece no tempo. 
Neste crime, o Sequestro se consuma quando o Autor passa a ter total controle sobre a vítima. 
Durante todo o tempo do sequestro a consumação continua se operando 
Com a libertação da vítima ou morte da vítima: cessa a consumação. 
 
É importante saber a cessão da permanência pois: 

1) A lei válida é a do momento da cessação. 
2) A prescrição passa a ser contada da cessação. 

 
Formas Qualificadas do sequestro: 

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos: 
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          I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 
(sessenta) anos; 

  IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos; 

Se em algum momento da permanência a vítima tinha 18 anos ou passou a ter maior de 60 anos, responderá na 
forma qualificada. 
 
Extorsão Mediante sequestro: 
Sequestro ou Cárcere privado com intenção patrimonial (havendo a intenção de se locupletar) o crime passa a 
ser crime do Art. 159, CP.  
 

V – se o crime é praticado com fins libidinosos.  

 
Sequestro com intenção libidinosa: 
Ato sexual não se consuma: Responde por sequestro na forma qualificada. 
Relação sexual não consentida: Concurso de crimes = Sequestro + Estupro 
Relação sexual consentida posteriormente: Responde por sequestro na forma qualificada. 
 

II - se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital; 

III - se a privação da liberdade dura mais de quinze dias. 

SEQUESTRO MEDIANTE TORTURA: 

SEQUESTRO QUALIFICADO POR TORTURA 

§ 2º - A pena é de reclusão, de dois a oito anos: 

Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou 
moral:  
 
Neste caso a intenção é tolher a liberdade da vítima, e,  durante a permanência, o autor acomete a 
vítima com maus-tratos. 

 

Lei 9455 
Todos os crimes classificados como tortura estão no Art. 1º desta lei. 
 
TORTURA MAJORADA Mediante Sequestro: Se a intenção é torturar, ou seja, a vítima é 
sequestrada para ser torturada  

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: 

III - se o crime é cometido mediante seqüestro. 
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Art. 149 – Redução à situação análoga a escravo 
 
Neste crime, pouco interessa a vontade da vítima. Ainda que a vítima queira se submeter a condição de escravidão, 
haverá o crime, já que a vítima não poderá se desposar do seu status libertatis 
Há o direito de abrir mão de certos aspectos da liberdade, no entanto, há limites para esse direito. Por este motivo, 
a pessoa que se submete a esta condição não poderá abrir mão totalmente de sua liberdade e, por isso, o Autor, 
ainda que anua a vítima, comete o crime. 
 
Ex: Sujeito tem em casa um harém. Convive com 5 mulheres que o servem sexualmente. Há crime do Art. 
149? 
R: Não, pois todas as hipóteses previstas no Art. 149 tratam de situações laborais, sendo exaustivo sua 
relação. 
Art. 149 A – Tráfico de Pessoas:  
 
EM 2016 Brasil reformou sua legislação, tornando-o condizente com os tratados internacionais, já que 
anteriormente só era tipificado o crime de tráfico de pessoas para fins sexuais.  
O Legislador tipificou todos os atos da cadeia de traficância como o crime de Tráfico de Pessoas. Logo ficou 
impossível a tentativa. 
 
Ao mudar de lugar de convivência a vítima, por meio do tráfico, preciso mudar a realidade da pessoa, para que 
se configure o crime. 
 
Havendo a remoção de órgãos, virou escravo, etc. à Haverá o Concurso de crimes. 
Ex: Tráfico de Pessoas + Remoção de Órgãos = Art 149-A + Art. 14 da Lei 9434 (Transplantes) 
 
Art. 150 – Violação de Domicílio:  
 
Bens Jurídicos Tutelados: Paz domiciliar e Intimidade. 
-Proteção do Art 5º, XVI, CFRB 
 
IMPORTANTE!!! A conduta deve lesar de maneira relevante os bens jurídicos tutelados.  
Ex1: imagine uma fazenda onde à 1km da casa principal existe uma cachoeira. Se uma pessoa entre sem 
autorização na cachoeira 
Ex2: Uma casa vazia colocada a aluguel, mas sem inquilinos. Não haverá violaçãoo de domicílio. 
Ex3: Uma casa de veraneio 
 
CONCEITO DO CRIME: 
 

1)  ENTRAR ou/e PERMANECER +  
 

2) a. CLANDESTINAMENTE: de forma escondida, sem que ninguém veja,  
 b. ASTUCIOSAMENTE: sujeito ativo se vale de algum meio fraudulento para entrar na casa. Ex: 
Fotógrafo que quer tirar foto de um famoso por dentro, e se fantasia de encanador para poder tirar as fotos da 
casa. 
 OBS: nos dois casos há presunção de DISSENSO (Presume-se que  o proprietário não quer que o invasor 
esteja em sua propriedade) 
  
 c. OSTENSIVAMENTE: Neste caso, o dissenso não se presume e o proprietário deverá expressar que 
não quer que a pessoa entre em seu imóvel ou permaneça.  
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 OBS: quando duas pessoas coabitam em um imóvel e não há uma relação de subordinação (como pai e 
filho) e uma das pessoas não autoriza e a outra autoriza, prevalecerá o NÃO. 
 
NÃO É CRIME de Violação de Domicílio: 
  
 Código Penal - Art. 150 - § 3º - Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em 
suas dependências: 
         
I – DIA: com Mandado Judicial - com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra 
diligência; 
 E o que é o dia? 
  R: Há divergências:  
   1 – 06:00 horas até 18:00 horas; 
   2 – 06:00 horas até 20:00 horas; 
   3 – Critério Atmosférico – Alvorada ao Crepúsculo (PARA O DIREITO PENAL). 
  *Caso eu entre para cumprir a diligência durante o dia e permaneça até a noite, não 
haverá problema. 
 
II – DIA / NOITE: quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. 
 
 Havendo um ERRO DE TIPO, não há violação. 
Ex1: Policial ouve gritos e invade a casa para socorrer, mas era uma brincadeira. 
 
Ex2: Policial que entra na casa por uma denúncia e depois descobre que ali havia realmente o crime. 
 
ATENÇÃO!!! O fato de se constatar a real existência de um crime  somente após a entrada, essa 
circunstância legitima a violação do domicílio? 
 
 Há 3 POSIÇÕES: 
  1) NÃO HÁ LEGITIMAÇÃO. Eu só posso ingressa em casa alheia se eu tiver certeza visual 
do crime. Sem essa certeza eu não posso ingressar em casa alheia 
  2) HÁ LEGITIMAÇÃO, Desde que haja uma fundada suspeita, calcada em elementos 
concretos, de que se esta havendo um crime em determinada residência 
  3) HÁ LEGITIMAÇÃO. Se eu entrei em casa alheia e descobri que ali ocorria um crime, 
pronto: há legitimação da entrada. 
 
CF - Art 5º, XI: Desastre ou para prestar socorro: Não há violação de domicílio. 
 

3)  
- Em casa alheia (§§ 4º e 5º): além dos locais onde a pessoa habita, também se considera CASA os locais 

fechados onde a pessoas exerce sua profissão. 
   
§5º) Não são considerados casa. 

 
- Suas dependências: locais contíguos ao imóvel Ex: varanda, celeiro, etc.) 

OBS: Caso não haja uma separação entre as áreas contíguas e o acesso  
 
Art. 150 §1º - Forma Qualificada. 
Art. 150 §2º - Forma Majorada. 
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IMPORTANTE! Diferenças para o ESBULHO POSSESSÓRIO Vs. INVASÃO DE DOMICÍLIO. 
A Violação de Domicílio é absorvida pelo Esbulho Possessório. 
 
CP, Art. 161, II - invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas 
pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. 
 
Se eu ingresso em um imóvel para haver aquele imóvel para mim, não cometo Violação de Domicílio e sim 
Esbulho Possessório 
 
Para que eu tenha um crime de Esbulho Possessório é necessário que ele seja praticado por: 

- Violência 
- Grave Ameaça 
- Cometido por 3 ou mais  
- Cometido por 4 ou mais: Há essa divergência, pois entende-se que é uma pessoa em concurso com mais 

de 2 pessoas, ou seja, 4 ou mais. 
 
CRÍTICA: Invadi prédio vazio, sem grave ameaça, sem concurso, mas com a intenção de haver o prédio para 
mim – não há crime! Poderá haver um ilícito civil, mas não há crime. 

Art. 154, A – Violação de Dispositivo de Informática: 
 
1) O crime só existe se há a violação de um mecanismo de segurança e eu consigo burlá-lo. Caso não haja 
esse mecanismo de segurança, não há que se falar na ocorrência deste crime.  
 Ex1: o dispositivo está protegido por senha e eu consigo derrubar a senha – Há crime 
 Ex2: Perdi meu celular na rua, mas ele não tinha senha. Se a pessoa rouba meus dados – Não haverá 
crime do Art. 154, A. Mas se a pessoa divulga minhas nudes, haverá o crime de DIFAMAÇÃO. No entanto, se 
as fotos divulgadas for de crianças ou adolescentes em uma cena de sexo, o crime será tipificado pelo ECA 
 
2) Deverá haver o especial fim de agir. Ex: Se invado para fazer uma brincadeira se mau gosto, não haverá 
crime 
 
Título II – Crimes contra o Patrimônio 
 
Adentramos agora em crimes que não incidem sobre pessoas e sim sobre o patrimônio.  
 
Primeiramente é importante se definir: o que é patrimônio? 
 
DIREITO CIVIL: Complexo de relações econômicas de uma pessoa, seja o patrimônio ativo ou passivo. 
 Ativo + Passivo 
 Relações Econômicas Patrimoniais 
 
DIREITO PENAL: Não são relevantes o aspecto passivo do patrimônio, já que ninguém vai querer roubar 
dívida. Não se basta no valor econômico de um bem, já que pode ser afetado em âmbito econômico, sentimental 
ou de uso. 
 
Ex: Roubar um álbum de família, não tem valor econômico, mas tem grande valor sentimental. 
 
OBS: Em alguns crimes há uma limitação na consideração do  “tipo” de valor. Ex: Art 158 – Extorsão, só 
valerá o valor econômico. 
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Art. 151 – Furto: 
 
Conceito: Subtrair – para si ou para outrem – coisa alheia móvel. 
 Objeto Jurídico: Patrimônio 
 Objeto Material: Coisa alheia móvel 
 
ATENÇÃO – Não confundir estes conceitos! 
Objeto Jurídico ou Objetividade Jurídica: é o bem jurídico tutelado. 
Objeto Material: é aquilo sobre o que recai a conduta. A conduta recai sobre o que? 
 
Quem é a vítima de um crime de roubo? 
R: É importante definir quem ou quais são as vítimas, pois indicará o número de testemunhas que poderão ser 
ouvidas. 
 
A Propriedade tem 3 aspectos: 
 Propriedade: poderá fruir, dispor e usar 
 Posse: poderá usar e fruir  
 Detentor: corresponde a um direito exercido em nome alheio. Ex: Caseiro que toma conta de uma casa. 
Está ali como se fosse um representante do verdadeiro proprietário ou  
 
Isso é importante para saber se os 3 aspectos da propriedade poderão ensejar em FURTO. 
 
Entendimento Majoritário: 
 Proprietário e Possuidor serão vítimas do FURTO 
 Detentor não é vítima de FURTO. 
 
Objeto Material: COISA + ALHEIA + MÓVEL 
 
COISA: Para o Direito Penal são as coisas corpóreas, ou seja, compostas de matéria. Tudo aquilo que eu posso 
me apossar poderá ser objeto de furto. 
Os direito não podem ser furtados, mas os títulos de crédito que corporificam o crédito poderão ser furtados. 
Ex: A folha de cheque poderá ser furtada. 
 
OBS1 – CP, Art. 155, §3º: A Energia, apesar ser bem imóvel para o Direito Civil, será equiparada a Bem Móvel 
e poderá ser objeto de furto. 
OBS2 No caso do furto de TV a cabo e Internet entende-se que não há crime de FURTO, pois não são energias 
utilizáveis ou consumíveis.   
 
Exposição de Motivos da Parte Especial: 
56. Várias são as inovações introduzidas pelo projeto no setor dos crimes patrimoniais. Não se distingue, para 
diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, 
apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, e desde 
que o agente é criminoso primário, pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um 
até dois terços, ou aplicar somente a de multa (artigos 155, § 2º, 170, 171, § 1º). Para afastar qualquer dúvida, é 
expressamente equiparada à coisa móvel e, compatibilizar, reconhecida como possível objeto de furto a "energia 
elétrica ou suscetível de incidir no poder de disposição material e exclusiva de um indivíduo (como, por exemplo, 
a eletricidade, a radioatividade, a energia genética dos reprodutores, etc.) pode ser incluída, mesmo do ponto 
de vista técnico, entre as coisas móveis, a cuja regulamentação jurídica, portanto, deve ficar sujeita. 
 
ALHEIA: coisa de outrem. 
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Ex: Imagine que A alugou o carro de B. B exige que A entregue o carro antes do contrato. A não entrega. B vai 
a noite e se apossa do carro. Houve furto? 
R: NÃO, pois não se caracteriza a coisa alheia e sim coisa própria. Há o crime do CP, Art. 346. 
 
CASOS ESPECIAIS: 
Res Nullius (coisa sem dono) – Pescar um peixe de um rio. Não é furto! 
Res Derelicta (coisa abandonada) – A coisa já teve dono, mas deixou de ter. Não é furto! 
Res Desperdita (coisa perdida) – Não é porque a coisa foi perdida é que deixou de ter dono. Não é furto! Mas é 
crime do CP, Art. 169, II – Apropriação de coisa achada. 
OBS: Não confundir coisa perdida com coisa esquecida. Se eu esqueci um bem em determinado lugar, eu sei 
onde está (TAXI), logo haverá o furto! 
 
OBS: Lendas Urbanas: 
 
Roubar cabelo – Lesão corporal. 
Roubar um rim – Lesão corporal. 
Furto de Cadáver: 
 - Cadáver, em regra, é coisa e não integra o patrimônio de ninguém. 
 - EXCEÇÃO: Pessoa morreu mas não foi sepultada, é doado pelo poder público e passa a integrar o 
patrimônio da Instituição de Ensino. Logo passa a ter valor de USO e poderá ser furtado. 
 
MÓVEL: Tudo aquilo que é passível de mobilização. 
ATENÇÃO!!! Não confundir os conceitos de Móvel e Imóvel de Direito Civil. 
 
SUBTRAIR: diminuir o patrimônio invito domino (sem a vontade ou consentimento do titular). Em 
regra, se dá pelo deslocamento. No entanto, poderá não haver deslocamento. 
Ex: Entrei em uma loja de departamento no setor de bebidas e tomo toda uma garrafa de whisky. Cometo furto.  
 
 
Quando se Consuma o Crime? 
1) Consumo Imediato da Coisa Móvel 
R: Em regra, quando ha o consumo imediato do bem , há a consumação. 
 
2) Inutilização ou Desaparecimento da coisa 
R: EM regra, quando estes fatos acontecem , também haverá a consumação. 
 
3) Quando não houver o Consumo Imediato? 

(STF) Teoria da Amotio: Total domínio sobre a coisa (ou há o desapossamento da vítima). 
No momento em que eu inverto a posse e passo a ter total poder sobre o bem, para a Teoria da Amotio o 
furto estará consumado. Ainda que a vítima recupere o patrimônio depois, a  
 

(DOUTRINA)Teoria Blatio 1: O furto só se consuma, ainda que por um tempo breve, a posse 
pacífica do bem, posse não perturbada. 
Ex: Furto do celular. Vítima corre atrás do bandido por 30 min. Durante todo o tempo em que o bandido foi 
perseguido não havia a posse pacífica e sim um aposse molestada, logo não houve a consumação. 
 
Teoria Blatio 2: Quando a coisa sai da esfera de vigilância da vítima o crime de furto se consuma. 
Ex:  
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§1º Furto Noturno – Causa de Aumento de Pena – Repouso Noturno 
 
§2º Causa de Diminuição ou de Substituição da Pena 
 Primariedade – Coisa de Pequeno Valor*  
*Não tem repercussão o tamanho do patrimônio, mas não deve ser confundido como a insignificância. 
*As condutas insignificantes são materialmente atípicas, não há crime. 
  Condições Pessoas da Vítima (MIN) 
  < 1 salário Mínimo (MAJ) 
 
§4º FURTO QUALIFICADO (02 a 08 ANOS): 
  
 I – Destruição* ou Rompimento de Obstáculo** 
  *Destruição (PERDI AULA) 
   Ex: Matar o cachorro na casa 
  **Rompimento: é menor que a destruição, mas, ainda assim, havendo uma brecha.  
   Ex: Fazer brecha na cerca de arame farpado. 
OBS: Se o rompimento do obstáculo não ofereceu nenhuma vantagem, o furto será considerado simples. 
   Ex: O ladrão cortou a cerca de arame farpado, mas nao percebeu que a um metro dele 
tinha um portão aberto. 
  
 II – Abuso de Confiança, Fraude, Escalada e Destreza 
 
A) Abuso de Confiança: A vítima confia no Autor, e por confiar nele deixa seu patrimônio à mostra, em 
virtude desta relação. A vítima não cogita na hipótese deste furto e por isso deixa seu bem disponível ao Autor. 
Só há o abuso de confiança se houver esta relação de confiança, sendo o abuso justificável. 
Ex: Deixo um agente de saúde entrar na minha casa e ele rouba a carteira em cima da mesa. Não é furto 
praticado mediante abuso de confiança, já que não há esta relação especial de confiançaa. 
 
Ex: No caso do vínculo empregatício. Doutrina: diz que não basta para justificar esta relação de confiança. 
 
B) Furto Mediante Fraude: ATENÇÃO para não confundir com ESTELIONATO !!!  
Para haver o Estelionato, deve haver uma relação Sinalagmática (Prestação – Contraprestação). Deve haver 
um NJ fraudulento. Se não há este NJ, logo, não há Estelionato e sim Furto Mediante Fraude. Não havendo esse 
NJ será Furto Mediante Fraude 
 
Definição da Doutrina: 
Burlo a vigilância da vítima para subtrair o bem: Furto mediante fraude. 
Fraude é utilizada para que a vítima CONCEDA a vantagem ao Autor do crime 
 
Ex1: velhinha entra no banco e não sabe usar a maquina do caixa eletrônico. Sujeito se aproxima e ajuda-a. No 
final do processo pede para ela deixar o cartão e apanhar o dinheiro em outra maquina. Sujeito furta o dinheiro 
e sai do banco. Furto Mediante Fraude 
 
Ex2: Dei meu carro para o um manobrista em um restaurante. O manobrista foge com meu carro – Furto 
mediante fraude. 
 
Ex3: 
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1) Furto de Energia, pois qualquer 
pessoa que chega ali consegue perceber o 
fio; 
 
2) Furto mediante fraude, pois o fio 
está escamoteado, não havendo um 
Negócio Jurídico; 
 
 
3) Estelionato, pois ali há um Negócio 
Jurídico com a operadora de energia. 
 
 
 

Local de Consumação do Furto: 
 
> No Furto: verbo do crime – SUBTRAIR, ou seja, no momento em que o Autor desapossa a vítima (Teoria da 
Blatio) 
> No Estelionato: verbo do crime – OBTER, ou seja, no momento em que o Autor se apossa totalmente do objeto 
do crime. 
 
C) Escalada: Todo ingresso em prédio alheio por via incomum e que demande grande esforço físico. 
Há uma parte da Jurisprudência que diz que o uso de escadas, ainda que não haja esforço físico, também qualifica 
o Furto por escalada. 
 
D) Destreza: Meio insidioso. Sujeito alcança o patrimônio da vítima, sem que a vítima se dê conta. Há uma 
habilidade do Autor. Se o Sujeito não é destro o suficiente, não haverá a incidência da qualificadora. 
 
 III – Emprego de chave falsa 
O que é chave falsa? R: qualquer objeto capaz de acionar o mecanismo da fechadura. 
 
 IV – Concurso de 2 ou mais agentes 
Qualquer tipo de concurso serve para qualificar o crime de furto ou este concurso deverá ocorrer na FASE 
EXECUTÓRIA? 
Ex: Eu encomendo um crime de furto. Isso basta para qualifica o crime de Furto Mediante Concurso, ou é 
necessário que os dois agente?  
MAJ: Não é qualquer concurso que qualifica o crime. Para que haja a presença da qualificadora, deve haver o 
concurso na fase executória. 
No caso de encomendar o crime de furto de um carro – Cada um dos autores responderá por furto simples 
 
§4º-A) FURTO QUALIFICADO (2018) (04 a 10 ANOS) – Furto de Caixa Eletrônico com Explosivo 
 
§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de 
artefato análogo que cause perigo comum 
 
Perigo Comum: Não basta a potencialidade de causar dano eu tenho que gerar o risco para a sociedade a partir 
do uso de explosivos. Ex: Se eu faço o uso do explosivo em uma propriedade rural, não há o perigo comum. 
 
- Neste crime de Furto Qualificado o Art. 251 (Explosão) será absorvido pelo §4º-A 
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Explosão: CP, Art. 251 - Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante 
explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. 
Ocorre quando eu causo um explosão que coloca em risco a incolumidade pública. 
 
§7º) FURTO QUALIFICADO (2018) (04 a 10 ANOS) – Furto de substância explosivo 
Conceito: Subtrair substâncias explosivas para montagem de um artefato explosivo. 
Há o dolo específico para montar um artefato explosivo. 
 
Substância e Artefato Explosivo: Regulamento 105 do Ministério do Exército (define o que são artefatos 
explosivos) 
 
§5º) FURTO QUALIFICADO (1996) (03 a 8 ANOS) – Furto de Veículos para outro Estado 
Conceito: Subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.   
 
Há necessidade correta delimitação entre fronteiras. Não basta a intenção de transportar o veículo, efetivamente 
o veículo deverá ser transportado. 
 
Veiculo Automotor (CTB): Aquele que funciona através de um motor a combustão ou veículo elétrico que não 
trafega sob trilho. 
 
*Para o Código Penal na definição de Veículo, vale lanchas, aviões, etc... 
 
§5º) FURTO QUALIFICADO (2016) (02 a 05 ANOS) – Furto de Semovente 
Subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da 
subtração.    
 
Há possibilidade de Inconstitucionalidade deste §: Cria uma distinção indevida e não justificada em virtude do 
valor do patrimônio. É como se o Legislador dissesse que o gado é mais importantes que outros  tipos de bens. É 
desproporcional! É uma lei criada para atender uma situação específica. 
 
OBS: Furto de uso não é crime, já que não o animus furandi. 
Art. 157 – Roubo: 
 
Crime contra o patrimônio. 
Bem Jurídico tutelado: Patrimônio + Liberdade Individual + Saúde + Integridade Corporal 
Ao contrário do furto (que tutela APENAS o patrimônio), o roubo tem uma objetividade jurídica plural. No furto 
se tutela o patrimônio, mas no roubo há outros bens jurídicos tutelados. Isso é resultado do texto do crime de 
constrangimento ilegal. Como o roubo também se refere à violência, tutela a integridade corporal e a vida.  

ROUBO Art. 157 

Subtrair Para si ou para 
outrem 

Coisa alheia 
móvel Mediante Violência/Grave 

ameaça 

FURTO Art. 155 CONSTRANGIMENTO ILEGAL  
Art. 146 

 
Princípio da Insignificância:  
- Aplica-se no FURTO – ATIPICIDADE. 
- NÃO se aplica no ROUBO, já que há a violência e grave ameaça. (DOUTRINA MAJORITÁRIA) 
OBS: A Doutrina Minoritária diz que poderá ser aplicado o princípio de insignificância no roubo, 
desconsiderando-se a parte patrimonial e relevando-se a violência. Logo, aquele que rouba coisa insignificante, 
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na verdade comete o crime de constrangimento ilegal (Bizarro, pois desconstitui a teoria do crime, já que o dolo 
era de roubar). 
 
Ex: Pessoa que entra na loja e rouba a loja, o cliente e o lojista comete 3 roubos em crime continuado. 
 
Para si ou para outrem: Elemento Subjetivo do Tipo. 
 
No Furto e no Roubo não basta o dolo genérico (subtrair), deverá haver a intenção de assenhoramento do bem 
(“animus furandi” ou “animus rem sib habendi”) 
Ex1: namorado que pega celular da namorada para ver mensagem e depois quebra. Não há furto. 
 
Ex2: Funcionária pega vestido da loja onde trabalha para usar e depois devolver. Não há crime de furto já que 
não há o animus furandi 
 
No entanto, a Doutrina Majoritária afirma que, ainda que não haja a intenção de assenhoramento, havendo a 
violência ou grave ameaça, haverá o ROUBO (É uma deturpação). 
 
MEIOS EXECUTÓRIOS: 
 I – Violência: incidência de uma força física sobre o corpo da vítima (vis corporalis). Dispensa o 
contato corporal, mas eu preciso de uma força física incidindo sobre o corpo da vítima 
 II – Grave ameaça: O que nós temos aqui é a violência moral – psicológica (vis compulsiva). Consiste 
na promessa de um mal.  
  Mas o que caracteriza a ameaça como GRAVE? 
   R:  1) precisamos prometer uma lesão intensa  (um mal) a uma bem jurídico 
relevante. 
   Ex: Se você não fizer isso eu vou espancá-lo (bem jurídico relevante) 
    2) A ameaça tem que ser crível. 
   Ex: Se você passar na minha rua farei uma macumba para você (não é ameaça crível) 
 
 III – Outra forma de redução de resistência: 
   Ex: Sujeito ativo embreagou a vítima para roubar. 
 
Consumação do verbo SUBTRAIR: 
Aplica-se a Teoria da Ablatio e Motio. 
 
Momento em que os meios executórios são empregados: 
 
A) ROUBO PRÓPRIO: Violência/Grave Ameaça/Resitência + Subtração 
Primeiro a violência + Grave, com redução a capacidade of meu eeferameaça e depois subtraio. Se consuma 
com a subtração) 
 
B) ROUBO IMPROPRIO (Art. 157, § 1º): Subtração + Violência/Grave Ameaça  
Não admite a TENTATIVA. Ele começa com furto e depois há a violência e grave a ameaça. (§1º, Art 157). Só 
temos o Roubo Impróprio quando temos a V/GA visam a garantir a subtração do bem. 
Ex1: Sujeito vai roubar joias, no momento que vai deixar a loja, se depara com o dono. Bate no dono para 
manter-se com as joias. Há CRIME IMPRÓPRIO. 
 
Ex2: Sujeito vai roubar joias, no momento que vai deixar a loja, se depara com o dono. Ele ABANDONA as 
joias e parte para cima do dono para bater nele. Neste caso, não houve o ROUBO IMPRÓPRIO e sim uma 
Lesão Corporal.  
 
CAUSAS DE AUMENTO DA PENA: 
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§2º - Aumento de 1/3 até 1/2 
  
 I - Antigamente: I - Emprego de Arma (FOI REVOGADO – passou para o §2º- A) 
 2018: Este inciso saiu do §2º e foi levado para o §º 2-A 
 II – Concurso de 2 ou mais pessoas: idem ao Furto 
 III – Serviço de transporte de valores e o agente sabe da circunstância. 
 IV – veículo para outro estado/exterior: idem ao Furto 
 V – Roubo com restrição da liberdade 
 
§2º, A - Aumento de 2/3 
 2018: Emprego de Arma de Fogo. O Legislador tentou criar uma pena mais severa, mas na verdade 
beneficiou aquele que não utilizou arma de fogo, já que tirou da tipificação Armas (que não são de fogo) das 
causas de aumento do §2º, criando uma novatio legis in mellius. É necessário o efetivo emprego da arma, ainda 
que não seja disparada. 
 
 VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, 
possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.   
 

(PERDI o INÍCIO DA AULA DO DIA 17 MAIO) 
 

ROUBO EXTORSÃO EXTORSÃO mediante 
sequestro 

Postura da vítima é prescindível Postura da vítima é 
imprescindível 

Postura da vítima é 
imprescindível 

 Prestação da vantagem pela 
pessoa que tem a liberdade 

restringida 

Prestação da vantagem por 
terceiros. 

 
 
§ 3º  Se da violência resulta – Roubo Qualificado pelo RESULTADO: 
 
I – Lesão Corporal Grave (Culposa ou Dolosa), a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;        
 Temos uma Lesão Corporal de Natureza Grave (Culposos ou Dolosos), sendo realizada durante o 
constrangimento que caracteriza um ROUBO. 
 
II – MORTE (Culposa ou Dolosa) , a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. 
(LATROCÍNIO – CRIME HEDIONDO Lei 8072/90) 
OBS: Latrocínio, ainda que com MORTE DOLOSA, considera-se como crime contra o patrimônio, logo não 
cabe o Tribunal do Juri. 
 Latrocínio: Latrocínio pressupõe que a MORTE venha em decorrência da VIOLÊNCIA. Não basta uma 
AMEAÇA ou  
Ameacei uma pessoa e ela morreu de ataque cardíaco – Roubo em concurso com homicídio. Não será latrocínio, 
pois para que haja o latrocínio a MORTE deveria se decorrência da VIOLÊNCIA e sim da AMEAÇA que não 
caracteriza o Latrocínio. 
 
à LATROCÍNIO TENTADO ou CONSUMADO? 
 

LATROCÍNIO Ocorrência da MORTE Ocorrência da SUBTRAÇÃO 
CONSUMADO SIM SIM 

TENTADO NÃO NÃO 
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Exceção: CONSUMADO SIM NÃO 
TENTADO NÃO SIM 

 
No LATROCÍNIO há dois resultados possíveis: MORTE + SUBTRAÇÃO. 
 
Latrocínio é um crime complexo, resultado da fusão de tipos penais (Roubo + Homicídio) 
 
à Regra dos Crimes Complexos: Só se consuma quando todas as partes que o compõem também estão 
consumadas. Isso significa que ocorrendo MORTE e não ocorrendo SUBTRAÇÃO ou ocorrendo 
SUBTRAÇÃO e não ocorrendo MORTE, nestes casos não haveria o Crime Complexo CONSUMADO. 
 
EXCEÇÃO DO LATROCÍNIO À REGRA DOS CRIMES COMPLEXOS: A SUMULA 610, STF Diz que 
ocorrendo MORTE e não ocorrendo SUBTRAÇÃO, considera o latrocínio consumado. Neste caso é por 
força da Jurisprudência, considerar-se-á que ocorre o Latrocínio. 
 
à O QUE CARACTERIZA O NÚMERO DE LATROCÍNIOS OCORRIDOS? 
O crime de Latrocínio é um crime contra o patrimônio. Logo a doutrina majoritária considera o número de 
latrocínio em virtude da quantidade de patrimônios violados. 
Ex: Ladrão entra na casa mata mulher e marido e rouba os pertences. Neste caso só haverá um 
 
CRIMES HEDIONDOS: 
Latrocínio (Roubo com Resultado Morte) É CRIME HEDIONDO por previsão na Lei 8072. 
Extorsão com Resultado Morte É CRIME HEDIONDO 
Mas na extorsão há um problema, que veremos no tópico a seguir.  Só é crime HEDIONDO nos casos em que a 
lei 8072 diz que é crime hediondo. 
 
Art. 158 – Extorsão: 
 
HISTÓRICO DA EXTORSÃO: 
 
Tínhamos no Art. 158 caput – Extorsão simples 
No §1º - Extorsão com aumento 
No §2º - Extorsão qualificada com Lesão grave e morte. 
 
Criou-se, no § 3º, Extorsão com restrição da liberdade, também qualificadas pelo resultado Morte e Lesão 
Corporal.  
O problema surge pois a Lei de Crime Hediondos só se refere ao Art. 158 §2º e não menciona o §3º. Para se 
incluir o §3º como Crimes Hediondos eu preciso fazer uma Analogia, e eu não poderia criar uma Analogia en 
malam partem.  
 
Essa posição MAJORITÁRIA de que o §3º não é CRIME HEDIONDO cria um colapso na Lei de Crimes 
Hediondos, já que é desproporcional considerar um crime MENOS GRAVE como HEDIONDO (158, §2º) e não 
considerar um crime MAIS GRAVE (158, §3º). 
 
PARA RESOLVER ISSO uso a seguinte interpretação: Ainda que no Art. 158, §3º eu qualifique o crime de 
EXTORSÃO pelo resultado, ainda assim eu tratarei do crime de EXTORSÃO, que é CRIME HEDIONDO. Logo 
eu não estou aplicando ANALOGIA e sim estaria fazendo uma interpretação EXTENSIVA, já que se tratam do 
MESMO CRIME. 
 
Art. 159 – Extorsão mediante Sequestro: 
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Art. 159 - Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição 
ou preço do resgate:  
 
O verbo do tipo penal é sequestrar, que é utilizado em sentido AMPLO, abrange tanto o Sequestro quanto o 
Cárcere Privado. É um Crime PERMANENTE. 
Também é um Crime COMPLEXO, formado pelos tipos penais EXTORSÃO + SEQUESTRO /CÁRCERE 
PRIVADO. 
 
Diferenças: 
Extorsão – para obter vantagem econômica. 
Extorsão mediante sequestro – para obter qualquer vantagem. 
 
Será que é QUALQUER VANTAGEM MESMO? 
 
R: NÃO. Regra Geral do Crime Complexo: Todos os elementos que formam o Crime Complexo são 
transportados para o tipo penal complexo. Logo, se o Art. 158 fala “vantagem econômica”, logo no Art. 159, 
ainda que diga “qualquer vantagem”, interpreta-se como vantagem econômica. 
 
FORMA QUALIFICADA:   
(Art. 159, § 1o , CP) - Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seqüestrado é menor de 18 
(dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.  
 
Bando Quadrilha – Leia-se Associação Criminosa (Art. 288, CP) 
 
FORMA QUALIFICADA PELO RESULTADO  
  
 (Art. 159, § 2o , CP) LESÃO CORPORAL GRAVE (da pessoa sequestrada) 
 (Art. 159, § 3o , CP) MORTE (da pessoa sequestrada) 
Ex: Só falamos em Extorsão mediante sequestro com resultado Morte se há a morte/lesão da pessoa que foi 
sequestrada. 
 
DELAÇÃO PREMIADA: 
 
§ 4º - Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação 
do seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços.    
 
-A colaboração tem que EFETIVAMENTE contribuir para a liberação da vítima, se não a delação não tem 
eficácia. 
-Existem várias leis que determinam a delação premiada. No caso concreto haverá a possibilidade de incidir 
diversas normas que tratam sobre delação premiada. Havendo essa possibilidade, aplicar-se-á a Norma que trata 
da Delação MAIS BENÉFICA. 
Art. 168 – Apropriação Indébita 
 
Apropriar-se é fazer-se proprietário de alguma coisa. 
 
O Sujeito possui a posse ou detenção de um bem (Coisa Móvel) e em determinado momento ele se faz proprietário 
deste bem. 
 
Propriedade/Posse/Detenção: são direitos reais. 
Proprietário é aquele que pode usar/fruir/dispor do bem – faz  
Possuidor: é aquele que detém o bem, mas não é o seu proprietário (não pode dispor) 
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Detentor: é aquele que tem a cosia em seu poder mas em nome alheio. Exerce um direito que parece uma posse, 
mas o faz em nome de outrem. 
 

POSSE ou DETENÇÃO INVERSÃO DO TÍTULO 
Momento Lícito Momento Ilícito 

Neste momento o Proprietário passa o bem 
para a posse ou detenção de outrem de forma 

livre (lícita) 

Depois que o detentor recebe o bem de forma lícita, ele 
passa a agir como proprietário da coisa, demonstrando 
que ele inverteu o título da posse ou detenção. Pratica 

atos como se fosse o proprietário, mas não o é. 
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OBS1: Se o Sujeito, ao constituir a POSSE/DETENÇÃO, já possui a vontade de ficar com a coisa para si desde 
do início (Dolo Ab Initio), não haverá o crime de Apropriação Indébita, e sim o crime de Estelionato. 
 
OBS2: Para que haja a Apropriação Indébita a Posse e a Detenção devem ser DESVIGIADAS. Para que ocorra 
a Apropriação Indébita, não há qualquer tipo de monitoramento sobre o bem, não há nenhum tipo de controle. 
Havendo algum tipo de controle sob a coisa móvel, não há que se falar em Apropriação Indébita e sim Furto. 
 
Ex: Sujeito que ficar com um carro da empresa e ele combina com um amigo a simulação de um roubo. Ao sair 
da Empresa o amigo vem e simula um assalto. Neste caso haverá o crime de furto(qualificado por fraude) já que 
o não cabe o enquandramento como Roubo e nem Apropriação. Havia vigilância sobre o bem. 
Art. 171 – Estelionato 
 

Obter para si ou 
para outrem 

em 
prejuízo 
alheio 

vantagem 
indevida 

Induzimento ou 
Mantendo alguém 

em erro 
Mediante Artifício, Ardil 

ou outro meio. 

 
Sujeito Passivo: Só podemos falar em estelionato quando o sujeito passivo possuir capacidade de 
entendimento. 
Ex: Não caberá contra uma criança de 2 anos. 
 
Torpeza Bilateral: Suponhamos que a vítima está agindo de forma torpe e por agir assim, a vítima acaba sendo 
enganada.  
Teremos crime de estelionato? 
R: EM REGRA entende-se que mesmo havendo a torpeza bilateral há a possibilidade de estelionato. 
 
Ex1: Sujeito traz contrabando do Paraguai para o Brasil, quando foi vender, recebeu um cheque sem fundo. 
Ex2: Pessoa vai comprar cocaína e compra bicarbonato.  
 
Para haver o Estelionato, deve haver uma relação Sinalagmática (Prestação – Contraprestação). Deve haver 
um NJ fraudulento. Se não há este NJ, logo, não há Estelionato e sim Furto Mediante Fraude. Não havendo esse 
NJ será Furto Mediante Fraude 
 
Fraude Civil: Não caracteriza estelionato. 
Ex: O sujeito antes de vender o carro dá um polimento para esconder os arranhões. 
 
Fraude Penal: Fraude que exorbita o NATURAL dos NJ, indo além do socialmente aceito. 
 
Se consuma:  Com a efetiva consecução dos objetos do estelionato. 
 
Vantagem Indevida: É o objeto material e uma vantagem patrimonial. 
 
Induzimento ao Erro: O ERRO é um elemento indissociável do estelionato. O Sujeito Ativo cria uma situação 
de ERRO ou sustenta/mantém um ERRO que não foi criado por ele.  
Ex: Carteiro vem entregar uma TV na minha casa (mas que foi comprada por outra pessoa) e eu recebi. Neste 
caso mantive o erro – sustentei – e, portanto, haverá estelionato. 
 
Artifício: Crio um aparato material para conferir credibilidade a minha fraude 
Ardil: É fraude intelectual, lábia, o sujeito se limite a influenciar verbalmente a vítima 
Outro meio fraudulento: qualquer outro meio não sendo Artifício ou Ardil, por exemplo SILÊNCIO. 
Ex: Carteiro vem entregar uma TV na minha casa (mas que foi comprada por outra pessoa) e eu recebi. Neste 
caso mantive o erro – sustentei – e, portanto, haverá estelionato. Me mantive em silêncio. 
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NÃO APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA NO ESTALIONATO – STF: Num juízo de tipicidade 
conglobante, que envolve não apenas o resultado material da conduta, mas o seu significado social mais amplo, 
certamente não se pode admitir a aplicação do princípio da insignificância, inobstante o inexpressivo dano 
patrimonial que deles tenha decorrido, em delitos em cuja prática se empregou violência ou ameaça de qualquer 
espécie, ou, como no estelionato, ardil ou fraude contra entidade de direito público. 
 
OBS: Exploração do Jogo de Azar: Não é crime e sim contravenção prevista no Art. 50, Dec. Lei 3688/41. No 
entanto, se eu adultero a probabilidade do jogo de azar, passo a ter estelionato. 
 
§2º - Condutas equiparadas ao Estelionato: 
 
Todas estes condutas poderiam estar inseridas no caput do artigo, mas resolveu colocar em um dispositivo a parte 
para não dar margem à dúvida. 
 
        A) Disposição de coisa alheia como própria 
        I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria; 
Ex1: Alugar por temporada apartamento alheio. 
Para DOUTRINA MAJORITÁRIA a disposição de coisa alheia como própria é um exaurimento de crimes 
patrimoniais prévios. 
 
Ex2: Roubei um carro, adultero os sinais do carro, vou ao feirão de automóveis e vendo como se fosse um carro 
lícito. Neste caso, o ESTELIONATO por disposição alheia como própria é absorvido pelo roubo.  
(Na minha opinião aqui haveria dois crimes em concurso, mas não é assim que a doutrina observa) 
 
        B) Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria 
        II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, 
ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas 
circunstâncias; 
Neste inciso II, a coisa de fato pertence ao Sujeito Ativo, mas não poderia ser negociada por algum motivo. O 
crime só existe quando o Sujeito Ativo SILENCIA sobre as condições do bem. 
 
        C) Defraudação de penhor 
        III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, 
quando tem a posse do objeto empenhado; 
Penhoro uma jóia. Em regra, os contratos de Penhor, a pessoa recebe o dinheiro  e deixe o bem móvel em garantia. 
Mas há a possibilidade de se estabelecer a “Cláusula Constituti”. Esta cláusula faz com que o bem se mantenha 
na posse da pessoa. Se ela se desfaz do bem sem quitar a dívida, haverá defraudação do penhor. 
 
        D) Fraude na entrega de coisa 
        IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém; 
Sujeito contratou a entrega de uma carga de pedras preciosas, mas eu entrego vidro. Há violação por fraude na 
entrega de coisa quanto a susbtância. 
 
        E) Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro 
        V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as 
conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro; 
Pressupõem-se a existência de um contrato de seguro (patrimonial ou pessoal).  
Ex: O Crime consiste em fraudar o contrato tento reaver a indenização, quando a indenização não era devida. 
Ex: Sujeito agrava uma doença apenas para receber o seguro pessoal 
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IMPORTANTE!!! Esse é o único caso, no crime de ESTELIONATO, que o crime é FORMAL (Perceba os 
verbos do item – destrói, oculta, lesa – não pressupõem vantagem). Basta que o sujeito pratique a fraude para que 
o crime existe. Ainda que a fraude seja descoberta e a indenização não seja paga 
 
OBS1: Se a Fraude é gerada por Incêndio ou Explosão o crime é outro Art. 250, §1º e Art. 251, §1º- Crime de 
incêndio/explosão com intenção pecuniária.  Fogo esse que coloca em risco o patrimônio e vida de pessoas 
indeterminadas.  
Ex: Coloco fogo na minha casa para receber o valor do seguro. Só que o fogo pega na vizinhança. Responderei 
pelo crime do Art. 250, §1º. Não há concurso com o estelionato.  
 
OBS2: Não existe a qualificação pela intenção pecuniária no caso de desabamento ou inundação. Logo poderá 
haver concurso com o estelionato.  
 
        Fraude no pagamento por meio de cheque 
        VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. 
Cheque é um título de crédito consistente de uma ordem de pagamento à vista.  
 
Crime é:  EMITIR cheque sem fundos; 
  FRUSTRAR o pagamento de cheque. 
O emitente responderá pelo crime do Art. 171 §2º, VI (colocar em circulação do forma originária) 
O endossante responderá pelo crime Art. 171, caput (colocar em circulação de forma derivada) 
 
Cheque de forma pós-datada. Emitente na origem já sabia que não haveria fundos, neste caso, ainda assim a 
conduta é ATÍPICA, já que o Cheque pós-datado não reúne os conceitos de Cheque, não sendo a ação tipificada. 
 
SUMULA 521: Minha conta é sediada em Niterói. Eu emito um cheque no centro do Rio. O dono da loja mora 
em São Gonçalo. Ele vai no banco em São Gonçalo e tenta depositar, mas não consegue. Local de recusa do 
pagamento pelo sacado (Banco em Niterói), logo em Niterói se consuma o crime. Quando houve a recusa do 
pagamento pelo sacado, haverá a efetiva obtenção da vantagem indevida pelo emitente, CRIME SE CONSUMA. 
O Foro competente é o de Niterói. 
 
SUMULA 554: O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não 
obsta ao prosseguimento da ação penal. 
(Houve a consumação) Se o cheque for pago antes do recebimento da denúncia NÃO HAVERÁ CRIME  (Seria 
um Arrependimento Posterior que gera ATIPICIDADE – arrepio da lei) 
 
Encerrei minha conta e me mantive com os talões. Se eu continuo passando os cheques vinculados à conta 
encerrada teremos Crime Art. 171, caput. 
 
ESTELIONATO Vs. FALSIDADE DOCUMENTAL: 
As FALSIDADES  poderão ser MATERIAL ou IDEOLÓGICA. Toda a falsificação deverá possuir uma 
intenção fraudulenta.  
 
 MATERIAL: Vício na constituição de um documento. O documento é formado de forma fraudulenta. O agente não tem 
competência para fazer o documento, ou seja, além do documento em si ser falo, o que está escrito nele também é falso. 
Ex: Falsificação de documento público/ particular 
 

FALSIDADE MATERIAL 
ESPELHO (SUPORTE) FALSO  ou 

PREENCHIMENTO POR PESSOA SEM ATRIBUIÇÃO 
 
 IDEOLÓGICA: Falsidade recai unicamente sobre o conteúdo do documento. O agente tem competência (a criação é 
regular) para fazer o documento porém seu conteúdo, sua ideia é falsa.  Falsidade Ideológica = Documento Verdadeiro + Conteúdo 
Falso. 
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Ex: Atestado Médico feito por um médico para alguém que não está doente. → O médico tem competência para fazer seu atestado, só 
que seu conteúdo está falso afinal você não está doente. O documento é verdadeiro mas sue conteúdo é falso. 
 

FALSIDADE IDEOLÓGICA 
ESPELHO (SUPORTE) VERDADEIRO e 

PREENCHIMENTO POR PESSOA COM ATRIBUIÇÃO 
CONTEÚDO FALSO 

 
ATENÇÃO!!!: 
Art. 297 - FALSIDADE MATERIAL de Doc. Público 
Art. 298 - FALSIDADE MATERIAL de Doc. Particular 
Art. 299 - FALSIDADE IDEOLÓGICA  de Doc. Público ou Particular 
 
ESTELIONATO Vs. USO DE DOCUMENTO FALSO (Art. 304, CP)   
 
Procurei um falsário e encomendei um Diploma Falso. Peguei o Diploma Falso e levei para fazer prova. 
Usei na Entrevesta de empresa um Diploma Escolar Falso. Neste caso, enquadra-se como Uso do 
Documento Falso. 
 
Se quem fabrica o documento e também o uso. O uso será absorvido pelo Falsidade Material. 
 
Praticar um Estelionato com Falsidade Documental 
Sumula 17, STJ: QUANDO O FALSO SE EXAURE NO ESTELIONATO, SEM MAIS 
POTENCIALIDADE LESIVA, E POR ESTE ABSORVIDO." 
Quando a Falsidade Documental é um crime meio para o Estelionato, logo o Estelionato absorve a 
Falsidade, ou seja, quando a Falsidade se exaure no Estelionato.  
 
Ex1: Produção caseira de cheque (Falsidade Material de Documento Público). Imagine que o sujeito 
conseguiu sacar o valor com o cheque falso. O Cheque se exaure no momento do saque, logo o estelionato 
absorverá o crime de Documento Falso. 
 
Ex2: Sujeito Ativo falsificou uma Certidão de Nascimento. Com este documento ele conseguirá cometer 
várias outras condutas criminosas. A potencialidade lesiva deste documento falso não se exaure no 
Estelionato, logo responderá em concurso de Crimes – Estelionato + Falsidade de Documento Público. 
 
Art. 180 – Receptação 
Só responde por receptação aquele que não participou do crime prévio. 
 
Receptação qualificada: Não se exige dolo direto, apenas dolo eventual (coisa que DEVA saber que provêm de 
um crime)  
 
Não haverá receptação de produtos de Contravenção Penal. 
Disposições Gerais dos Crimes Patrimoniais 
 
 
Escusas Absolutórias: são causas pessoais de isenção da pena (Não se comunicam ao Coautor e Partícipe) 
 
Art. 181 – Escusas Absolutórias 
Art. 182 – Exceção às Escusas Absolutórias 
Art. 183 – Ação Penal Pub Condicionada 
Art. 182 – Exceção à Ação Penal Pub Condicionada. 
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OBS: Os crimes de Ação Penal privada não se tornarão de Aç.PenPub COND ainda que atendam aos requisitos 
do Art. 183. 
 
 
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL 
 
Antes da Lei 12015/09, estes crimes eram chamados de Crimes contra os costumes.  
Os crimes contra os costumes tipificavam crimes imorais ou sexualmente imorais, ou seja, salvaguardava o 
sentimento público de pudor (moral sexual).  
Com o avanço da Teoria do Bem Jurídico, que tem uma base mais concreta, passou a haver um anacronismo 
dos Crimes contra o costume, pois o Direito Penal não poderia cuidar de Sentimentos ou da Moral Difusa. 
 
Ex: No crime de estupro, como se enquadrava nos crimes contra os costumes, ficava implícito que este crime 
cuidava muito mais do sentimento de pudor público do que a própria vítima do estupro. 
 
Com a Lei 12015/09 os Crimes Contra Dignidade Sexual passou a cuidar do bem jurídico dignidade sexual, que 
é individualizada, própria da pessoa e não da sociedade como um todo. O paradigma destes crimes passa a ser o 
indivíduo. 
 
Teoria do bem Jurídica – Função Interpretativa + Limitadora. 
 Nos Crimes Sexuais: 
 F. Interpretativa: Crimes passam a tutelar a dignidade sexual. 
 F. Limitadora: Os crimes sexuais só se legitimam como tal quando a conduta (abstratamente ou 
concretamente) for apta a lesionar a dignidade sexual. Não havendo esta aptidão, o crime passa a ser ilegítimo, 
já que não há ofensividade. 
 
Ex: Art. 227, CP - Mediação para servir à lascívia de outrem. A pessoa que fez a intermediação cometeria 
crime. No entanto, esta conduta (EM ABSTRATA) não viola o bem jurídico dignidade sexual INDIVIDUAL, 
LOGO O CRIME É INCONSTITUCIONAL. 
 
Ex: Art. 234, CP – Como inscritos e objetos obsceno podem ferir ou ofender a dignidade pessoal individual de 
alguém? R: Não tem como. Esta conduta (EM ABSTRATO) é inapta de atingir o bem jurídico tutelado. 
CRIME É INCONSTITUCIONAL. 
 
Ex: Art 229, CP – Crime de Casa de Prostituição. Esta conduta (EM ABSTRATO) é apta para atingir o bem 
jurídico dignidade sexual. Cobro percentuais excessivos dos programas executados pelas meninas, os quartos 
são sujos, não há apoio a saúde.  
Então basta montar uma Casa de Prostituição para que haja o crime? 
R: NÃO. Imagine uma prostituta que trabalhava na rua e eu a contrato para trabalhar em uma Casa de 
Prostituição de Luxo. A prostituta recebe tratamento digno, fica com a maior parte dos lucros, só atende quando 
quer. Logo, neste caso, no CASO CONCRETO, a Casa de Prostituição não ofenderá o bem jurídico tutelado, e 
não haverá crime, pois a conduta é MATERIALMENTE ATÍPICA. 
Art. 180 – Estupro 
 
- Antes Lei 12105/09 - 
 
ESTUPRO: 
 Vítima: MULHER 
 Ato Libidinoso: CONJUNÇÃO CARNAL (coito vaginal) 
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 Meio executório: VIOLÊNCIA REAL ou GRAVE AMEAÇA 
 
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR: 
 Vítima: QUALQUER PESSOA 
 Ato Libidinoso: QUALQUE ATO diverso da CONJUNÇÃO CARNAL  
 Meio executório: VIOLÊNCIA REAL ou GRAVE AMEAÇA 
 
Ex: Uma mulher que obriga (violência real) um homem ao coito vaginal – não se encaixa.  
Ex: Convenci uma criança de 5 anos a me masturbar. Não haveria nem coito, nem grave ameaça. 
 
Havia no Art. 224 – Violência PRESUMIDA ou FICTA. Ainda que não houvesse a viol6encia física ou grave 
ameaça, considerava-se a violência se: 

- Vítima menos de 14 anos 
- Vítima portadora de doença ou debilidade mental 
- Vítima que por outro motivo não poderia oferecer resistência. 

 
- Após Lei 12105/09 -  
 
1) O Art. 214 foi transferido para o Art. 213, alterando seu conteúdo: 
 
ESTUPRO: 
 Vítima: QUALQUER PESSOA 
 Ato Libidinoso: CONJUNÇÃO CARNAL (coito vaginal) ou OUTRO ATO LIBIDINOSO 
 Meio executório: VIOLÊNCIA REAL ou GRAVE AMEAÇA 
 
Art. 214 foi absorvido no Art. 213, ou seja , não haverá abolitio criminis, já que a conduta permanece tipificada 
no art. 213. Princípio da Continuidade Típico-Normativa. 
 
2) Art. 224 também deixou de existir e passou a ser outro crime Art. 217-A Estupro de Vulnerável.  
 
- Dispensável o contato corporal 
Para o crime de estupro não é necessário o contato corporal (e dispensável). No entanto, o ato sexual tem que 
recair sobre o corpo da vítima. 
 
Ex: Pessoa A constrange Pessoa B a ficar parado (vestida) olhando a Pessoa A se masturbar em sua frente. Não 
haverá ESTUPRO neste caso, pois o conteúdo sexual não recai sobre o corpo da vítima.  
 
Ex:  Pessoa A constrange a Pessoa B a introduzir um vibrador em seu próprio anus enquanto a Pessoa A fica 
apenas olhando. Nesta caso há estupro pois as ações recaem sobre o corpo da vítima.  
 
- Atos de baixa reprovabilidade:  
 - Beijo forçado na micareta: Considerar este ato como estupro é desproporcional. Considera-se como 
constrangimento ilegal. 
 
Discussão sobre o crime de quem se masturba dissimuladamente e ejacula na perna de um passageiro, no ônibus: 

1) Estupro: não há violência real ou grave a ameaça.  
2) Estupro de Vulnerável: o ato sexual não é praticado sob o corpo da vítima, não há estupro. 
3) Violação Sexual Mediante Fraude: o ato de se masturbar a vítima de forma dissimulada, de forma 

alguma interfere na vontade da vítima (ainda que a vítima estivesse dormindo). 
4) Ato obsceno: Há possibilidade de outras pessoas virem. Além disso, ejacular na pessoa ofende a 

dignidade sexual da pessoa. 



    www.estudodireito.com 
 

 
55 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

5) Importunação ofensiva ao pudor: esta é mais ampla e mais genérica ela é absorvida é uma 
Contravenção Penal. 

 
Estupro mediante fraude: O Art. 215, Neste crime há um comportamento para enganar ou fraudar. 
Interpretação Analógica: FRAUDE ou qualquer OUTRO MEIO que impeça. Difere do Estupro de Vulnerável, 
pois a vítima por si só não consegue reagir completamente. 
Ato obsceno:  local público ou aberto ao público. Há probabilidade de atingir uma quantidade indeterminada de 
pessoas. 
Importunação Ofensiva ao Pudor:  
 
Art. 213, § 1o – ESTUPRO AGRAVADO PELO RESULTADO: Se da conduta resulta lesão corporal de 
natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) E maior de 14 (catorze) anos – É CRIME 
PRETERDOLOSO. 
A Doutrina Majoritária afirma que o Resultado deverá ser CULPOSO. Se a morte for DOLOSA, haverá 
concurso de crimes. 
Lei 8072 – LEI DE CRIMES HEDIONDOS 
 
Art. 9º - Causas de Aumento de Pena – Aumentava em ½ (metade) se os crimes fossem praticados nos 
moldes do Art. 224, CP (Presunção de Violência). 
 
Verificar a retroatividade da lei de crimes hediondos nas situação das causas de aumento de pena? 
 
Antes da lei 12105 - Os crimes de Estupro e Atentado ao Pudor não poderiam ser agravados 2x pelas causas de 
aumento de pena. 
 
Após a lei 12105 – O Crime de Estupro 
 
Quando ocorrer vários atos sexuais com uma única vítima em um mesmo momento? 
 
CONCURSO DE CRIMES no Crime de Estupro: 
  
 1. Concurso Material 
 2. Crime Continuado 
 3. Crime Único 
 
Situação 1) 
Sujeito constrange uma mulher e pratica coito vaginal várias vezes em um mesma ocasião. Multiplicidade de 
coitos vaginais. 
Doutrina: Crime único de Estupro. Quando a pluralidade de atos ocorre numa mesma oportunidade isso 
correspondia a um crime único. Cada ato praticado insinuava uma única unidade fática. 
 
Situação 2) 
Sujeito praticava sexo vaginal, depois anal. Várias atos sexuais estavam dentro de um mesmo contexto. 
 
Antes de 2009: 
Sexo Anal – Atentado violento ao pudor  
Sexo vaginal (213) em concurso Sexo Anal (214) 
 
Que tipo de concurso? 

 DOUTRINA: Concurso Material Vs. Crime Continuado 
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Dependendo da teoria adotada poderia enquadrar como os 2 tipos: 
  àConcurso Material: 2 condutas resultando em 2 crimes 
  àCrime Continuado: 2 condutas resultando 2 crimes da mesma espécie (num mesmo contexto). 
  
 
Após  2009: 
 Considera-se Crime Único, se forem praticas em um mesmo contexto. 
 
 
 
CONCURSO DE PESSOAS no Crime de Estupro: 
 
Crime único praticado por 5 agentes em concurso.  
Haverá o crime único de estupro independente da quantidade de agentes. 
Art. 216-A – Assédio Sexual 
 

a) Constrangimento: Constranger, em regra, é empregar por meio executórios violência ou grave ameaça. 
Mas neste artigo o legislador não especifica os meios executórios. Por este motivo, neste crime, entende-
se que não há necessidade de violência ou grave ameaça. Constranger significa embaraçar, assediar, 
não há violência ou grave ameaça. A situação deixa a vítima em uma situação temerosa, que caso a vítima 
não aceitem poderá sofrer algum cerceamento no trabalho.  

OBS: havendo a Grave Ameaça (e a não ocorrência do ato libidinoso) haverá a tentativa de estupro. 
 

b) Relação de Ascendência ou Superioridade Hierárquica: Autor ocupa uma posição superior em relação 
à vítima. Relação inerente à CARGO (ocupado por servidor estatutário), EMPREGO (Celetista) ou 
FUNÇÃO (Qualquer função pública de provimento transitório). 

Ex1: Bispo assediou um Padre. Não há crime de assédio sexual. Nenhum dos dois exercem cargo, emprego ou 
função. 
Ex2: Entre Professor e Aluno e Médico e Paciente. Não haveria crime de assédio, já que não se configura a 
hierarquia. 
 

c) Aproveitamento da relação:  deve haver o aproveitamento da relação de superioridade. 
 

d) Intenção Sexual: Basta a intenção, mas não  
 
§2º) Pena aumentada se a vítima é menor de 18 anos 
Art. 217-A – Crimes Contra Vulneráveis 
 
à Menores de 14 anos (Menores de 18 anos) 
à Enfermidade ou deficiência mental (desde que não possuam discernimento) 
à Pessoas que não podem oferecer resistência. 
 
Art. 217-A: 
 
Estupro de vulnerável em que a vítima manifesta o seu consentimento. 
(OBS: para que ocorra a crime do 213 o ato não pode ser consentido) 
Mas no caso do Estupro de Vulnerável haverá o crime. 
 
EXCEÇÃO: Se a pessoa possua uma enfermidade mental, mas possui um discernimento e consente, não haverá 
crime (pois há o consentimento e o discernimento) 
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Menor de 14 anos: A norma não faz referencia ao discernimento. 
 
Pelo Princípio da Ofensividade só existe crime quando há lesão ou risco de lesão ao bem jurídico tutelado.  
Suponhamos uma vítima com 13 anos que já é sexualmente madura. Se isso fica demonstrado, isso significa que, 
havendo o consentimento, não há que se falar em Estupro de Vulnerável, pois ela estará exercendo sua liberdade. 
 
DOUTRINA: entende que para os menores de 14 anos, havendo discernimento, não haverá estupro de 
vulnerável. 
JURISPRUDÊNCIA: sendo menor de 14 anos, haverá SEMPRE estupro de vulnerável. 
 
Criação do Direito Americano - EXCEÇÃO DE ROMEU E JULIETA: Se a diferença etária entre autor e 
vítima não é maior do que 5 anos, não haverá estupro de vulnerável, caso haja o consentimento.   
 
Art. 218 – Mediação de Vulneráveis 
 
Ex: Art. 227, CP - Mediação para servir à lascívia de outrem. A pessoa que fez a intermediação cometeria 
crime. No entanto, esta conduta (EM ABSTRATA) não viola o bem jurídico dignidade sexual INDIVIDUAL, 
LOGO O CRIME É INCONSTITUCIONAL. 
 
Seria um artigo constitucional a luz do Art. 227, CP.  
 
Ex1: Estupro de Vulnerável. Autor ainda não tinha decidido se iria praticar e eu fui lá e instiguei. Como instiguei 
serei um  Partícipe. Ambos responderão pelo mesmo crime (Art. 29, CP) 
 
Ex2: Mãe que não intervém e deixa padrasto a cometer atos sexuais com a filha. Pai e mãe (omissão imprópria) 
responderiam pelo crime de Estupro de Vulnerável (Autor e Partícipe) – Pena 8 a 15 anos. 
 
Ex3: Mãe que convence a filha a praticar ato sexual com o padrasto. Pai responderia por 8 a 15 anos, e mãe 
responderia pelo crime do Art. 218, 2 a 5 anos.  
 
Este crime trata a ação do CONVENCIMENTO de forma mais tênue que a OMISSÃO. 
 
Este crime viola ao princípio da proporcionalidade e isonomia, pois dá uma proteção suficiente ao bem jurídico. 
Art. 218-A –  
 

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (Corrupção de Menor) 

Art. 218-A.  Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, 
conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem.  

O Autor deseja que o menor presencie o ato sexual. O que se pune é a interferência daquela ato sexual na 
determinação psíquica do menor. 
 
Ex: Professor de educação sexual que colocou filme pornô para crianças. A conduta é atípica já que não tinha o 
fim de satisfazer lascívia. 

Favorecimento de prostituição de menor (Crime HEDIONDO) 
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Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém 
menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 
para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. 

Prostituição: É a prática de atos sexuais com pessoas indeterminadas. Pressupondo uma intenção de lucro. 
Qualquer ato de aproveitamento da sexualidade de outrem. Aproveitar-se da prostituição alheia. 
Ex: Pai que cede a filha para que possa ser promovido. 
 
A pessoa que contrata os serviços ou se favorecer responderá pelo §2º, I 
 
 
Art. 225 – Ação Penal 
 
(REGRA) - CP, Art. 225.  Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante AÇÃO 
PENAL PÚBLICA CONDICIONADA à representação.   
 
Parágrafo único.  Procede-se, entretanto, mediante AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA se a 
vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.   
 
A REGRA É ASSIM para evitar o STREPITUS JUDICI (Ruído do Tribunal), ou seja, vitimização secundária e 
terciária (meios midiáticos, jornais, etc.) 
 
EXCEÇÃO: Estupro qualificado pelos Resultados LCG ou Morte – A Acão penal é PÚBLICA 
INCONDICIONADA. 
São crimes complexos – Aplica-se regra do Art. 101, CP à Se um dos crimes é de APPI, logo, todo o crime 
complexo será de APPI. 
 
Sumula 608, STF: No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública 
incondicionada. 
Antes da Lei 12115/09 – Estupro (Violência Real/Presumida) 
STF criou a tese de que o Estupro seria um crime complexo em sentido amplo (Ato sexual + Lesão Corporal), 
logo, quando o Estupro fosse praticado mediante a violência real seria APPI. 
 
HOJE: ESSA SUMULA NAO TEM MAIS APLICABILIDADE, após a lei 12115/09. 
 
Vítima que não pode oferecer resistência:  
Ex: Enfermeiro engravida mulher em coma. 
 
Diferente da Vulnerabilidade FUGAZ – neste caso, a Ação Penal se mantém como Ação Penal Pública 
Condicionada. 
Ex: Estuprada em coma alcoólico. 
Art. 226 – Causas de Aumento da Pena 
 
 
CASO CONCRETO 1: 
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R: Homicídio qualificado que impossibilita a vítima de reagir, com diminuição de pena de relevante valor moral. 
As qualificadores objetivas são compatíveis com as causas de diminuição. 
Recurso que impede a vítima de se defender é uma qualificadora objetiva. 
 
Professor: A conduta de Felisberto não é suficiente para justificar o relevante valor moral. 
 

 



    www.estudodireito.com 
 

 
60 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

 
A) CERTA – não é autoria incerta 
B) CERTA 
C) CERTA 
D) CERTA 
E) ERRADA – não há concurso Art 256 + 258 – um único crime desabamento por resultado morte 

 
CASO CONCRETO 2: 
 

 
Gravidez resultante de estupro – Abortamento em decorrência da gravidez indesejada. 
 
CP, Art. 128, II – permissão para abortamento, quando o ato é praticado por médico. 
 
Sendo que no Caso a Hortência causa aborto no próprio corpo, logo não se justifica o abortamento. 
Gestante – Art 124, CP – Autoaborto (Não admite concurso na modalidade de coatoria) 
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Alexandrino ajudou – Partícipe, responderá pelo Art 124 (Exceção Pluralísitica à Teoria Monista) 
 
A pena do autoaborto nao aumenta o crime já que é autolesão 
 
OBJ1: 

A) eugênico: para selecionar produtos genéticos 
B) miserável: em virtude de razões econômicas 
C) sentimental: s é admitido – EM caso de gravidez decorrente de estupro 
D) honoris: para rpeservar a honra da gestante. 

 
OBJ2: 
 

A) Nao 
B) Próprio = qualidade de mãe no estado puerperal. 

 
 
 
CASO CONCRETO 3: 
 

 
ERIOSVALDO: instigou ou induziu Marioescleide ao suicídio. Crime do Art 122 pressupõe condições objetivas 
de punibilidade, quando ocorre o resultado morte ou lesão grave. Como Marioscleide ficou impossibilitada por 
mais de 30 dias, ERIO responderá pelo crime na forma consumada, já que se caracteriza a Lesão Grave. 
 
MARIOSCLEIDE: Responderá por Tentativa de Aborto (Art. 124, tentada), pois sabia que estava grávida e sabia 
que o feto morreria com a sua própria morte. ERIOSVALDO não responderá por este crime já que não sabia que 
MARIA estava grávida. 

 
Lesão Corporal é crime de dano, logo o dolo é de dano. 
Animus necandi é vontade de matar 
Feto ainda não se considera ser com vita. Lesionar o feto ainda no ventre materno é conduta atípica para o CP 
LETRA D) OU animus vulnerandi  
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Só crimes contra vida são julgadas pela JURI 
LETRA D) Lesão dolosa e restuldao morte culposo. 
 
 
 

 
 
Para que haja o crime de CALUNIA precisamos de impoutaçao falsa de um fato intitulado como crime. Suicidio 
nao é crime. Poderia representar crime de DIFAMAÇÃO, mas não calúnia. Há também MAJORANTE, presença 
de va’rias pessoas. (Art 149 + Art 141) 
 

 
A) admite sim. Difamação por carta. 
B) Parte da doutrina MERA CONDUTA, parte da doutina FORMAL. 
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C) Protege a honra OBJETIVA 
D) CERTA. Já a calúnia precisa ser falsa. 
E)  

 

 
LETRA B) Pois jogo do bicho é contravenção penal e não crime. 
 
CASO CONRETO 5) 
 

 
 
 
Não.  Pois não houve violação de dispositivo de segurança, pois o computador estava aberto. Há ndeste caso a 
difamação. 
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A) Pode ser crime de maus tratos, se o autor exerce sobre a vítima algum tipo de poder (vigilância, proteção, 

etc. 
B) CORRETA 
C) ERRADA – só na forma DOLOSA. 
D) CORRETA 

 
CASO CONCRETO 6) 
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Não há crime. O vinho que Cássio colocou em seu carrinho ainda não compunha seu patrimônio. Ainda,  não há 
como se considerar a posse do vinho. O vinho ainda era propriedade do mercado, sendo a conduta de Cremilda 
atípica. 
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A. PUB condicionada a representação. 
 
 
 
CASO 7) 

 
 
Roubo. Sujeito ativo usando arma de fogo constrangeu a vítima e subtraiu + Concurso de Agentes + Restrição da 
liberdade da vitima + Emprego de arma de fogo. 
O fato de um dos adolescente participar nao altera a majorante do concurso de pessoas. 
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1b – 2d  
 
CASO 8) 

 
 
Sumula 554, STF – Extinção da Punibilidade se pago um cheque emitido sem fundo antes da denúncia. 
 
No caso concreto, enquadrado como Art 171 caput,  não se aplica a sumula 554 do STF. 
 
Há o Arrependimento Posterior que é causa de diminuição de pena. 
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1b 2c 
 
CASO 9) 
 

 
DOUTRINA: Basta que a idade mínima reste configure, uma vez que a lei não faz nenhuma ressalva.  
Mas há quem veja a necessidade de se averiguar a efetiva afetação do bem jurídico tutelado. 
SENDO ASSIM RELATIVA. 
 
Ação Pública INCONDICIONADA. Pois são crimes complexos (Estupro + LCG/homicídio) 
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1C (idade da vítima), 2A 
 
CASO 10) 
 
 

 
 
 
CASO 10) 
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CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Título XI, CP) 
 
1. CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
(CAPÍTULO 1, CP) 
 
1.1 Conceito de Funcionário Público para fins penais (Art. 327, CP): 
 
Funcionário Público (Sentido Estrito): Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo (Ex: Fiscal), emprego (Ex: Carteiro regido pela CLT) ou 
função (Ex: Mesário) pública. → Não importa o vínculo efetivo/ permanente para o Direito Penal. 
- Este conceito serve tanto para Sujeito Ativo como Sujeito Passivo 
Ex1: Estagiário é funcionário público para fins penais, ou seja, mesmo sem ser funcionário público para o direito 
administrativo, ele é considerado funcionário público para o Direito Penal e por isso pode responder por Peculato, 
Concussão ,etc. 
Ex2: Mesário que pede dinheiro para votar em um político, está cometendo corrupção passiva, mesmo sem ser 
funcionário público para o Direito Administrativo. 
 
Funcionário Público (Por Equiparação): Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou 
função em entidade paraestatal, E quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada 
para a execução de atividade TÍPICA da Administração Pública. 
- Este conceito também serve tanto para Sujeito Ativo como Sujeito Passivo  
***Atenção ao tipo da atividade, pois deverá ser TÍPICA. 
Ex: Se um técnico presta serviço de consertar impressoras de uma delegacia, não responderá por crime contra da 
AdmPub, já que o serviço de manutenção não faz parte da atividade TÍPICA da delegacia. 
 
1.2 Crimes Funcionais PRÓPRIOS e IMPRÓPRIOS: 
 
1) PRÓPRIO: É aquele que só vai ser praticado se houver pelo menos a presença de um funcionário público. 
Se aquela mesma conduta fosse praticada por um particular NÃO haveria crime.  
Ex: Prevaricação → "Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal". Ou seja: 
Se o funcionário público deixar de ir a repartição por preguiça: Comete prevaricação (Fato Típico) 
Se o particular deixar de ir ao trabalho por preguiça: Não comete crime (Fato Atípico) 
 
 
2) IMPRÓPRIO: Retirando a qualidade de funcionário público, ele se transforma em outro crime. Trás 
uma conduta típica de funcionário público, porém se algum particular cometer aquela conduta estará também 
cometendo crime (porém enquadrado com outro título). 
 
Ex: Peculato Furto → "O funcionário público em razão da sua função furta algo da administração pública". 
Ou seja: 
Se o funcionário público furtar algo da repartição: Comete Peculato Furto 
Se o particular furtar algo da repartição: Responde por Furto 
 
1.3 Sujeitos Ativo, Passivo e Responsabilização do Particular: 
 
Sujeito Passivo Primário é o Estado. 
Sujeito Passivo Secundário é o eventual terceiro que também seja prejudicado pela conduta.  
 
ATENÇÃO: O Particular poderá responder como funcionário público em função do Art. 30 do CP. 
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Art. 30, CP – Comunicabilidade das circunstâncias pessoais do crime quando forem ELEMENTARES 
DO CRIME. 

 
O Funcionário público, nos crime de Peculato, é chamado de intraneus 
O Particular, que comete em concurso o crime de Peculato, é chamado de extraneus 
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1.4 Peculato (Art. 312, CP): 
 
 
1.4.1 Peculato PRÓPRIO (Art. 312, Caput): 
O Peculato PRÓPRIO é um CRIME IMPRÓPRIO. 
 
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio 
 

A) Condutas: Peculato Apropriação ou Peculato Desvio. 
B) Em razão do cargo: A posse do bem apropriado ou desviado se dá em função do cargo.  
C) O AGENTE POSSUI A COISA. 
D) Consumação: só ocorrerá na forma DOLOSA. 

 
1.4.2 Peculato Apropriação (Art. 312, primeira parte): 
 
"APROPRIAR-SE o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel (Ex: celular, PC, 
carro), público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo". 
 
-É doloso 
-É semelhante à Apropriação Indébita (para pessoas comuns). Ou seja, o funcionário público tem um objeto em 
mãos de boa fé, porém depois inverte o ânimo da posse, se tornando de má fé. 
-Há uma confiança por parte do Estado (ou seja, imposta pela lei), ou seja, o Estado dá uma liberdade desvigiada 
ao funcionário público. 
-A definição também fala em bem particular porque as vezes um bem particular está na posse do Estado 
Ex1: Quando a administração pública reboca veículos particulares (ou seja, a posse passou para o Estado) e você 
como funcionário público no DETRAN se apropria deste veículo. 
Ex2: O agente penitenciário que ficou guardando seus objetos para uma visita na cadeia e depois não lhe devolveu 
tudo. Ele comete Peculato Apropriação. 
 
1.4.3 Peculato Desvio (Art. 312, segunda parte): 
"DESVIAR o funcionário público, em proveito próprio ou alheio, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo". 
 
- É doloso 
- Desviar é dar um emprego diverso do previsto em lei 
 
1.4.4 Peculato FURTO (Art. 312, §1º, CP): 
 
AGENTE NÃO TEM A POSSE DA COISA 
 
"É o funcionário público, que embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para 
que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de 
funcionário". 
 
- É doloso 
- Adota a Teoria da Amotio: Esta teoria diz que a consumação ocorre quando a coisa subtraída passa para o 
poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse 
pacífica (peculato-furto). 
Ex: Sou Fiscal da Receita e entro na sala de celulares apreendidos e pego um pra mim. Eu não tinha a posse 
prévia do bem antes de cometer o crime. 
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1.4.5 Peculato CULPOSO: 
 
"Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. A reparação do dano, se precede à sentença 
irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta". 
 
CULPA: Negligência, Imprudência ou Imperícia. 

Negligência: Omissão quer gera o dano 
Imprudência: Ação que gera danos 
Imperícia: Arte, ofício ou profissão. 

 
-É culposo 
-É infração de menor potencial ofensivo, segue a Lei de Juizados Especiais, cabe a suspensão condicional do 
processo, cabe  extinção da punibilidade (se reparar o dano antes da sentença), cabe a redução de pena (se reparar 
o dano depois da sentença). 
- Este crime se consuma quando o crime de outrem se consuma 
- Já vimos que não cabe a tentativa em crimes culposos 
Ex: O funcionário da secretaria da repartição pública esquece de fechar a repartição pública pois estava atrasado 
para o cinema e no dia seguinte tudo foi roubado. 
 

A) Conduta: Negligência 
B) Voluntariedade: Único crime funcional CULPOSO. 
C) Consumação: Não admite tentativa. 
D) Benefícios exclusivos do peculato culposo 

 
à A reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de 
metade a pena imposta" 
NO CASO DO DANO IRREPARÁVEL: Há duas posições na doutrina. 

1) É possível a aplicação dos benefícios; 
2) Não é possível a aplicação dos benefícios. 

 
1.4.6 Peculato Mediante Erro de Outrem OU Peculato Estelionato (Art. 313, CP): 
 

“Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem". 
 

A) Conduta: Aqui a posse é ILEGÍTIMA (diferente do crime do Art. 312, CP) 
OBS: O Erro deverá ser espontâneo. Se o erro for provocado, o crime será o de estelionato. 
 

B) Voluntariedade: Somente DOLOSO. 
 

C) Consumação: Quando eu percebo o erro do terceiro e não desfaz, apropriando-se da coisa. Admite 
TENTATIVA. 

 
- O erro da vítima tem que ser espontâneo. Por isso que alguns doutrinadores dizem que o nome Estelionato 
não seria muito adequado, afinal, no estelionato há como pressuposto uma fraude (ou seja, quando o agente 
induz alguém a erro por uma fraude, ou seja, o sujeito ativo atua para fazer nascer na cabeça do sujeito passivo 
o erro ou se mantenha no erro. 
Ex: Um contribuinte apagado chegou na repartição da receita entregando 500 reais para o funcionário público 
dizendo que queria pagar os 500 reais que faltavam de um tributo. Obviamente, se o fiscal ficar com esse 
dinheiro ele cometerá Peculato Estelionato. 
  

1.4.7 Peculato Eletrônico (Art. 313-A e 313-B, CP): 
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(313-A) "Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir 
indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com 
o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano". (HÁ ESPECIAL FIM DE AGIR) 
 
- É um Crime Incongruente, ou seja,  além do dolo, requer uma Finalidade Especial 
Ex: João, um particular, é contratado para fazer o Sistema de Pagamento dos funcionários da repartição. 
Malandramente, ele insere seu nome como funcionário no sistema e desvia cinco reais do salário de cada um para 
o seu "salário". → João: 
 - Inseriu dados falsos 
 - Alterou dados verdadeiros indevidamente para obter vantagem 
 
- É um crime formal, ou seja, não precisa se consumar um dano ou prejuízo para que ocorra o crime, ou seja, o 
crime já ocorre no momento em que você insere os dados falsos, não precisando ter consequencias desse ato para 
se consumar o crime 
Cuidado! Este crime é com relação à alteração de DADOS/CONTEÚDO. Se for com relação à alteração de 
FUNCIONAMENTO (Ex: Inserir vírus) será outro crime: "Modificação ou alteração não autorizada de sistema 
de informações → Peculato Hacker". 
 

(313-B) "Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem 
autorização ou solicitação de autoridade competente". (NÃO HÁ ESPECIAL FIM DE AGIR) 
 
- É Crime Congruente, ou seja, basta o dolo, não precisando de finalidade especial 
- Esse crime tem causa de aumento de pena de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano 
para a Administração Pública ou para o administrado. 
- É um crime formal, ou seja, não precisa se consumar um dano ou prejuízo para que ocorra o crime, ou seja, o 
crime já ocorre no momento em que você modifica o sistema, não precisando ter consequencias desse ato para se 
consumar o crime. 
Cuidado! Somente em Peculato Hacker há a possibilidade de aumento de pena (não há esse aumento em Peculato 
Eletrônico). Veja: 
"As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração 
Pública ou para o administrado". 
 
 

 313-A (Peculato Eletrônico) 313-B (Peculato Hacker) 
Sujeito Ativo Funcionário Público Autorizado Funcionário Público Sentido 

Amplo 
Sujeito Passivo Primário e Secundário Primário e Secundário 
Obs. Material Dados do Sistema Sistema de Informática ou 

Programa de Informática 
Conduta Inserir OU Facilitar OU 

Excluir 
Modificar OU Alterar 

Voluntariedade Dolo + Especial fim de agir Dolo (sem especial fim de agir) 
Consumação Crime FORMAL, dispensa a 

vantagem, admite tentativa 
Crime FORMAL, admite 

tentativa 
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1.5 Concussão (Art. 316, CP) 
 
1.5.1 Sujeito Ativo: 
-Funcionário Público 
-Pessoa fora da função agindo em função dela 
-Particular na iminência de assumir a função 
 
OBS: Quando o Fiscal de rendas comete este conduta, o crime específico está tipificado nos crimes contra a 
Legislação Tributária (Art. 3º - Lei 8137/90) – Princípio da Especialidade. 
 
1.5.2 Sujeito Passivo: 
Primário - Estado 
Secundário – o próprio sujeito passivo que foi exigido. 
 
1.5.3 Conduta: 
 
"Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida". 
 
OBS: Exigir ≠ Solicitar 
(A diferença entre os dois termos é tênue, mas basta ver a intensidade no pedido no caso concreto) 
-Mesmo se a vantagem for para a administração pública (PJ) também será tipificado  
-Vantagem não precisa ser econômica: A vantagem indevida pode ser PATRIMONIAL, MORAL, ou AMBAS. 
- É um crime formal, ou seja, não precisa se consumar um dano ou prejuízo para que ocorra o crime, ou seja, o 
crime já ocorre no momento em que você exige a vantagem. 
- Explicando a expressão "ainda que fora da função": Ou seja, o funcionário pode estar de licença, de férias, fora 
do expediente, mesmo assim ele pode cometer o crime de concussão, basta puxar para si a sua função para fazer 
a exigência. 
 
Cuidado1! Essa expressão "ainda que fora da função" NÃO abrange o aposentado (inativo). O aposentado não 
comete Crime Funcional afinal não pode mais puxar a sua função, ele já passou para outra pessoa ou deixou o 
cargo vago. 
 
- Explicando a expressão "ou antes de assumi-la": Ou seja, o cara já foi NOMEADO mas não está exercendo a 
POSSE, ou seja, não está em exercício. 
 
- Explicando a expressão "em razão dela": Relembrando mais uma vez que para ser Crime Funcional tem que 
haver o Nexo Funcional, ou seja, se o funcionário público exigir vantagem indevida porém sem ter nada a ver 
com a sua função, não será concussão. 
 
1.5.4 Voluntariedade: 
DOLO 
 
1.5.5 Consumação: 
Crime Formal 
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1.6 Excesso de exação (Art. 316, §1º, CP): 
 
"Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, 
emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza". 
 
OBS: Havendo a cobrança de uma vantagem que é REALMENTE devida à O crime não será este e sim 
ABUSO DE AUTORIDADE. 
 
Vantagem INDEVIDA é EXIGIDA = CONCUSSÃO 
Vantagem DEVIDA é tributo ou contribui social = EXCESSO DE EXAÇÃO 
Vantagem DEVIDA é ≠ de tributo ou contribuição social = ABUSO DE AUTORIDADE 
 
- Para alguns doutrinadores este crime é uma espécie de Concussão 
- Exação significa "cobrar tributo", ou seja, o excesso na cobrança de tributo que é crime 
- Explicando a expressão "tributo indevido": É aquele que já foi pago ou que está sendo cobrado a maior. 
- Explicando a expressão "meio vexatório": É cobrar o tributo de alguma forma que cause vergonha 
Ex: Você como fiscal divulga o nome das pessoas que estão devendo tributo 
- Explicando a expressão "meio gravoso": É sinônimo de ameaça 
Ex: Você como fiscal fala para o cara pagar o tributo ou você mata ele 
- Explicando a expressão "que a lei não autoriza": Esta parte do artigo é dispensável (desnecessária) afinal 
nenhuma lei exige tributo de forma vexatória ou gravosa. 
Exceção: Não entra como conceito de tributo os Emolumentos (valor pago ao cartório) 
Ex: Se o dono do cartório cobrou emolumentos indevidos, não será considerado crime de excesso de exação. 
 
Excesso de Exação Qualificado: "Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu 
indevidamente para recolher aos cofres públicos". 
- Ou seja, é o mesmo crime explicado só que agora o funcionário público está cobrando o tributo pra ele, e não 
para o Estado. 
 
1.7. Facilitação de Contrabando ou Descaminho (Art. 318, CP): 
 
“Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho”. 
 
Ex: Fiscal da Receita que diz ao contrabandista a melhor hora para ele passar com as mercadorias no aeroporto. 
 
1.7.1 Tipo Objetivo: 
-Facilitar: quando o servidor facilita os crimes de Facilitação/Descaminho infringindo seu dever funcional de 
cuidado DOLOSAMENTE. 
 -Conduta OMISSIVA ou COMISSIVA 
 
OBS1: Se o Funcionário Público solicitar/receber dinheiro ou outra vantagem – o crime será de Corrupção 
Passiva e não do Art. 318, CP. 
 
OBS2: Exceção a Teoria Monista: aquele que pratica o contrabando, responderá por contrabando; quem facilita, 
responderá por facilitação de contrabando – crimes distintos.  
 
1.7.2 Consumação ou Tentativa: 
É um crime formal, ou seja, não precisa se consumar um dano ou prejuízo para que ocorra o crime. O crime já 
ocorre no momento em que você (fiscal) dá as informações que facilitem o contrabando ou descaminho. 
 
Consumação: - Com o efetivo auxílio 

- Não precisa ocorrer o contrabando 
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Tentativa: cabe na conduta comissiva.  
 
1.8 Prevaricação (Art. 319, CP): 
 
"Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, 
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal". 
 
- É um Crime Incongruente, ou seja,  além do dolo, requer uma Finalidade Especial → Interesse ou sentimento 
pessoal (especial fim de agir) 
- Admite tentativa 
- Conforme a definição, o funcionário público só comete esse crime se for contra alguma disposição EXPRESSA. 
Não adianta dizer que o funcionário atentou contra algum princípio da administração pois isso não é suficiente. 
Ex: O fiscal, apaixonado pela esposa do dono da empresa, deixa de multar a empresa. → Sentimento Pessoal 
 
1.8.1 Tipo Objetivo: 
Funcionário age por razões pessoais 
Beneficiário pode ser terceiro 
Retardar, praticar ou deixar de praticar 
 
1.8.2 Consumação e Tentativa: 
Crime Formal 
 
1.8.3 Jurisprudência: 
Discricionariedade: quando dentro da atribuição de um funcionário há a possibilidade de aplicar a 
discricionariedade, se ele agir dentro dos limites da lei, não haverá prevaricação. 
 
1.8.4 Prevaricação Imprópria:  
 
"Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de 
rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo". 
- Se consuma com a omissão do agente penitenciário, ou seja, não precisa do uso do aparelho para o crime se 
consumar, basta que o agente da penitenciária saiba que o preso está se comunicando e nada faça. 
- É crime omissivo próprio (porque o núcleo do tipo penal é um verbo omissivo, e por isso não cabe tentativa) 
 
1.9 Condescendência Criminosa (Art. 320, CP): 
 
"Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do 
cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente". 
 
- É o crime que força ao funcionário público não deixar de punir um subordinado e o força a “caguetar”qualquer 
um que faça algo errado.  
 
- É crime omissivo próprio (porque o núcleo do tipo penal é um verbo omissivo), e por isso não cabe tentativa. 
 
- A 1ª parte do artigo está punindo aquele superior hierárquico que verifica que o inferior hierárquico 
está cometendo infração do cargo e nada faz por indulgência (pena, compaixão). 
 
- A grande falha do artigo é que só se pode enquadrar nesse crime se o MP conseguir provar que o superior deixou 
de punir o inferior por pena ou compaixão. Como provar que houve pena/ compaixão? Difícil! 
- Relembrando mais uma vez que tem que ser uma infração NO EXERCÍCIO DO CARGO. 
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Ex: Eu como Chefe da Repartição vejo meu subordinado passando um cheque sem fundo na padaria do lado da 
repartição fiscal. Eu não estou cometendo crime se não delatá-lo por pena, afinal não tem nada a ver com o cargo 
aquele crime que ele cometeu, por isso não será crime para mim se eu ficar quieto. 
 
- A 2ª parte do artigo não trás nenhuma escapatória para o servidor, ou seja, se o servidor que viu o crime 
não tiver competência para punir, ele é obrigado a levar o fato a quem tem competência de punir, senão ele estará 
cometendo crime. 
 
Ex: Eu trabalho com João e vejo ele queimando processos. Se eu não tiver competência para puni-lo, eu tenho 
que comunicar ao superior, se não eu cometo crime de Condescendência Criminosa. 
- Pela doutrina não importa a relação hierárquica, ou seja, se o INFERIOR vê algum SUPERIOR cometendo 
crime e não comunicar ao superior daquele superior, também estará cometendo crime!!! 
- A doutrina diz que a providencia para avisar e para punir deve ser IMEDIATA. 
 
1.9.1 Tipo Objetivo: 
- Omissão do Superior Hierárquico.  
 
1.9.2 Consumação e Tentativa: 
-Crime Omissivo Próprio  
-Não admite tentativa 
 
1.10 Advocacia Administrativa (Art. 321, CP): 
 
"Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da 
qualidade de funcionário". 
 
OBS: O interesse é alheio. Se o interesse é próprio é FATO ATÍPICO 
 
- Muito embora tenha esse nome não é um crime cometido só por advogados, e sim por qualquer funcionário 
público. 
- Não importa se esse interesse privado de terceiro é legítimo ou ilegítimo. O crime se consumará do mesmo jeito. 
- A consumação se caracteriza quando se pratica o ato de patrocinar o interesse, não importando se o 
interesse privado vai acontecer ou não. Por isso diz-se que é um crime formal de consumação antecipada. 
- É um crime plurisubsistente, e por isso a tentativa é possível. (Ex: Se o pedido vier por meio escrito, porém o 
escrito não chega por circunstâncias alheias a sua vontade. Mesmo assim consuma o delito). 
 
Ex: Filho de juiz é parado na blitz e está embriagado. Ligou pro pai que falou com o chefe da blitz para liberá-
lo. O juiz, se utilizando da função, patrocinou interesse privado (beneficiou interesse de terceiros) perante a 
administração pública. → Não importa se a polícia vai liberar o filho do Juiz ou não, o crime já ocorreu! 
 
Ex: Ligo para o Tio Júlio para ele ir lá falar com um amigo dele também juiz que está com um processo meu. O 
Tio Julio comete crime de advocacia administrativa. Eu estou sendo PARTÍCIPE do crime de advocacia 
administrativa.  
Cuidado! Esse "interesse privado" é de terceiros, pois é sim permitido ao funcionário público se valer da sua 
função para beneficiar seu próprio interesse perante a administração pública. 
 
Ex: Se eu como Oficial de Justiça peço para um colega meu também oficial de justiça acelerar um processo meu, 
não há crime, afinal o interesse não é de terceiros. 
 
1.10.1 Tipo Objetivo: 
Funcionário público valendo-se de sua condição 
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OBS: Não precisa ser advogado. 
 
1.10.2 Consumação e Tentativa: 
-Prática do Ato 
-Crime Formal 
-Admite Tentativa (Ex: por e-mail) 
 
1.10.3 Advocacia Administrativa Qualificada:  
 
"Se o interesse é ilegítimo a pena será maior" 
 
Ex: No caso de eu ter ligado pro Tio Julio, meu interesse é legítimo, afinal o funcionário público (Juiz) está 
beneficiando um interesse legítimo meu perante a administração pública. Já no caso do Juiz que fala com o chefe 
da blitz para soltar o filho, o interesse é ilegítimo, logo ele responde por Advocacia Administrativa Qualificada. 
 
Exceção: A Lei de Previdência Social permite que o funcionário público, se valendo de sua função, patrocine 
perante a previdência social, benefícios previdenciários em prol do cônjuge, do ascendente e do descendente. 
→ É o único caso onde servidor não cometerá crime de advocacia administrativa. 
 
Ex: Eu como fiscal tento conseguir pros meus pais um benefício previdenciário, não cometo crime, pois a lei 
permite. 
 
1.11 Abandono de função (Art. 323, CP): 
 
"Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei" 
 
- Acontece demais quando o cara passa no concurso e vê que o salário é uma merda e trabalha muito. Na marca 
o cara tem que pedir afastamento sem remuneração, ou a exoneração do cargo.  
- “Abandonar” não é deixar de ir alguns dias, é não trabalhar nunca mais sem comunicar a ninguém. Teve dolo 
e consciência de nunca mais ir. 
- Se consuma no momento em que fica constatada o abandono. 
Ex: A repartição está lotada de fiscais. Se eu abandonar o cargo e esse fato não causar perigo à administração 
pública, eu não cometo crime. 
 
Cuidado! Apesar de o nome do crime ser "função", o caput do artigo só fala em CARGO público, mas será que 
aquele exerce emprego público (regido pela CLT) se abandonar o emprego se enquadra nesse artigo? Sim, basta 
olhar a definição de funcionário público lá no início do assunto. 
Ex: Se o mesário de eleições resolve abandonar seu cargo no dia da eleição, comete esse crime (claro, se ficar 
provado que gerou perigo à administração). 
 
1.11.1 Abandono de Função Qualificada:  
 
"Se do fato resulta prejuízo público ou se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira ". 
- Perceba que o artigo trás dois casos diferentes de qualificadores 
Ex1: Eu, policial federal lotado na fronteira, abandono o cargo. Respondo por abandono de função qualificada. 
Ex2: Eu, policial federal trabalhando no aeroporto, abandono o cargo, e fica constatado que em função daquele 
meu abandono produtos entraram ilegalmente e impostos deixaram de ser arrecadados. 
 
1.11.2 Tipo Objetivo: 
Abandonar 
 
1.11.3 Consumação e Tentativa: 
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-Crime Formal 
-Crime omissivo próprio 
-Crime de mão própria (não cabe coautoria) 
 
1.12 Violação de Sigilo Funcional (Art. 325, CP): 
 
"Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a 
revelação". 
 
Ex1: Eu como fiscal dou a senha de acesso do sistema para meu colega de repartição 
Ex2: O delegado que deixa qualquer pessoa ver o IPM (pois é sigiloso!) 
- É um Crime Subsidiário, ou seja, só vai ocorrer esse crime se o funcionário não estiver incidindo em um crime 
mais grave. 
- É um Crime de Perigo Concreto, ou seja só se configurará como crime se a sua revelação  ou facilitação gerar 
dano ou potencialidade de dano. Se não gerar perigo nenhum a revelação do funcionário público, não será 
considerado crime. 
- Admite tentativa. É plurisubsistente. 

Ex: A revelação do conteúdo pode ser feita mediante carta, porém essa carta pode não chegar). Ou seja, 
é crime  
1.12.1 Tipo Objetivo: 
Revelar segredo  
Facilitar a revelação 
 
1.12.2 Sujeito Passivo: 
Primário: Estado – Administração Pública. 
Secundário: A pessoa cuja revelação do segredo prejudicou. 

Ex: Um segredo de uma Empresa foi revelado – Suj Pas Sec é a Empresa. 
 

1.12.3 Consumação e Tentativa: 
Momento que terceiro toma conhecimento  
Crime Formal 
 
1.12.4 Jurisprudência: 
Tem que ter interesse público 
Se não houver interesse público, será tipificado no crime do Art. 154, CP (Violação de segredo profissional) 
 
OBS: Se a pessoa a quem é revelado o segredo já tem conhecimento da informação revelado – fato é atípico. 
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2. CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A 
ADMPUB (CAPÍTULO 2, CP): 
 
2.1 Usurpação de Função Pública (Art. 328, CP): 
 
"Usurpar o exercício de função pública". 
Quando um particular ou outro funcionário público (sem competência) usurpa a função de um outro 
funcionário público competente. 
 
- Não basta a auto-intitulação de servidor público. Para ocorrer este crime é necessário que seja praticado algum 
ato que você não tem competência para fazer. 
- É o Exercício Indevido da Função 
- É crime material, ou seja, só se consuma com a prática do resultado. 
- É crime plurisubsistente, ou seja, é possível a tentativa. 
- Para cometer esse crime, não é necessário que na finalidade tenha a intenção de obter vantagem patrimonial. Se 
isso ocorrer, o crime já passa a ser de Estelionato. 
Ex: Não basta eu, civil, dizer que sou Juiz, tenho que cometer um ato privativo de Juiz. 
 
2.1.1 Objetividade Jurídica: 
Proteger a regularidade e normal desempenho de funções públicas 
 
2.1.2 Tipo Objetivo: 
Usurpar 
 
2.1.3 Sujeito Ativo: 
Particular ou funcionário público 
 
2.1.4 Consumação e Tentativa: 
Prática do ato inerente à função pública 
Cabe tentativa 
 
2.1.5 Forma Qualificada (Art. 328, §ú.CP): 
 
Se da Usurpação de função, eu OBTIVER ALGUMA VANTAGEM PATRIMONIAL, então SERÁ 
QUALIFICADO. Relembrando que essa vantagem não é o interesse do crime, senão seria de cara Estelionato. 
 
Ex: Sempre tive o sonho de trabalhar em cartório! Então fico no interior do nordeste junto com meus amigos, 
autenticando documentos em um cartório de um conhecido. Mesmo se eu ter a finalidade de receber algum 
dinheiro por isso, vou acabar recebendo pois se paga para autenticar documentos. Ou seja, uma vantagem foi 
obtida em função da função usurpada por mim. 
 

Cuidado1! Não confundir com o Crime de "Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 
de direito” (Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão 
judicial). Neste caso a pessoa fazia parte da administração pública. 

 
Cuidado2! Não confundir com o Crime de “Estelionato” (Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, 

em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 
fraudulento). Aqui, a finalidade é diferente da Usurpação de Função Publica, ou seja, aqui a finalidade é induzir 
ou manter alguém no erro para ter vantagem patrimonial. 

Ex: Bandidos fraudam um mandado de busca e apreensão e assim levam um carro da casa de alguém. → 
Estelionato 
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- E agora se for um funcionário público praticando uma função de outro funcionário público? Ele será 
enquadrado aqui?  
Sim! Pois entende-se que ele está na condição de particular ao começar a prestar as atividades de algum outro 
funcionário público. 
Ex: Eu como Oficial de Justiça, mando publicar no Diário Oficial uma sentença judicial. 
 
2.2 Resistência (Art. 329, CP): 
 
"Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou 
a quem lhe esteja prestando auxílio". 
 
- Essa violência do particular é a FÍSICA (vis corporalis) contra a pessoa do funcionário. 
 
Ex: um policial chega na casa de alguém para cumprir um mandado de prisão e essa pessoa se opõe a esse ato 
legal agindo com violência ou ameaçando de maneira grave (Ato legal = ato previsto na lei independente se o 
ato é justo ou injusto, isso será discutindo no judiciário posteriormente) 
 
- Explicando a parte "quem lhe esteja prestando auxílio".  
 
Ex: Eu sou Oficial de Justiça, estou com um mandado de busca contra Eduardo, e assim peço ajuda a um amigo 
para ajudar a retirar o carro da casa do Eduardo. Se Eduardo ameaçar ou violentar este meu amigo (mesmo que 
ele não seja funcionário público), Eduardo estará cometendo Resistência Ativa. 
 
- Obviamente se o ato do servidor público for ilegal, o particular pode se usar dos meios necessários que ele 
possui para se opor àquela ordem. Ou seja, aqui há  o Direito Constitucional de Resistência. 
 
Atenção! "As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência". → Ou seja, 
Eduardo pode responder pela voadora que deu no Oficial de Justiça mesmo que o ato do Oficial fosse ilegal, 
obviamente se a voadora causar lesão corporal.  
 
- Se o ato do servidor público for LEGAL e INJUSTO, o particular NÃO pode usar a resistência, senão vai se 
enquadrar nesse crime. 
Ex: Um grande empresário milionário entra na justiça contra uma família paupérrima. O juiz expede um mandado 
para penhorar o carro da família super pobre. Será que é justo? Não! Entretanto não se aplica o direito de 
resistência. 
 
Pegadinha! Atenção! Esse crime só se aplica se o particular souber e tiver a certeza que o ato praticado pelo 
servidor público é legal, afinal, se o particular tiver a convicção de que o ato do servidor é ilegal (mesmo sendo 
ele legal), o particular se enquadra em Erro de Tipo. 
 
2.2.1 Objetividade Jurídica: 
Autoridade e prestígio de função pública. 
 
2.2.2 Tipo Objetivo: 
Tem que ter violência ou ameaça contra pessoa. 
 
2.2.3 Sujeito Ativo: 
Não precisa ser pessoa que sofre o ato 
 
2.2.4 Sujeito Passivo: 
Primário - Estado 



    www.estudodireito.com 
 

 
83 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

Secundário – Funcionário Público 
 
2.2.5 Consumação e Tentativa: 
Momento do emprego da violência ou grave ameaça 
É crime plurisubsistente, ou seja, é possível a tentativa. 
É um crime formal, afinal o crime se consuma com a simples oposição á execução do ato legal. 
 
2.2.6 Jurisprudência: 
Mais de um funcionário público: CRIME ÚNICO. 
 
2.2.7 Forma Qualificada (§1º): 
 

"Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena de reclusão, de 1 a 3 anos". 
 
Ex: Se o Oficial de Justiça conseguir levar o bem penhorado mesmo com a agressão do particular, este responderá 
pela forma comum. Caso o Oficial de Justiça não consiga levar os bens do particular devido á agressão, o 
particular responde pela forma Qualificada. 
 
2.2.8 Concurso de Crimes (§2º): 
Se a resistência acontecer por meio de uma agressão ao funcionário público (violência).  
O agente vai responder pela resistência e pela lesão corporal em concurso. 
 
Cuidado! Não confundir este crime com o crime de Desacato. O que acabamos de ver tem a intenção de se opor 
a execução de uma ordem, de um ato legal de um funcionário público. Já o crime de Desacato a intenção é 
esculhambar, desprestigiar a função pública. → Por isso a diferença de DESACATO para RESISTÊNCIA é o 
DOLO. 
Há divergências na doutrina se o cara comete o mesmo crime ao mesmo tempo 
 
Ex: A polícia vem me abordar e eu falo: "Seu policial de merda, se você me prender eu te mato". → E aí? 
Respondo pelo crime de Desacato ("Seu policial de merda") ou pelo crime de Resistência Ativa ("eu te mato"). 
Para concurso, adote a finalidade do agente, ou seja, o que o cara queria com atitude? 

1) Se o cara queria só estava fazendo de tudo para não ser preso e só chamou o policial de merda a fim 
de tentar se livrar da prisão, responderá pelo crime de Resistência. → Ou seja, se a finalidade especial 
for a oposição à ordem legal, o crime de resistência absorve o crime de desacato. 

2) Se o cara tava cagando pra prisão afinal já sabia que seria preso, e sua finalidade era apenas humilhar 
o policial, responderá pelo crime de Desacato. → Ou seja, se a finalidade especial for o desprestígio 
da função pública, o crime de desacato absorve o crime de resistência. 

 
2.3 Desobediência (Art. 330, CP): 
 
"Desobedecer a ordem legal de funcionário público". 
- Aqui, diferentemente da resistência, o particular se opõe a execução do funcionário público porém sem violência 
ou ameaça. 
Ex: Eduardo se opõe ao ato de prisão que foi-lhe mostrado por um Oficial de Justiça. Quando Eduardo se agarra 
a um poste para não ser levado, ele não aplicou nem violência nem ameaça, porém comete crime de desobediência 
a ordem legal de funcionário público. 
 
2.3.1 Objetividade Jurídica: 
Prestígio e cumprimento das ordens do Poder Público. 
 
2.3.2 Tipo Objetivo: 
Desobedecer 
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O Autor do crime poderá desobedecer de maneira COMISSIVA (agindo) ou OMISSIVA (deixando de agir) 
Ex: isolamento de área em virtude de ocorrência de crime. A pessoa se nega a sair da área isolada. Haverá 
crime de desobediência na forma omissiva. 
 
2.3.3 Sujeito Ativo: 
Poderá ser o Particular ou  
Poderá ser o Funcionário Público  
 
Cuidado! Atentar para diferença entre Desobediência – fora das funções - e Prevaricação – no exercício das 
funções 
 
2.3.4 Sujeito Passivo: 
Estado 
Funcionário Público  
 
2.3.5 Consumação: 
Conduta Omissiva: no momento da ação. 
 Quando a ordem do funcionário público for para que o particular faça algo o crime vai se consumar 
quando ele deixar de fazer. 
Conduta Ativa: no momento da omissão. 
 Quando a ordem do funcionário público for para que o particular não faça algo, o crime vai se 
consumar quando ele fizer 
 
2.3.6 Jurisprudência: 
- Crime subsidiário: caso as leis penais tratem da ação/omissão em outro tipo penal, não haverá o crime de 
desobediência, e sim será tipificado pelo outro crime.  
- Não subsiste diante de norma civil ou administrativa. 
 
2.4 Desacato (Art. 331, CP): 
 
"Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, 
 
“Desacatar” significa desprestigiar, usar palavra ou ato que menospreze a função pública. 
 
OBS: O funcionário público que fala "vou te prender por desacato", não pode fazer isso, pois este e um  Crime 
de Menor Potencial Ofensivo, e pela Lei dos Juizados Especiais só se pode prender em flagrante neste tipo de 
crime se o "criminoso" se recusar a assinar o Termo de Comparecimento. 
 
- É sempre crime doloso 
 
2.4.1 Objetividade Jurídica: 
Prestígio e respeito dos funcionário público. 
 
2.4.2 Tipo Objetivo: 
- Desacatar. Desrespeitar. Desprestigiar. Ofender 
- Palavras, gestos ou qualquer outro meio 
 
- Para se enquadrar nesse crime, o funcionário público tem que presenciar diretamente a ofensa (caso 
contrário, se enquadrará em crime de calúnia, injúria ou difamação). 
 
- Este crime também é praticado por funcionário público quando desacata o outro na sua função, não 
importando o grau de hierarquia entre eles. 
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- A ofensa pode ser no exercício da função, independente do local onde se encontre o funcionário. 
Ex: Se você chamar o juiz de viado durante o julgamento, cometerá este crime, mesmo a gente sabendo que o 
fato de ser viado não tem nada a ver com a função pública. 
 
- A ofensa também pode ser em razão da função (ou seja, não necessariamente no exercício): 
Ex: O juiz está deitado na praia e você sabendo que ele é juiz passa e grita: "Seu juiz de merda corrupto" → Neste 
caso, mesmo o juiz não estando exercendo a função de juiz naquela hora, o xingamento ocorreu em razão da 
função. 
 
- Não há necessidade de o Funcionário Público se sintair ofendido, já que o Sujeito Passivo primário é o 
Estado. 
 
Cuidado 1! Não confundir com o crime de Injúria. 
Ex: O juiz está deitado na praia e você grita: "Seu merda corrupto" → Neste caso você não utilizou a função dele 
para xingá-lo. 
 
Cuidado 2! Se a pessoa estiver apenas demonstrando sua insatisfação com a Administração Pública (ou seja, não 
está falando mal de um funcionário especificamente) NÃO cometerá este crime! 
 
2.4.3 Sujeito Ativo: 
Qualquer pessoa 
Poderá ser Funcionário Público. 
Não confundir com  
 
2.4.4 Consumação e Tentativa: 
No momento da ofensa 
Não cabe tentativa: Pressupões a presença da vítima. 
 
2.4.5 Jurisprudência: 
Na conduta ofensiva contra o funcionário público, e este NÃO ESTANDO PRESENTE ao ato de Desacato 
não haverá o crime de Desacato e sim de INJÚRIA. 
 
2.4.6 Entendimento Doutinário: 
Embriaguez: a embriaguez na forma completa exclui o crime 
OBS: O Tipo penal exige ânimo calmo. 
 
2.5 Tráfico de Influência (Art. 332, CP): 
 
"Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de 
influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função". 
 
- É um crime que se assemelha muito ao Estelionato, porém é uma modalidade especial do mesmo. 
- É crime doloso 
- Com relação à sua consumação não podemos responder de cara, afinal, por ser polinuclaear (ou seja, tem mais 
de um verbo), temos que estudar verbo por verbo: "Solicitar, exigir ou cobrar" é Crime Formal. "Obter" é Crime 
Material. 
- Explicando a expressão "a pretexto de influir": Significa que o particular diz que vai influenciar num ato 
praticado por funcionário público, mas de fato não vai. 
Ex: Você está respondendo por um processo administrativo na Receita Federal, daí eu digo para você que se você 
me der 10.000 reais eu tenho a capacidade de falar com o servidor para ele arquivar o seu processo (ou seja, 
influenciar a pretexto em um ato de funcionário público). Mas na realidade eu não consigo realizar esse ato! 
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- Se de fato a pessoa conseguir influenciar então será o Crime de Corrupção Passiva, afinal estará obtendo 
vantagem indevida. 
- Admite tentativa 
Ex: O dinheiro do particular é enviado por carta porém o safado não chega a receber pois alguém descobriu e 
intermediou. 
 
- A vantagem indevida pode ser PATRIMONIAL, MORAL, ou AMBAS. 
 
2.5.1 Objetividade Jurídica: 
Confiança e respeito na Administração Pública (Sujeito Passivo Primário) 
Também tutela o patrimônio da vítima (Sujeito Passivo Secundário) 
 
2.5.2 Tipo Objetivo: 
A influência é falsa 
É um tipo especial de estelionato 
 
2.5.3 Sujeito Ativo: 
Particular 
Funcionário Público que alardeia influência sobre o outro 
2.5.4 Sujeito Passivo: 
Estado 
Funcionário Público  
 
2.5.5 Consumação e Tentativa: 
Momento no qual o agente pratica a conduta. 
Cabe tentativa: carta. 
 
2.5.6 Tráfico de Influência QUALIFICADO:  
 

"As penas aumentam-se de um terço, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se 
destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo". 
 
- Ou seja, se eu que pedi dinheiro para arquivar o processo disser que esse dinheiro vai ser rachado com o 
funcionário público terei a pena aumentada, mesmo que seja tudo mentira. 
 
2.5.7 Tráfico de Influência Vs. Exploração de Prestígio: 
 
Cuidado! Não confundir com o crime de Exploração de Prestígio: "Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer 
outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, 
tradutor, intérprete ou testemunha". 
- Aqui só tem dois núcleos de tipo penal (dois verbos) 
- Aqui é um crime conta o Judiciário, ou seja, apesar de este crime ser semelhante com o Tráfico de Influência, 
aqui é quando o funcionário público participa de Processo Judicial. 
- "Solicitar" é Crime Formal, e "Receber" é Crime Material 
Ex1: Quando eu peço dinheiro para acelerar um processo na Justiça, alegando que conheço o Juiz, estarei 
cometendo crime de Exploração de Prestígio. 
Ex2: Alguns advogados safados, acessam o sistema jurídico antes do seu cliente e vêem que o cliente já ganhou 
a causa, entretanto falam pro seu cliente que a causa foi perdida e que se ele lhe der mais 50.000 reais ele 
conseguirá falar com o juiz para mudar a sentença. 
 
 
2.6 Corrupção Passiva (Art. 317, CP): 
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OBS: Este crime está inserido no Capítulo 1 – Dos crimes cometidos por FUNCIONÁRIO PÚBLICO contra 
a ADM, mas coloquei aqui par facilitar o entendimento. 
 
"Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem". 
 
Atenção! As únicas diferenças deste crime para a Concussão, é que a corrupção passiva tem 3 verbos, além 
disso na concussão o funcionário EXIGE (ou seja, pede de forma Imperativa, Categórica) a vantagem indevida. 
Já na corrupção passiva ele SOLICITA a vantagem indevida. 
 
2.6.1 Tipo Objetivo: 
Solicitar ≠ Exigir (A diferença entre esses verbos é a intensidade em que o Autor exprime os verbos) 
Receber 
Aceitar promessa 
 
2.6.2 Sujeito Ativo: 
Mesmos da concussão:  
 - Funcionário Público (que está solicitano, recebendo ou aceitando promessa) 
 - Funcionário Público fora da função (mas que recebe a vantagem em função dela) 
  Ex: Funcionário de férias. 
 - Particular na eminência de assumir FP 
  Ex: Aprovado no concurso de Delegado 
 
OBS: Fiscal de Rendas aplica-se o Art. 3º, II, Lei 8137 – Princípio da Especialidade. Não cometerá nem 
concussão, nem corrupção passiva e sim este crime – contra a ordem tributária.  
 
2.6.3 Sujeito Passivo: 
Primário: Estado. 
Secundário: é o Particular, desde que não pratique a corrupção passiva. 
 
2.6.4 Consumação: 

A) SOLICITAR – Crime Formal 
B) ACEITAR PROMESSA – Crime Formal 
C) RECEBER – Crime Material 

 
- A vantagem indevida pode ser PATRIMONIAL, MORAL, ou AMBAS. 
- Para saber quando foi a consumação do crime de corrupção, temos que separar os verbos em dois grupos: 
 1) "Aceitar Promessa" e "Solicitar Vantagem Indevida": São crimes formais, ou seja, não precisa se 
consumar um dano ou prejuízo para que ocorra o crime, ou seja, o crime já ocorre no momento em que você 
aceita a promessa ou solicita a vantagem. 
 2) "Receber Vantagem Indevida": É crime material, ou seja, o crime se consuma quando o funcionário 
público efetivamente recebe a vantagem. 
 
- O crime de corrupção NÃO é bilateral, ou seja, para se consumar não necessariamente tem que haver corrupção 
ativa e passiva ao mesmo tempo. Pode-se ter corrupção passiva sem se ter corrupção ativa, e vice-versa. 
Ex1: Eu sou um guarda e digo: "Vou apreender seu carro amenos que você me dê 50 reais". → Eu cometi 
Corrupção Passiva e não houve corrupção ativa pois o paisano não aceitou. 
Ex2: Eu sou um paisano e digo: "Eu lhe dou 100 reais se você me liberar". → Houve Corrupção Ativa porém 
não teve corrupção passiva pois o guarda não aceitou. 
 
BIZU! No Ex1 (Corrupção Passiva), se o dono do carro paga o valor, ele não comete crime! Está aí a prova de 
que é possível existir a Corrupção Passiva sem existir Corrupção Ativa. 
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2.6.5 Corrupção Passiva PRÓPRIA e IMPRÓPRIA: 
 

A) PRÓPRIA: Ato comercializado ilegítimo 
Tem por finalidade a realização de ato injusto, contrário à lei. 
 Ex: Dou dinheiro para o fiscal deixar de autuar minha empresa → Relembrando que nestes casos 
(Corrupção Passiva Própria) 99% das vezes será aplicado aquele aumento de pena visto lá no início (quando o 
funcionário deixa de praticar qualquer ato infringindo seu dever funcional). Só não haverá esse aumento de pena 
se o funcionário além de pedir a propina, autuar a empresa depois. 
 

B) IMPRÓPRIA: Ato comercializado legítimo 
Tem por finalidade a realização de ato legítimo 
 Ex: Dar dinheiro ao juiz para julgar mais rápido seu processo 
 
2.6.6 Corrupção Passiva MAJORADA (§1º): 
 
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda 
ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 
 
Só na corrupção passiva PRÓPRIA. O Legislador resolveu punir aquele Funcionário que praticou, retardou ou 
deixou de praticar um ato, fazendo de forma ILEGAL. 
 
OBS1: Comércio do Ato – Consuma o crime 
OBS2: Execução do Ato – Majora a pena 
OBS3: Proibição do bis in idem - Quando a execução for crime autônomo, não majora - Concurso Material. 
 
2.6.7 Corrupção Passiva PRIVILEGIADA (§2º): 
 
"Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo 
a pedido ou influência de outrem". 
 
Atenção! Não confundir com Prevaricação: 

≠ de Prevaricação – Interesse PESSOAL ou PRÓPRIO 
Corrupção Passiva Privilegiada – Interesse de OUTREM. 

 
- Se parece muito com o crime de prevaricação (Há o interesse PESSOAL/PRÓPRIO) 
- Aqui não há qualquer vantagem indevida, ou seja, o funcionário público deixa de praticar seu dever cedendo a 
pedidos ou influencia de outra pessoa. 
 
Ex: Eu como Oficial de Fazenda tenho um mandado de busca e apreensão para uma moto, porém o dono da moto 
é filho da minha tia que eu gosto muito. Então eu deixo de apreender a moto porque sei que minha tia vai ficar 
muito chateada. → Agi por influencia de outrem. 
 
2.7 Corrupção Ativa (Art. 333, CP): 
 
"Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 
retardar ato de ofício." 
 
- Não é Crime Bilateral, ou seja, para haver Corrupção Passiva não precisa da Ativa, e vice-versa. Mas pode ser 
que haja os dois sim. 
- Só existe Corrupção Ativa se a iniciativa da corrupção for do particular. Relembrando que se for o 
funcionário público que pedir dinheiro e o particular der, este não está cometendo este crime. 
- Também comete esse crime quem entrega a quantia por interposta pessoa 
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Ex: Alunos da autoescola entregam dinheiro para o dono da mesma, para que este repasse o dinheiro ao 
examinador. 
- A vantagem indevida pode ser PATRIMONIAL, MORAL, ou AMBAS. 
Ex: Sou parado na blitz embriagado e tento subornar o policial dizendo que conheço o chefe dele e se ele não me 
aplicar o bafômetro eu darei um elogio para ele ao chefe. 
- É possível a tentativa 
 
- Explicando a parte "para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício": Ou seja, pelos verbos 
podemos perceber que só existe corrupção ativa se o ato que você tenta subornar o funcionário público para ele 
praticar (ou deixar de praticar) for um ato FUTURO – HÁ ESPECIAL FIM DE AGIR 
 
Ex: Se eu oferecer 1.000 reais para um Oficial de Justiça executar logo um mandado de busca e apreensão de um 
bem que tem que vir para mim, estarei cometendo Corrupção Ativa. Entretanto, se eu nunca lhe ofereci nada, e 
somente depois de o bem já estar comigo eu entregar esse dinheiro para o Oficial de Justiça como forma de 
gratificação, eu não estarei cometendo Corrupção Ativa. Lembrando que haverá a Corrupção Passiva se o 
funcionário aceitar. 
 
2.7.1 Objetividade Jurídica: 
Moralidade da AdmPub. 
 
2.7.2 Tipo Objetivo: 
Oferecer ou Prometer (Crime Formal) 
No caso do particular que “dá a vantagem” (DAR) - é Fato Atípico, já que não há esta tipificação. 
 
2.7.3 Sujeito Ativo 
Particular 
Funcionário Público fora da função 
 
2.7.4 Sujeito Passivo: 
Primário 
Secundário: Funcionário Público, desde que não pratique a corrupção passiva. 
 
2.7.5 Consumação: 
É Crime Formal, ou seja, não precisa necessariamente que o funcionário público receba para caracterizar crime. 
OBS: Atente que o verbo “dar” não está inserido no tipo penal. Logo quem DÁ a vantagem não comete 
nenhum conduta ilícita, sendo sua ação atípica.  
 
2.7.6 Jurisprudência: 
Policial de Folga e a Paisana, mas agindo na função de policial, cometerá o crime de Corrupção Passiva.  
 
2.8 Descaminho e Contrabando (Art. 334 e 334-A, CP): 
 

CONTRABANDO: "Importar ou exportar mercadoria proibida" 
Ex: Cigarro eletrônico, Lipostabil 
- Cuidado com o material importado porque se for drogas, entrará na Lei de Drogas, se for armas, entrará no 
Estatuto de Desarmamento. 
- É Crime Material, ou seja, se consuma com a entrada ou saída da mercadoria. 
- Admite tentativa 
Ex: Quando no aeroporto tenta-se burlar o fisco. 
 
DESCAMINHO: "Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo 
consumo de mercadoria". 
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Ex: Quando eu chego no aeroporto cheio de coisas lícitas para declarar porém entro na fila dos não declarantes 
- Relembrando que se o funcionário público te ajudar nesse crime, ele responderá por Facilitação e Contrabando 
ou Descaminho 
- Aqui se aplica o Princípio da Insignificância se o que você iludiu não ultrapassou 20.000 reais 
 
2.8.1. Condutas: 
Iludir - DESCAMINHO 
Importar e Exportar - CONTRABANDO 
 
Iludir >> Valor abaixo de R$ 20 mil reais, aplica-se o princípio da insignificância. 
 
2.8.2. Sujeito Ativo e Passivo: 

A) Sujeito Ativo: Crime Comum 
B) Sujeito Passivo 

Estado e Adm Pub 
 
2.8.3 Objeto Material e Bem Jurídico Tutelado 
a) Objeto Material – Mercadoria proibida ou direito ao Estado de receber os valores devidos  
b) Bem Jurídico Tutelado – Administração Pública  
 
2.8.4 Consumação e Tentativa 
No caso do Contrabando -  Entrada e Saída da Mercadoria (cabe a tentativa) 
No caso do Descaminho  - NÃO cabe a tentativa) 
 
2.8.5 Diferenças: 
 

CONTRABANDO DESCAMINHO 
Bem ILÍCITO Bem LÍCITO 
Entrada de Mercadoria Proibida Entrada sem pagar os tributos devidos 

 
2.8.6 Princípio da Insignificância: 
No Descaminho: STF e STJ: Valor de até R$ 20 mil reais. (Não vale a pena ativar a máquina estatal para cobrar 
um valor menor que este) 
- Afastada no caso de reincidência. 
 
No Contrabando: Tem que ser avaliado no caso contrabando. Pois existem bem pequenos que podem causar 
grande mal. Ex: drogas pequenas, comprimido de ecstasy. 
 
2.8.7 Constituição do Crédito tributário: 
No caso do Descaminho, há a necessidade de lançamento do tributo, ou seja, constituição do crédito tributário. 
 
2.8.8 Competência para Processar e Julgamento: 
Súmula 151, STJ. 
SÚMULA 151 - A COMPETENCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO POR CRIME DE CONTRABANDO OU 
DESCAMINHO DEFINE-SE PELA PREVENÇÃO DO JUIZO FEDERAL DO LUGAR DA APREENSÃO DOS BENS. 
 
Juízo prevento (ou seja, juízo onde é realizada a apreensão) 
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3. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 
(CAPÍTULO 3, CP): 
 
3.1 Denunciação Caluniosa (Art. 339, CP): 
 
"Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação 
administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de 
que o sabe inocente". 
 
- Relembrando a diferença entre os Crimes de Calúnia e Denúncia Caluniosa: Calúnia é crime contra a honra, ou 
seja, o seu objetivo é pura e simplesmente ofender a pessoa. Já na Denúncia Caluniosa o objetivo é, além de 
ofender a pessoa, prejudicar a pessoa de alguma forma (Ex: Fazer com que ela seja presa), ou seja, o autor 
leva tal fato ao conhecimento da autoridade e, com isso dá causa a instauração de inquérito policial ou de ação 
penal. 
- Este crime é contra pessoa determinada 
Ex1: Fazer um B.O. falso que enseje uma investigação policial 
Ex2: A mulher que chega na delegacia toda ferida pedindo afastamento do cônjuge do seu lar, no entanto ela 
mesma que se machucou. 
Ex3: Quando eu deixo um objeto roubado nas coisas de uma pessoa e chamo a autoridade policial 
Ex4: Indivíduo que instaura Ação Civil Pública dizendo que alguma empresa está cometendo crime ambiental, 
sendo que ele sabe que a empresa não está cometendo nada. 
- O delito se consuma com a instauração da investigação policial, o processo penal etc. → GRAVE! A mera 
feitura de um B.O. não caracteriza esse crime. Precisa que a autoridade faça uma medida de investigação, ainda 
que informal. 
 
- BIZU! Se o cara é acusado de cometer um crime qualquer, ou testemunha, mas mente em juizo dizendo que 
foi outra pessoa que fez o crime, mesmo sabendo que a outra pessoa é inocente, ele não responderá por esse 
crime, desde que ele tenha mentido para sua auto-defesa. → É Direito Constitucional. 
 
3.1.1 Conduta: 
-Dar causa (A investigação / a um processo / a um inquérito) 
-Sabe que a pessoa é inocente 
 
3.1.2 Sujeito Ativo e passivo: 

A) Sujeito Ativo: Crime Comum 
B) Sujeito Passivo: Primário e Secundário 

> Primário (Estado / Administração da Justiça) 
> Secundário (Contra quem é feita a denúncia) 

 
3.1.3 Objetividade Jurídica: 
Crime COMPLEXO: contra a Administração da Justiça e Honra da Pessoa 
 
3.1.4 Investigação: 
Mesmo inquérito 
 
3.1.5 Término da Investigação: 
Doutrina Majoritária – EXIGE 
 
3.1.6 Causa de Aumento de Pena (§1º): 
 
Denúncia Caluniosa Qualificada: "A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou 
de nome suposto". 
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3.1.7 Causa de Dimuição de Pena (§2º): 
 
3.2 Comunicação Falsa de Um Crime ou Contravenção (Art. 340, CP) 
 
- Enquanto na Denúncia Caluniosa você imputa a alguém a pratica de um crime ou contravenção sabendo que 
esse alguém é inocente, aqui agora você não imputa a uma pessoa determinada. 
- Este crime é contra pessoa indeterminada 
 - Enquanto na Denúncia Caluniosa você pode imputar um crime que possa ter ocorrido ou não, aqui agora o 
crime de fato não ocorreu. 
Ex: Um cara faz um B.O. alegando que seu carro foi roubado, mas ele sabe que o carro não foi roubado. 
- É infração de menor potencial ofensivo, já que a pena máxima não ultrapassa 2 anos 
- É possível a tentativa 
 
3.2.1 Conduta: 
-Provocar a ação de autoridade. É necessária a provocação da autoridade e deve haver uma ação por parte da 
autoridade. 
 
3.2.2 Objetividade Jurídica: 
Contra a Administração da Justiça. 
 
3.2.3 Autoridade: 
Delegado, Juiz ou Promotor. 
 
3.2.4 Tomada de Providências: 
É necessária para caracterizar o crime. 
 
3.2.5 Diversidade Jurídica: 
 
Quando alguém comunica a ocorrência de um crime FALSO, mas, ao tomar as medidas a autoridade descobre 
um outro crime nada a ver com a denúncia falsa. Nesta caso, a doutrina diz haver um crime impossível – 
ATIPICIDADE. 
 
3.2.6 Tentativa: 
Não cabe tentativa. 
 
3.2.7 Arrependimento Eficaz: 
É cabível. 
Ex: A pessoa mentirosa, antes da autoridade tomar a providência, conta a verdade 
 
3.3 Autoacusação Falsa (Art. 341, CP): 
"Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem". 
- Explicando a expressão "perante a autoridade": Autoridade neste caso é delegado, juiz ou procurador. Se 
ocorrer perante funcionário público, não há caracterização do delito. 
- A tentativa é possível (na auto-acusação realizada por escrito). 
- É Crime Formal pois não precisa de nenhum resultado imposto contra você (Ex: Não precisa que você seja 
preso, não precisa que você seja investigado). 
- A consumação ocorre quando a autoridade toma conhecimento da auto-acusação. 
Ex1: Você está na merda, na fossa, e pra acabar de vez com a tua vida chega na delegacia e manda te prenderem porque você matou 
uma pessoa. 
Ex2: Quando o pai assume o homicídio do filho para resguardá-lo 
 
3.3.1 Conduta: 
-Acusar-se 
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-Crime inexistente ou praticado por outrem 
3.3.2 Sujeitos: 

A) Sujeito Ativo: Crime Comum 
B) Sujeito Passivo: Administração da Justiça 
C)  

3.3.3 Contravenção Penal: 
-Fato atípico. 
 
3.3.4 Consumação: 
Crime Formal 
 
3.4 Falso Testemunho ou Falsa Perícia (Art. 342, CP): 
 
3.4.1 Conduta: 
-Fazer afirmação falsa 
-Negar ou calar a verdade 
 
3.4.2 Sujeitos: 

A) Sujeito Ativo: Crime de mão própria – testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete.  
 
Vítima: Por não ser testemunha, não pratica o crime de Falso Testemunha. Caso a vítima minta, praticará o 
crime de Denunciação Caluniosa. 
 
Como Regra, o Crime de MÃO PRÓPRIA NÃO CABE COAUTORIA. 

EXCEÇÃO: 
1) Coautoria com advogado. Ex: Advogado que induz o seu cliente a mentir.  
2) Art. 159, §1º, CPP. Neste caso, haverá a coautoria entre os 2 (dois) peritos adhoc. 

Art. 159.  O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.          

        § 1o  Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma 
de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada 
com a natureza do exame.  

B) Sujeito Passivo: 
a. Primário 
b. Secundário 

 
FALSIDADE POSITIVA: Fazer afirmação falsa; 
FALSIDADE NEGATIVA: Negar a verdade; e 
RETICÊNCIA: Calar a verdade. 
 
3.4.3 Erro de Tipo: 
- Para a testemunha cometer esse crime, ela tem que ter ciência de que o que ela está falando é mentira, afinal 
esse crime é doloso. 
Ex: Se a testemunha fala que a blusa do réu no dia do crime era azul, mas na verdade era amarela, isso não é 
condição para que já seja este crime, afinal, o juiz tem que ter certeza que eu, como testemunha estava mentindo 
consciente. 
- Ou seja, se eu como testemunha, tinha a certeza que o fato ocorreu de uma forma, mas na verdade ocorreu de 
outra forma, eu me enquadro no Erro de Tipo, que exclui o dolo, e por isso não tem crime. 
 
3.4.4 Consumação: 
Crime Formal - Assinatura do Depoimento/ Entrega do Laudo 
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OBS1: fato relevante 
OBS2: teoria da atividade 
 
3.4.5 Majorante (Art. 342, §1º): 
As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o 
fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade 
da administração pública direta ou indireta". 
3.4.6 Retratação extinta da punibilidade (Art. 342, §2º): 
O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou 
declara a verdade. → Ou seja, o crime ocorreu mas eles não serão punidos. 
 
3.5 Exercício arbitrário das próprias razões (Art. 345, CP): 
 
Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite (Ex: 
Legítima Defesa)". 
- É Crime Material, pois se consuma quando o agente consegue fazer o que queria. 
- Admite a tentativa 
Ex: Eu vendi meu celular para o Eduardo, com a condição de que ele me pagasse na semana que vem. Porém ele 
não paga, assim eu tomo escondido o celular de volta. (ou seja, faço justiça com as próprias mãos). 
 
3.5.1 Conduta Típica: 
Fazer justiça pelas próprias mãos. 
 
3.5.2 Objetividade Jurídica: 
Adm. Justiça 
 
3.5.3 Elementos Subjetivos do Tipo: 
DOLO GENÉRICO: Intenção de querer praticar a conduta típica. 
+ 
ESPECIAL FIM DE AGIR: Satisfação de uma conduta legítima 
 
3.5.4 Cobrança de Dívida: 
Art. 42 e 72, CDC. Para se falar em exercício das próprias razões, a cobrança/pretensão deve ser plausível de 
ser cobrada na Justiça. 
Ex1: Dívida de Jogo. Não caberá exercício arbitrário das próprias razões. 
Ex2: Cobrança por serviços sexuais (Sem a existência de casa de prostituição). Se a prostituta não foi paga e 
vai lá e toma o dinheiro para si. Neste caso, a doutrina majoritária diz que a prostituta cometeria o crime de 
exercício das próprias razões. 
 
3.5.5 Consumação: 
 

A) 1ª CORRENTE: Crime Formal. Se consuma com a violência, independentemente da satisfação 
(Bittencourt, Regis Prado) 

B) 2ª CORRENTE: Crime Material. Exige a satisfação (Nelson Hungria, Heleno Fragoso) 
 

3.5.6 Ação Penal: 
- É Crime de Ação Penal Privada quando o agente se utiliza apenas de grave ameaça ou não se utiliza de violência. 
Se o agente se utilizar de violência física, então será Crime de Ação Pública Incondicionada. 
REGRA: Pública Incondicionada 
EXCEÇÃO: Privada – se não existir violência contra a pessoa. 
 
3.6 Fraude Processual (Art. 347, CP): 
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Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de 
pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 
penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro". 
- É Crime Formal, ou seja, não precisa o perito/ juiz ter sido de fato enganado, basta a implantação de provas para que eles se enganem 
que o crime está consumado. 
Ex: Os pais da Isabella Nardoni tentaram modificar a cena do crime, cortando a tela de proteção, confundindo assim os peritos. → 
Como esse fato é na esfera penal, então não tem necessidade de que já esteja rolando um processo para que o crime se consume, por 
isso que os Nardoni foram enquadrados neste crime também (além de Homicídio). 
- É Delito Subsidiário, ou seja, se houver outro delito mais grave (Ex: Falsificação de documentos), o cara responderá pelo mais grave. 
 
3.6.1 Conduta Típica: 
- Inovar. 
 
3.6.2 Sujeitos 

A) Sujeito Ativo: Crime Comum 
B) Sujeito Passivo: Administração da Justiça 

 
3.6.3 Inovação Artificiosa: 
Inovação do estado de lugar, coisa ou pessoa 
 
3.6.4 Finalidade Teleológica: 
Induzir a erro JUIZ ou PERITO. 
 
OBS: Fraude Grosseira – Fato Atípico. 
 
3.7 Patrocínio Infiel (Art. 355, CP): 
 
"Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, 
em juízo, lhe é confiado". 
 
- É Crime Próprio pois requer que o sujeito seja advogado ou procurador 
- Pelo leitura do artigo vemos que é necessário que já haja um processo em aberto para que se responda por esse 
crime. 
- É Crime Material, ou seja, a consumação ocorre quando há a traição e o prejuizo para o seu cliente. 
- Admite Tentativa 
Ex: Eu contratei um advogado para defender meus interesses, porém ele atua ao contrário, prejudicando ainda 
mais meus interesses. Ele comete esse crime. 
Se eu sou realmente culpado de homicídio, mesmo assim meu advogado não pode chegar no Juiz e dizer que eu 
sou culpado mesmo e pedir pra me prender. 
 
3.7.1 Conduta Típica: 
- Trair o dever profissional. 
- Ser infiel. 
 
3.7.2 Sujeitos 

A) Sujeito Ativo: Advoga ou Procurador 
B) Sujeito Passivo: Primário e Secundário 

 
3.7.3 Deveres profissionais: 
-Art. 33, Lei 8406/94. (OAB) 
 
OBS1: Prejuízo – enseja Dano Moral e/ou Material. 
OBS2: Inquérito Policial e Procedimento Extrajudicial – Será fato atípico, pois pelo princípio da taxatividade 
só cabe em processo judicial. 
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3.7.4 Consumação: 
Crime Material 
 
3.8 Patrocínio Simultâneo ou Tergiversação (Art. 355, §ú, CP): 
 
"Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea, 
partes contrárias". 
- É Crime Formal, pois não se exige o prejuizo para se consumar 
Ex1: Um advogado está defendendo os dois lados litigantes 
Ex2: Um procurador do Estado pode advogar, porém não se pode advogar contra a Fazenda/Estado. 
 
3.8.1 Conduta Típica: 
- Patrocínio Simultâneo: Patrocinar as duas partes simultaneamente. 
- Tergiversação: É o patrocínio é sucessivo das partes 
 
3.8.2 Consumação: 
Crime Formal 
Crime Próprio 
 
3.9. Favorecimento PESSOAL (Art. 348, CP): 
 
"Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão". 
- Aqui NÃO há concurso de pessoas (senão eu seria partícipe do crime) 
- Relembrando que no concurso de pessoas o liame subjetivo de vontades é formado antes ou durante a execução 
do crime. Já aqui não há concurso de pessoas, entretanto alguém comete crime, você não está em conluio com 
ele, porém você ajuda o criminoso de qualquer forma a se esquivar da ação de autoridade. 
- É Crime doloso 
- É Crime Material, ou seja, só se consuma quando há o sucesso no auxílio de esconder alguém. 
- Admite tentativa, justamente quando não se consegue esconder a pessoa bem, daí o policial acha a pessoa. 
Ex: Um cara matou outro, e um dia conversando com ele, resolvo falar para ele se esconder na minha casa. 
- Se a pessoa que você está ajudando a esconder cometeu apenas infração penal, daí você não comete este crime. 
Ou seja, este é um Crime Bilateral, só existindo se existir um outro crime (cometido pela pessoa que você 
ajudou). 
Ex: Se o sujeito que matou outro agiu em Legítima Defesa e posteriormente foi absolvido, eu deixo de cometer 
crime. 
- Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. 
Ex: Não se pode obrigar os pais ou avós a entregar o filho criminoso. 
 
3.9.1 Conduta Típica: 
“Auxiliar a subtrair-se”:Aqui se esconde a PESSOA. 
 
3.9.2 Objetividade Jurídica: 
Administração da Justiça 
 
3.9.3 Sujeitos: 

A) Sujeito Ativo: Crime Comum (pode ser praticado por qq pessoa) 
B) Sujeito Passivo: Estado 

 
OBS1: Autor do Crime – Faça uma interpretação EXTENSIVA. Entenda no artigo que você poderá praticar 
este crime ao auxiliar Autor, Coautor ou Partícipe. 
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OBS2: Auxílio – Tem que ser posterior a ocorrência do crime, se o auxílio é concomitante ou anterior não 
cometo o crime de favorecimento, pois na verdade serei partícipe ou coautor do crime anterior.   
 
OBS3: Não há favorecimento se no fato criminoso anterior ocorrer: 

1) Exclusão da Antijuricidade 
2) Exclusão da Culpabilidade 
3) Extinção da Punibilidade 

 
à Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Logo não havendo crime ou Extinta a Punibilidade, não haverá o 
crime de favorecimento pessoal. 
 
OBS4: No caso de contravenção penal à FATO ATÍPICO 
 
OBS5:Autoridade Pública: Delegado, Policial, Juiz e Promotor. 
 
3.9.4 Consumação: 
Momento no qual o auxilio é prestado, ainda que breve. 
 
3.10 Favorecimento REAL (Art. 349, CP): 
 
"Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito 
do crime". 
 
- Assim como no Favorecimento Pessoal, eu não estou em concurso com o agente criminoso, ou seja, eu fiquei 
sabendo do crime depois, e aí sim o ajudei. 
Cuidado! Não confundir com o Crime de Receptação, pois neste você adquire a coisa com ânimo de ficar com a 
coisa definitivamente. Agora aqui (no Favorecimento Real), você esconde a coisa até a poeira baixar e assim você 
devolve pro criminoso. 
Ex: Roberto roubou vários CDs de um carro, e bate na minha porta pedindo pra eu guardar os Cds pra ele até a 
poeira baixar. 
 
- Aquela escusa que vimos no crime anterior de ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso não 
existe aqui, ou seja, se o pai prestar auxílio em esconder as armas do filho, ele responderá por Favorecimento 
Real. 
- A doutrina se divide, mas a maior parte diz que é Crime Formal, ou seja, se consuma no momento em que o 
auxílio é prestado. 
- Admite Tentativa 
 
3.10.1 Conduta Típica: 
“Prestar auxílio”: Aqui se esconde a COISA 
 
3.10.2 Diferença do Favorecimento PESSOAL: 
FAVO REAL: torno seguro o proveito do crime 
FAVO PESSOAL: tornar seguro o autor do crime antecedente. 
 
3.10.3 Diferença da RECEPTAÇÃO: 
 

FAVO REAL RECPTAÇÃO 
Agente age em favor do autor Agente age em proveito próprio ou de terceiro 

Ação visa o autor o crime antecedente conduta incide sobre o objeto mateirla 
Proveito ECONÔMICO ou MORAL 

(Não pode ser doloso) 
Proveito ECONÔMICO 

(pode ser culposo) 
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3.10.4 Sujeitos: 
A) Sujeito Ativo: Crime Comum (pode ser praticado por qq pessoa) 

 
3.10.5 Favorecimento Real Impróprio:  
 
"Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, 
de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional". 
 
Ex: Pessoa que vai visitar o preso e tenta ingressar com um celular (ou qualquer parte de celular, como um chip) 
dentro da vagina 
Atenção! Fique atento com o Princípio da Consunção (ou Absorção), ou seja, se o ingresso do aparelho celular 
for feito para que um preso possa cometer um crime de lá de dentro da prisão, o crime-fim absorve o crime-meio. 
 

(MAURO NÃO DEU) 
 
3.11. REINGRESSO DE ESTRANGEIRO EXPULSO (Art. 338, CP):  
"Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso". 
- É Crime Próprio, pois o tipo exige qualificação especial do sujeito ativo, qual seja: a de estrangeiro. 
- É Crime de Mão Própria, ou seja, não cabe a co-autoria 
- Não vale aqui aquele conceito de território por extensão 
- Objeto Material: Território 
- Admite a tentativa 
 
3.12 CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA OU PERITO (Art. 343, CP):  
"Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou 
intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou 
interpretação". 
- Enquanto aquela Corrupção Ativa que nós já vimos precisa ter uma iniciativa de particular para que o crime 
exista, aqui pode ser iniciativa de qualquer um. 
- Para este crime acontecer não precisa esperar que a testemunha fale a mentira que você deseja. Basta você 
entregar o dinheiro a ela (para que ela minta) que o crime já se consumou. 
- É possível a tentativa (nos subornos feitos por carta) 
 Corrupção Ativa de Testemunha Qualificada: "As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o 
crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil 
em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta". 
 
3.13 COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (Art. 344, CP):   
"Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, 
parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou 
administrativo, ou em juízo arbitral". 
- É crime doloso 
- Se consuma no momento em que há a Violência Física ou a Grave Ameaça 
- Para a consumação, não precisa que o interesse próprio ou de terceiro foi atendido 
- É possível a tentativa 
Ex: Coação de Juiz para ele te absolver. 
 
Cuidado! Não confundir com o Crime de Desobedienca/ Resistência. Nestes você se opõe a uma ordem legal de 
um funcionário público, já aqui é mais amplo, onde há um interesse próprio. 
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3.14 SUBTRAÇÃO OU DANO DE COISA PRÓPRIA EM PODER DE TERCEIRO 
(Art. 346, CP):  
"Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial 
ou convenção". 
- Relembrando que para se encaixar neste crime, a pessoa tem que estar com a posse LEGÍTIMA da coisa, afinal, 
se a pessoa pegou a coisa minha por raiva (ou seja, sem posse legítima) e eu for lá tirar a coisa dela, daí eu 
responderei pelo crime anterior. 
Ex: Eu empresto meu celular ao Eduardo, porém sem ele saber eu pego o meu celular de volta e quebro ele todo 
e assim Eduardo me paga um novo. Assim eu respondo por esse crime. 
- É Crime Material, pois se consuma na hora em que é destruído ou tirado a coisa própria do terceiro. 
 
3.15 AJUDA EM FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA À MEDIDA DE 
SEGURANÇA (Art. 351, CP):  
"Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva". 
- Essa ajuda pode ser de dentro ou de fora do presídio 
Ex: Sara Scofield que ajudou Michael a fugir deixando a porta da enfermaria aberta. 
Atençao! A fuga de presídio não é crime para o preso. Ele comete apenas uma falta grave (que é infração 
administrativa)!!! Só é considerada crime para o preso se houver violência ou grave ameaça a pessoas. 
- Para estar enquadrado aqui você tem que ajudar alguém a fugir de uma prisão legal, afinal se o cara foi preso 
ilegalmente você estará agindo em Legítima Defesa de outrem. 
- O crime se consuma quando o preso foge e não é capturado em um curto espaço de tempo, senão você responderá 
por Tentativa. 
 
 Ajuda em Fuga Qualificada: "Se o crime é praticado a mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou 
mediante arrombamento, a pena é de reclusão, de 2 a 6 anos". 
ou 
"A pena é de reclusão, de um a quatro anos, se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está 
o preso ou o internado". 
 
 Ajuda em Fuga Culposa: "No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-
se a pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa". 
Ex: O diretor da penitenciária esqueceu de fechar a porta e os presos fugiram. 
 
3.16 EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA (Art. 352, CP):  
"Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de 
violência contra a pessoa". 
- Agora o preso que fugir cometerá este crime se usar de violência. Se o preso fugir utilizando grave ameaça, o 
crime será de Ameaça (e não este aqui). 
- É um crime que não cabe a tentativa, pois a sua mera tentativa já faz parte do caput do crime, ou seja, sua 
tentativa já é crime! Não admite tentativa. 
- Já sabemos que toda vez que o CP fala em violência, é a violência física. 
- Frisa-se que deve ser um dano contra pessoa, ou seja, se o preso somente quebrar a cela (dano na coisa) e 
conseguir fugir, não responde por esse crime. 
 
3. 17 ARREBATAMENTO DE PRESO (Art. 353, CP):  
"Arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda". 
- Ou seja, é crime retirar o preso com a finalidade de maltratá-lo 
Ex: José estuprou a filha de João, e João consegue adentrar na prisão no dia de visita somente para socar José. 
João responde por esse crime. 
- É Crime Formal, pois não precisa que eu efetivamente maltrate o preso para que o crime se consume. Baste que 
eu retire o preso com essa intenção que o crime se consuma. 
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- Se a pessoa que arrebatou o preso efetivamente conseguiu bater no preso, ela responde por este crime + Crime 
de Lesão Corporal. 
- Admite Tentativa 
 
3.18 MOTIM DE PRESOS (Art. 354, CP):  
"Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão". 
- Apesar das divergências, a doutrina diz que motim é com no mínimo 3 pessoas 
- É Crime Próprio, ou seja, precisa ser preso para cometer esse crime 
- Abrange tanto o preso provisório como o definitivo 
- É Crime Material, ou seja, se consuma quando há a efetiva perturbação da penitenciária. 
- Admite a Tentativa 
Ex: Rebelião nos presídios 
 
 
3.19 SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (Art. 356, 
CP): 
"Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que 
recebeu na qualidade de advogado ou procurador". 
- É Crime Próprio 
- Admite tentativa 
Ex1: Existe um caso famoso onde um advogado comeu escondido um cheque que estava nos autos de um processo 
Ex2: Quando o procurador esquece de devolver na vara os autos do processo, e mesmo depois de intimado caga 
para a devolução. 
 
GRAVE: É Crime Doloso, ou seja, mesmo que o advogado deixe os processos dentro do carro e algum assaltante 
vá furtar o carro e assim rasgue todos os processos dentro do carro, o advogado não responde por esse crime. 
 
Cuidado! Não confundir com o Crime de Supressão de Documento (Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício 
próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia 
dispor), pois este é Contra a Fé Pública, ou seja, o dolo é retirar a credibilidade dos documentos. Já aqui 
(Sonegação de Papel) o dolo é fazer sumir um objeto de valor probatório. 
 
3.20 VIOLÊNCIA OU FRAUDE EM ARREMATAÇÃO JUDICIAL (Art. 358, CP):  
"Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por 
meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem". 
- Arrematar é o ato que consuma a expropriação do devedor mediante a alienação em hasta pública. 
- Pela 2ª parte do enunciado podemos perceber que a mera tentativa de afastar o concorrente já se responde pelo 
crime, ou seja, não admite tentativa (na 2ª parte). 
- É possível a tentativa na 1ª parte (Impedir, Perturbar ou Fraudar) 
Ex: O carro de Roberto vai a leilão porque ele não pagou tributos, porém Roberto vai até o leilão com um 
megafone fica gritando para que o leilão não ocorra. 
 
3.21DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO 
DE DIREITO (Art. 359. CP):  
"Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial". 
- É Crime Próprio, pois só pode ser cometido por quem foi suspenso ou privado 
por decisão judicial, de exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus. 
- É Crime doloso 
- Admite tentativa 
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LEI DOS CRIMES DEDIONDOS (L 8072/90) 
 
A Constituição define no artigo um Mandado XXXX em seu Art. 43 – T T T – Quem elenca quais são os crimes 
hediondos é a lei. Logo, o Sistema escolhido pelo legislador brasileiro é o Sistema Legal.  
 
Direito Penal de Emergência:  
Quando o Estado se utiliza do direito, por meio de lei mais firmes, para limitar certas condutas. Ao limitar certas 
condutas (garantias) o objetivo desejado é reduzir a criminialidade. 
 
Previsão dos Crimes Hediondos: 
à Sistema Legal: elenca um rol taxativo em um lei por meio do Poder Legislativo 
à Sistema Judicial: o Juiz no caso concreto irá entende se aquela condutada atrelada a um crime previsto na 
legislação é hediondo ou não – suposta violação ao princípio da taxatividade 
à Sistema Misto: Juiz deverá realizar uma interpretação analógica. Ex: se homicídio é hediondo, logo o latrocínio 
também deveria ser, já que resulta em morte 
 
Rol dos Crimes Hediondos: 
Art. 1º, L8072/90 
 
Homicídio Qualificador Privilegiado: Não é Hediondo 
Homicídio Condicionado: Homicídio simples praticado em atividade típica de extermínio: É Hediondo. 
 
Lista de Crimes Hediondos (Art 1º e 2º da Lei 8072/90): 
 
No código penal: 
Crimes contra pessoa: 
Homicídio qualificado; e 
Homicídio qualificado por grupo de extermínio 
Lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte (praticadas contra agentes de segurança). 
 
Crimes contra patrimônio: 
Latrocínios;  
Extorsão com resultado morte; e 
Extorsão mediante sequestro (+ qualificada. 
 
Crimes contra a liberdade sexual: 
Estupro;  
Exploração sexual (prostituição) de adolescentes/criança/vulnerável; e 
Estupro de vulnerável. 
 
Crime c/ incolumidade pública: 
Epidemia com resultado morte; e 
Falsificações ou Corrupção de remédios. 
 
Na Lei 2889/56: 
Genocídio. 
 
Não são crimes hediondos, mas são crimes equiparados à hediondos: (3TH) 
(os efeitos práticos são os mesmos) 
Trafico de drogas (exceto, Art 33, §4º, Lei de Drogas – pequeno traficantes***) 
Terrorismo 
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Tortura 
 
Crimes equiparados a hediondos 
Tortura (Lei 9455/97) 
Tráfico (Lei 11343/06) 
Terrorismo (Lei 13269/16) 
 
Anistia: por lei – exclui todos os efetios 
Graça/Indulto: por decreto – exclui os efeitos penais (da pena), mantém-se a reincidência 
Indulto: GERAL 
Graça: INDIVIDUAL (deve atender a determinados requisitos) 
Fiança:  
contracautela do Estado. Não caberá fiança para os crimes Hediondos. No entanto, o Juiz poderá conceder a 
Liberdade Provisória por meio de outras formas de garantias previstas no Art. 319, CPP. Uma legislação 
infraconstitucional não poderia cercear garantia fundamental. Logo, ainda que não caiba a Fiança nos Crimes 
Hediondos, poderá haver Libredade Provisórioa por outros meios. 
 
Progressão de Regime: 
 
 
§ 1o  A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.                   (Redação 
dada pela Lei nº 11.464, de 2007) 
 
§ 2o  A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o 
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. 
(Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007) 
 
***EXCEÇÃO para o requisito de cumprimento de 1/6 da pena: Crimes HEDIONDOS ou 
EQUIPARADOS. 
A progressão de regime só se dá com o cumprimento de 2/5 ou 3/5 da pena: 

 2/5: No caso de PRIMARIEDADE do criminoso 

 3/5: No caso de REINCIDÊNCIA do criminoso (QQ CRIME) 
 
 
Vedação da retroatividade da lei mais maléfica (DPenal): 
Crime Antes de 2007 à requisito 1/6 
Crime Após 2007 à 2/5 ou 3/5 
 
Para progressão da penal: Respeitar o requisito OBJETIVO (tempo) e SUBJETIVO (mérito -bom comportamento 
carcerário). 
 
Sumula Vinculante 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou 
equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, 
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 
 
Concessão do Livramento Condicional: 
 
Somente aplicado a penas privativa de liberdades igual ou superior a 2 anos. 
Quando, inicialmente, não é possível a substituição da pena nem aplicar o sursis. 
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O condenado inicia o cumprimento da pena e depois pleiteia o livramento condicional. 
 
OBS: quando a pena é de (exatos) 2 anos poderá ser aplicado os dois institutos. 
 
Requisitos de concessão do Livramento 
 
-Condições MAIS IMPORTANTES: 
 

1) Pena privativa de liberdade Igual ou superior a 2 anos. 
2) NÃO sendo reincidente em Crime Doloso + Bons antecedentes: Cumprimento de 1/3 da pena 
3) Sendo reincidente em Crime Doloso: Cumprimento de ½ da pena 
4) Praticando Crime Hediondo ou equiparado OU Doloso + Hediondo : Cumprimento de 2/3 da pena 
5) Sendo Reincidente Específico de 2 Crimes Hediondos: NÃO CABE O LIVRAMENTO 

 
OBS: NÃO sendo reincidente + Maus antecedentes: 
 1a Posição - minoritária: faixa entre 1/3 e ½ 
 2a Posição - MAJORITÁRIA: no silêncio da lei, o interprete não pode fazer analogia in mala partem. 
Logo aplicar-se-á a necessidade de cumprimento de 1/3 da pena. 
 
-Condições MENOS IMPORTANTE: 

 
6) Bom comportamento carcerário + aptidão para ter sua subsistência (Análise comportamental) 
7) Réu reparado o dano (salvo impossibilidade de fazer) 
8) Condições pessoais de que o condenado não voltará a delinquir (exame criminológico) 

 
SUM 715, STF: A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 
do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou 
regime mais favorável de execução. 
 
Liberdade Provisória: 
Lei 11464/07 
O Cálculo para liberdade de Liberdade Provisória ou Livramento Condicional é a PENA COMPLETA, não o 
limite máximo de cumprimento, ou seja, 30 anos.  
 
Regime Inicial de Cumprimento de Pena 
Regime Fechado – Art. 2º, §1º. 
STF: Declarada a Inconstitucionalidade por Controle Difuso. Posição Doutrinária e Jurisprudencial. 
 
Ampliação do Rol dos Crimes que admitem prisão temporária 
Art. 2º, §4º, L8072/90 – 30 dias. 
 
Possibilidade de Suspensão Condicional da Pena 
STF: é cabível.   
 
Estabelecimento Prisional de Segurança Máxima: 
-Art. 3º, L8072/90. 
-Súmula 192, STJ. 
OBS: Condenado estadual cumprindo pena em Presídio Federal. Quem cuidará é a Vara de Execuções Penais 
Federais é que cuidará do cumprimento dessas penas. O que importa é o local onde está cumprindo a pena. Isto 
definirá a Vara de Execuções Penais competente. 
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SUM 192, STJ: Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados 
pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. 
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LEI DE DROGAS (Lei 12.234/06): 
 
Introdução: 
 
- A atual lei de drogas trata o usuário como uma pessoa que necessita de tratamento, passando a tratar as drogas 
como uma questão de Saúde Pública. 
- Norma penal em branco – Portaria 344 (ANVISA) 
Crimes: 
 
I - Porte de drogas para consumo próprio: 
Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes 
penas: (Tipo Misto Alternativo) 
 
I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
II - prestação de serviços à comunidade; 
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 
 
DOUTRINA: Ainda o Crime de Porte de Drogas não traga como preceito secundário nem pena de reclusão, 
detenção, prisão ou multa, característicos do crime ou contravenção penal, considera-se este crime como uma 
INFRAÇÃO PENAL SUI GENERIS. 
Conduta Equiparada: 
Art. 28, § 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas 
destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física 
ou psíquica – Semeio para consumo próprio 
 
Definição de “CONSUMO”: 
Consumo Pessoal se define à Art. 28, §2º 
Art. 28, § 2º  Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 
quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias 
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 
 
Vedação da prisão em flagrante:: 
É Infração de Menor Potencial Ofensivo (menor que 2 anos). 
O infrator assina o Termo de Compromisso de comparecimento em juízo.  
Se a pessoa não quiser assinar, então haverá a possibilidade de Prisão Flagrante.  
 
Prescrição: 
Art. 30. 
Art. 30.  Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo 
Aplicação do Princípio da Insignificância: 
Direito Penal só vai intervir em uma conduta se forem ofendidos bens jurídicos relevantes. Quando uma 
conduta não ofender determinado bem jurídico de forma relevante, descaracteriza-se a tipicidade.  
 
OBS1: EXPROPIAÇÃO – Art. 32 §4º 
§ 4º  As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243 da Constituição 
Federal, de acordo com a legislação em vigor 
 
OBS2: Destruição das drogas – Art. 32 
 
II – Tráfico de Drogas: 
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Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar – (Tipo misto alternativo) 
Cabe Tentativa nos verbos não permanentes, Ex: importar ou exportar - NÃO cabe tentativa verbo 
permanente, Ex: trazer consigo) 
Crime Vago: Sujeito Passivo é a coletividade. 
Dependência Química: 

A) Isenção de Pena: Art. 45 
B) Diminuição de Pena: Art. 46 

Art. 45.  É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, 
de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender 
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Art. 46.  As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, 
o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 
de acordo com esse entendimento. 

Tráfico de drogas e sonegação fiscal: 
STF: princípio do “non olet” 
Condutas equiparadas ao tráfico: 
Art. 33, §1º  
 
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz 
consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-
prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas; 
 
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se 
constituam em matéria-prima para a preparação de drogas; 
 
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente 
que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
para o tráfico ilícito de drogas. 
Induzimento ao uso de drogas: 
Art. 33, §2º 
Uso compartilhado ou “Roda de Fumo”: 
Art. 33, §3 
Tráfico Privilegiado: 
Art. 33, §4º 
Causa de Diminuição de Pena 
Conversão em PRD: cabível 
Também se aplica essa diminuição ao Art. 34 
Não é crime equiparado a hediondo. 
Crimes equiparados a Hediondos: 
Art. 33, caput. 
Art. 33, §1º 
Art. 34 
Art. 36 
Crimes NÃO equiparados a Hediondos: 
Art. 33 §2º §3º §4º 
Art. 35 
Art. 37 
Art. 38 
Art. 39 
 
OBS: Mulas do tráfico e privilégio 
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STF: HC 118.008 
Combinação de Leis: 
-SUM 501, STJ 
Circunstâncias Judiciais Preponderantes: 
Aplica o Art. 42, antes do Art. 59, CP. As circunstâncias previstas no Art. 42 prepondera sobre a do Art. 59 do 
CP.  
 
III – Tráfico de Maquinário: 
Art. 34.  Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou 
fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, 
produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
 
Objeto material é diferente 
Materialização do fato. Provar que teve droga 
 
Concurso com Tráfico de Drogas 
Depende da quantidade do maquinário 
 STJ: AgReg no AREsp 303213 
 STJ: REsp 1196334 
 
IV – Associação para o Tráfico: 
Art. 35 
Diferença de associação criminosa. 
Concurso eventual de agentes: 
Quando não houver dolo de permanência e estabilidade 
 
V – Custeio ou Financiamento: 
Art. 36.  Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei. 
 
O financiamento deve ser relevante, deve girar uma grande quantidade de dinheiro – Se não for: Associação. 
 
Autofinanciamento: Não é enquadrado neste crime. Será causa de aumento de pena à Art. 40, VII – Se eu 
mesmo financiou o próprio Tráfico. 
VI – Colaborador como informante, à associação destinada ao tráfico de 
drogas (“Informante”): 
Art. 37.  Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos 
nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei 
 
Jurisprudência – Para ocorrer este crime a colaboração não pode ser permanente. Se a colaboração for 
permanente eu cometo o crime de Associação para o Tráfico de drogas.  
VII – Prescrição Culposa: 
Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar 
Conduta Culposa + Crime Próprio (médico, psicólogo) 
Se a Prescrição for Dolosa o crime é de tráfico de drogas 
Crime Próprio 
Não admite tentativa 
VIII – Condição de Embarcação ou Aeronave 
Art. 39 
Crime de Perigo Concreto: DANO POTENCIAL 
Veículo automotor: Art. 306, CTB. 
 
IX – Causas de Aumento de Pena 
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Art. 40 
1. Transicionalidade: 
Entrada ou saída do território à Basta provar o dolo do agente. 
2. Comércio em Transporte Público: 
Não basta o transporte 
3. Tráfico Interestadual: 
STF: HC 110.438 – Basta o dolo. 
4. Financiamento ou Custeio 
Tem que financiar e praticar  
Financiamento permanente – Art. 36 
5. Comércio em Transporte Público: 
Não basta o transporte 
X – Delação Preiada: 
Art. 41 
XI – Aplicação da pena de multa: 
Art. 43 
Afastou a aplicação dos atos 
49 a 52, CP 
XII – Restrições ou Vedações legais: 
Art. 44 e Art. 5º, XLII, CF 
Aplicam-se aos art. 33, caput e §1º e do 34 ao 37. 
Não se aplicam ao Art. 33 §§2º e 3º, Art. 38 e 39. 
 

A) LIBERDADE PROVISÓRIA: HC 104.399 
B) CONVERSÃO EM PRD: HC 97256 + Resol 05112 
C) INDULTO: incabível 

XIII – Regime Inicial de cumprimento de pena e : 
Mesmas regras da lei 8072/90 
XIII – Tráfico sem drogas apreendidas 
STJ: HC 131.455 
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CÓDIGO DE TRÂNSITO (Lei 9.503/97): 
 
I - Introdução: 
 
Conceito de Veículo Automotor: 
- Veículo automotor é aquele veículo com motor de propulsão capaz de circular por seus próprios meios. O 
conceito compreende os veículo conectados a uma linha elétrica, desde que não circulem sobre trilhos. 
 
- Veículo Ciclomotor  veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada 
não exceda a cinqüenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação 
não exceda a cinquenta quilômetros por hora. 
 
OBS: CICLOMOTOR – art. 141, CTB – Não são veículos automotores. 
Abrangência da norma 
 
Art. 1º à CTB regula o trânsito nas vias terrestres 
 
Não confundir via terrestre com via pública. Vias terrestres é um conceito mais amplo. 
As vias internas de condomínio não é uma via pública, mas estarão sujeitas às leis do CTB, já que são vias 
terrestres. 
 
Suspensão ou Proibição da Permissão ou Habilitação para dirigir veículo (Art. 292, CTB) 
 
CTB, Art. 292.  A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades.     
 
PRAZO: 2 meses a 5 anos 
SUSPENSÃO: Você já tem e terá a Permissão/Habilitação suspensa. 
 
 - Permissão 
 - Habilitação 
PROIBIÇÃO: Você ainda não tem a Permissão/Habilitação e ficará proibido de obtê-la.  
 
SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO CAUTELAR (Art. 294, CTB) 
 
CTB, Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da 
ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda 
mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da 
habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. 
 
        Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o 
requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. 
Reincidência Específica (Art. 296, CTB) 
Quando o réu é PRIMÁRIO >> o Juiz poderá aplicar a SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO 
Já quando o réu é REINCIDENTE >> o Juiz deverá aplicar a SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO 
 
Art. 296.  Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão 
da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis 
Multa Reparatória (Art. 297, CTB) 
Não é um pena e uma sanção específica do CTB que poderá ser aplicada a critério do Juiz.  
 
Prisão em Flagrante e Fiança (Art. 301, CTB) 
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CTB, Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá 
a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. 
 
II - Crimes em Espécie: 
 

I. Homicídio e Lesão Culposa na direção de Veículo Automotor 
Art. 302 e 303, CTB. 
Ocorrendo ainda que não sejam em via pública. Basta ocorrer em qualquer via terrestre (ainda que privada). 
 
Doutrina: A reprovabilidade da conduta de quem comete um Homicídio Culposo no trânsito é maior, já que a 
pessoa que cometeu esse crime utilizou de um instrumento para a prática do crime, ainda que de forma culposa. 
Não haveria nenhum inconstitucionalidade na diferença das penas entre HC do CTB e o HC no CP.  
 

O Homicídio CULPOSO no TRÂNSITO não se confunde X Homicídio CULPOSO do CP.  
  
(Art 302, L9503/97) Homicídio CULPOSO no CTB: Deve existir um veículo automotor terrestre (veículo 
movido por um motor a combustão, ou elétrico, desde que não ande sob trilhos) e um ato de direção 
(necessário que haja alguém no volante). Vale destacar que no CTB só há o Homicídio CULPOSO, não 
havendo um Homicídio DOLOSO em trânsito (neste caso, aplica-se o Art. 121, CP) 

Ação Penal 
Ø Homicídio Culposo – Ação Penal Pública INCONDICIONADA. 
Ø Lesão Corporal Culposa (Art. 88, Lei 9099/95) à As leves e culposas (previstas ou não no CTB) serão 

persequíveis como Ação Penal Pública Condicionada a representação do ofendido. 
Causas de Aumento de Pena (Art. 302 §1º e 303, §1º, CTB) 
 
OBS: Carteira vencida – HC 226.128/50. – Neste caso considera-se que a pessoa tem carteira, não haverá 
incidência da majorante.  
 
CTB, Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: 
 
        Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor. 
 

§ 1º  No HOMICÍDIO CULPOSO cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 
1/3 (um terço) à metade, se o agente:       
 
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;  
II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;        
III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;          
IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.          
 

§ 3º  Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência:     
 
Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor. 
 
CTB, Art. 303. Praticar LESÃO CORPORAL CULPOSA na direção de veículo automotor: 
 
        Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor. 
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§ 1º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 
302. 

§ 2º  A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas 
previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão 
corporal de natureza grave ou gravíssima. (QUALIFICADORA) 
 
Homicídio Culposo e Lesão Corporal Qualificados 
Art. 302, §3º e 303, §2º, CTB (Lei 13546/17) (Abril/2018) 
Capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância análoga que causa 
dependência. 
 
OBS: Arrependimento Posterior – STJ 1.561.267/BA 
Art. 16, CP – Doutrina aumenta o conceito de violência – se a violência é culposa caberia arrependimento 
posterior, desde que seja possível reparar o dano (Na morte, não haveria essa possibilidade) 
Perdão Judicial 
É cabível.  
 
Foi vetado pelo presidente pois já havia a possibilidade do Perdão Judicial  no Código Penal. 
Concurso de Crimes e Absorção: 
Crimes de Perigo serão absorvidos quando houver dano efetivo (Art. 308, 309, 310 e 311) 

II. Omissão de Socorro (Art. 304, CTB): 

CTB,  Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, 
ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública: 

        Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais 
grave. 

        Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão 
seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. 

Condutor não foi o causador do acidente. 
OBS: Motorista e transeuntes não envolvidos – Art., 135, CP. 
O consentimento é irrelevante. 

III. Fuga do Local do Acidente (Art. 305, CTB): 
 
CTB, Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou 
civil que lhe possa ser atribuída: 
 
        Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
Ex: Dirigindo meu carro eu bato em um carro na rua que estava parado. Caso eu fuja para não ressarcir o dano, 
eu cometo esse crime.  
 
DOUTRINA: seria um Crime contra a Adm. da Justiça que está fora do Código Penal. 
Doutrina Minoritária: Seria uma violação o Nemo tenetur se detegere > Princípio da não autoincriminação.  

a. Hipótese do Concurso de Crime: 
 

A) LESÃO CORPORAL CULPOSA e FUGA do local de acidente sem prestar socorro (Art. 303 §1º + 
305) 
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Bens jurídicos distintos, não há que se falar em bis in iden – LOGO, HAVERÁ CONCURSO MATERIAL DE 
CRIMES. 
 

B) Agente envolvido em ACIDENTE sem agir de forma culposa e FUGA (somente 304, CTB) 
NÃO HAVERÁ CONCURSO – APENAS responderá pela FUGA. Lembre-se que não existe o crime de dano na 
forma CULPOSA. 
 

C) Agente BATE EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ no muro e FOGE (CM Art. 306 + 305) 
LOGO, HAVERÁ CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (Embriaguez ao volante + Fuga) 
 

IV. Embriaguez no volante (Art. 206, CTB): 
Crime de Perigo Abstrato = Pois aqui não precisa comprovar o perigo de dano à coletividade.  
Deverá haverá a constatação por prova pericial. 

a. Embriaguez como infração administrativa: 
- Art. 277, CTB. 

V. Participação em competição não autorizada (Art. 308, CTB): 
CTB, Art. 308.  Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição 
automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não 
autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:       
 
Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou 
a habilitação para dirigir veículo automotor.      
 
- Lei 13.546/17 

a. Crime de Perigo Concreto 
-Doutrina Majoritária = Aqui é necessário se comprovar a situação de risco à coletividade. 
-Demonstração da potencialidade lesiva. 
-Resp 585.345/PB e HC 101.698 

b. Crime de Perigo Concreto (§1º e §2º): 
§ 1º  Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias 
demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade 
é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.  
(PRETERDOLOSO) 
 
§ 2º  Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente 
não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) 
a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. (PRETERDOLOSO) 
 
Havendo o DOLO EVENTUAL no segundo crime >> Vou para o Código Penal 

VI. Direção de veículo sem permissão ou habilitação (Art. 309, CTB): 
CTB, Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação 
ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: 
 
        Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
Crime de Perigo Concreto. 

VII. Entrega de Veículo a pessoa não habilitada (Art. 310, CTB): 
CTB, Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com 
habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou 
mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança: 
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        Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
 
-Resp. 1468.099/MG – Crime de Perigo Abstrato. 
-Súmula 575, STJ. 

VIII. Previsão da Lei 13.281/16: 
- Art. 312-A, CTB – Substituição de pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos 
 
CTB, Art. 312-A.  Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz 
aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta DEVERÁ ser de 
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades:           
 
I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis 
especializadas no atendimento a vítimas de trânsito; 
 
II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de 
trânsito e politraumatizados; 
 
III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito;  
 
IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. 
 

IX. Fixação da Pena Base (Art. 291, §4º, CTB): 
CTB, § 4º  O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e 
consequências do crime.  
 
 
CASO CONCRETO 1: 
 
Em datas e horários diversos, todavia no período compreendido entre meados do mês de fevereiro até o mês de 
maio do ano de 2014, RONALDO ESPERTO, prevalecendo-se da condição de perito, nomeado pelo juízo da 
Xª Vara civil da Comarca da Capital, com o fim de obter indevida vantagem econômica solicitou aos 
advogados de determinado processo, o pagamento de determinada quantia em dinheiro para fins de elaboração 
de laudo favorecendo o cliente destes, todavia as vítimas não concordaram em repassar qualquer montante a 
RONALDO ESPERTO. Ante o exposto, com base nos estudos realizados sobre os Crimes contra a 
Administração Pública, responda às questões formuladas 
 
a) RONALDO ESPERTO é considerado funcionário público para fins penais? Responda de forma objetiva e 
fundamentada.  
SIM.  
 
b) Qual a correta tipificação de sua conduta? Ainda, responda se a mesma restou tentada ou consumada, haja 
vista as vítimas não terem concordado em repassar qualquer montante ao agente.  
CORRUPÇÃO PASSIVA. (Art. 317, CP) 
Consumada – Crime formal. Independe do recebimento, que é mero exaurimento.  
 
QUESTÃO OBJETIVA 1: 
Acerca dos crimes contra a Administração pública, assinale a resposta correta.  
a) O crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), além de outros requisitos de configuração, exige que a 
imputação sabidamente falsa recaia sobre vítima determinada, ou, ao menos, determinável.  
b) Para a configuração do crime de peculato-furto (art. 312, § 1°, CP) é suficiente que o sujeito 
ativo,funcionário público, subtraia um bem móvel particular que esteja sob a guarda da Administração pública.  
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c) Considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem exerce múnus público, assim entendido o ônus 
ou encargo para com o poder público, como no caso do curador.  
d) Nos crimes de inserção de dados falsos em sistemas de informações (art. 313-A do CP) e modificação ou 
alteração não autorizada de sistema de informações (art. 313-B do CP) se exige que figure, como sujeito ativo 
da conduta, o funcionário público autorizado.  
e) Ao contrário do que ocorre na extorsão, o crime de concussão é classificado como delito material, operando-
se quando o agente aufere a vantagem indevida almejada 
 
CASO CONCRETO 2: 
 
RESISTÊNCIA (329, CP): O particular vai se opor ao ato do FP e para isso ele se utiliza de violência contra o 
FP, sendo o FP competente para praticar o ato. Se o ato em razão da resistência não é praticado, haverá 
aumento de pena. Havendo lesão, haverá concurso de crimes. 
 
DESOBEDIÊNCIA (330, CP): Sendo um crime subsidiário, caso o CP já traga uma punição específica para  a 
conduta, não haverá este crime,. 
 
DESACATO: Faltar o respeito com o FP em exercício da sua função ou em razão dela.  
 
Fabiano: RESISTÊNCIA + LESÃO CORPORAL. 
 
QUESTÃO OBJETIVA 2: 
corrupção passiva – Letra B. 
 
CASO CONCRETO 3: 
Se a extinção da punibilidade não influenciar a crime 
O que importa é que quem cometeu conduta posterior 
 
Se Arnaldo tivesse 17 anos ele não cometeria crime algum pois não seria imputável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTATUTO DO DESARMAMENTO (Lei 10.826/03): 
 
I - Introdução: 
 
Bem jurídico tutelado; 
Crime de Perigo abstrato; 
Competência: Justiça Estadual 
 
I – Armas de Fogo de Uso PERMITIDO, RESTRITO e PROIBIDO – Decreto 3665/00 
PERMITIDO 
RESTRITO 
PROIBIDO 
 
II – Autorização e Registro 
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Polícia Federal e Exército 
 
II - Crimes em Espécie: 
 
I - Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido – Art. 12 
Caminhão e Taxi (Resp 1219.901/MS) 
Simulacro de Arma de Fogo 
Arma de Fogo na Empresa 
Disparo de arma de fogo 
Arma com registro vencido (HC 294.078/SP) 
II - Omissão de Cautela – Art. 13 
(Caput) Crime Comum 
Crime Omissivo Próprio 
Crime Culposo 
Momento Consumativo: Crime Material 
Parágrafo Único: 
Crime Próprio 
Crime Doloso 
 III - Posse Ilegal de Arma de Fogo de uso PERMITIDO – Art. 14: 
(seria) Inafiançável – ADIN 3.112-1 = Pena Máxima é 4 anos – totalmente desarrazoado o legislador 
considerar este crime inafiançável, este artigo foi considerado inconstitucional. 
Praticante de Tiro Desportivo. 
Tem que ser desmuniciada (RHC 34.5791 MG – 6ª Turma) 
Necessidade de apreensão e perícia – Resp 1.451.397/MG – 6ª Turma) 
IV – Disparo de Arma de Fogo – Art. 15: 
Crime Doloso (dolo de disparar arma de fogo, causando perigo abstrato) 
Ex: Policial que atira para o alto para apartar briga. Neste caso é fato atípico, pois o policial atirar para o alto na 
intenção de apartar a briga e não causar perigo abstrato. 
 
Crime único (caso haja multiplicidade de conduta, exemplo, dei quatro tiros seguidos, será considerado crime 
único) 
Se ocorrer crime mais grave? 
R: responderei pelo crime mais grave.  
Ex: Disparei pela janela no meio da cidade para comemorar ano novo, mas matei alguém na rua. Responderei 
por homicídio dolo eventual ou culposo. 
 
Disparo de Arma de Fogo – Concurso Material 
Disparo em Local Ermo – Fato atípico. 
 
OBS: Art. 132, CP 
 
OBS2: O crime de Disparo de Arma de Fogo de USO PERMITIDO absorve o Porte de Arma de Fogo de USO 
PERMITIDO. 
Ex: Se em não tenho o PORTE/POSSE da arma e a disparo. O crime de Disparo absorve os demais.  
V – Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de USO RESTRITO ou PROIBIDO – Art. 16: 
Para este tipo de arma tanto a POSSE quanto o PORTE estão no mesmo tipo penal. 

Crime Equiparado: 
Parágrafo único –  
Raspar a numeração ou sinal de identificação de qualquer TIPO DE ARMA.  
Ex: Se raspo o armamento de uma arma de uso permitido – revólver 38 – cometerei o crime do Art. 16. 
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Porte de granada de gás lacrimogêneo ou gás de pimenta (REsp 1.627.028) – Não é considerado crime do 
artigo 16, já que estas armas não possuem pólvora.  
 
OBS: O crime de Disparo de arma de Fogo de USO RESTRITO ou PROIBIDO, NÃO absorve o Porte de Arma 
de Fogo de USO PERMITIDO. O entendimento é que o crime FIM não poderá ser MENOS grave que o crime 
MEIO. Haverá CONCURSO MATERIAL entre: 
 

1) Disparo de arma de Fogo de USO RESTRITO ou PROIBIDO + 
2) Posse ou Porte de arma de Fogo de USO RESTRITO ou PROIBIDO 

 
VI – Comércio Ilegal de Arma de Fogo – Art. 17: 
Comete esse crime a pessoa que tem uma loja de arma de fogo e a vende de forma irregular. 
(Art. 17 e 18 são as penas mais altas desta lei) 
Dono de restaurante 
Pena: igual à do tráfico internacional 
 
VII – Tráfico Internacional de Arma de Fogo – Art. 18: 
Conduta Dolosa 
Competência: Justiça Federal 
 
VII – Casos de Aumento de Pena – Art. 19: 
 
III - CASOS ESPECÍFICOS: 
 
I – Arma Quebrada e incapaz de produzir disparos: 
Crime Impossível (STF: RHC 97477), por ausência de potencialidade lesiva. 
Mesma coisa se aplica à arma obsoleta.  
 
OBS: No roubo, se o arma também está quebrada não será majorante do Roubo. 
II – Posse de Arma Desmuniciada: 
STF: HC 107.477 (ES) x REsp 819.737/SP – Neste caso é crime. 
III – Arma de Fogo Obsoleta: 
Crime Impossível 
IV – Arma com Funcionamento Imperfeito: 
STF: Crime Consumado. 
V – Posse de Munição: 
STJ: HC 194.468. 
VI – Legítima Defesa e Estado de Necessidade: 
Excluem a ilicitude do porte. 
Ex: Estou portando uma arma de fogo (de forma irregular) e atirei em legítima defesa. Não há sentido em 
afastar a antijuridicidade do crime FIM e não afastarmos a antijuridicidade do crime MEIO. 
VII – Coautoria no Porte de Arma de Fogo: 
STJ: HC 198.186 (RJ). 
Se a arma está disposta de forma que mais de uma pessoa a possa utilizar, ou seja, estando a arma à disposição 
dos 2 (dois) ou mais, haverá coautoria entre estas pessoas. 
Ex: Um carro que será utilizado para um roubo está com uma arma a bordo. Existem duas pessoas dentro do 
carro. Responderão por coautoria, já que a arma estava à disposição das duas pessoas.  
VIII – Posse de Arma Desmontada: 
Se a disposição da arma permitir uma rápida montagem não é fato atípico, caso contrário será considerado fato 
atípico, pela falta de potencialidade lesiva. 
IX – Porte de Arma PERMITIDA e PROIBIDA: 
Estou levando 1 arma de de USO PERMITIDA e 1 de USO PROIBIDA – Concurso Material 
Estou levando 2 armas de USO PERMITIDA  - Não há concurso 
Estou levando 2 armas USO PROIBIDA – Concurso Material 



    www.estudodireito.com 
 

 
118 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

 
IV - ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA – Art. 30: 
Nestes casos, de forma temporária, o Estatuto permitiu que as pessoas entregassem as armas sem ser 
considerados criminosos. Considerado como casos de Abolitio Criminis Temporária. 
 

A) 23/10/2003 a 23/10/2005 –  QUALQUER arma (USO PERMITIDO,  
B) 24/10/2005 a 31/12/2009* – USO PERMITIDO 
C) A partir de 01/01/10 – Art. 32 

 
Lei 11922/09 – prorrogou até 2009. 
V - LEI 13.497/17 (27/10/2017): 
Alterou o Art. 1º, §ú, Lei 8072/90. 
 
Art. 16 : foi considerado como CRIME HEDIONDO. 
Irretroativade: Como crime hediondo é uma característica é negativa, não haverá retroatividade.  
 
ATUALMENTE: Sendo o Porte de Arma considerado como crime MEIO para outro crime, e sendo o PORTE 
DE ARMA considerado como crime hediondo, há doutrina para as duas possibilidades: 

1) O Crime FIM também será considerado HEDIONDO. 
2) O Crime FIM não será considerado HEDINDO e absorve o crime MEIO.  

 
 
CASO CONCRETO 4: 
a) Há crime de latrocínio consumado. 
 
SUMULA 610, STF 
Conseguiu roubar e não matou -  LATROCINIO TENTADO 
Conseguir roubar e matou - LATROCINOI CONSUMADO 
Não conseguiu roubar e não matou - LATORCINIO TENTADO 
Não conseguiu roubar e matou - LATROCINIO CONSUMADO (SUMULA 610, STF). 
 
b) 3/5 da pena – reincidente 
 
OBJETIVA: 
LETRA A 
Art 5, inciso 42, CF 
Art. 5 inciso 42 e 44, CF 
Art. 1º inciso 1-a da Lei XXXX 
 
 
 
 
 


