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Conceito de crime

“Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de
detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena
de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de
prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.”

• Crime
Quanto à aplicação da lei penal: A lei penal brasileira é aplicável, via de regra, aos crimes
cometidos no território nacional, e a diversos crimes praticados no estrangeiro, em razão
de sua extraterritorialidade.
Quanto ao elemento subjetivo e culpabilidade: Os crimes podem ser dolosos, culposos,
ou preterdolosos. E são compatíveis com erro de tipo e com erro de proibição.
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Quanto ao tempo do cumprimento das penas: O tempo de cumprimento das penas
privativas de liberdade não pode ser superior a trinta anos.
Quanto à ação penal: Pode ser pública, incondicionada ou condicionada, ou de iniciativa
privada.

• Contravenção penal
Quanto à aplicação da lei penal: A lei brasileira somente incide no tocante as
contravenções penais praticadas no território nacional.
Quanto ao elemento subjetivo e culpabilidade: Basta, para as contravenções penais,
ação ou omissão voluntária. As contravenções penais admitem unicamente a ignorância
ou a errada compreensão da lei, se escusáveis.
Quanto ao tempo do cumprimento das penas: Na contravenção penal, as penas de
prisão simples não podem em caso algum ser superior a cinco anos.
Quanto à ação penal: Pública incondicionada.
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Classificação dos crimes:

• Crimes materiais, formais e de mera conduta:

Material: só se consuma com a produção do resultado naturalístico. Exige o resultado

para a sua consumação.

Formal: não exige a produção do resultado para a consumação do crime, ainda que

possível que ele ocorra. A consumação se dá quando a pessoa realiza a conduta.

Mera conduta: É aquele em que a lei descreve apenas uma conduta, e não um

resultado. Sendo assim, o delito consuma-se no exato momento em que a conduta é

praticada.
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Crimes próprios: podem ser realizados apenas por indivíduos que estão em uma

situação específica.

Crimes de mão própria: são aqueles que só podem ser praticados por pessoas

expressamente classificadas no tipo penal.

Crimes comuns: podem ser realizados por qualquer pessoa (constituem a maioria dos

tipos penais).

Crimes comissivos: praticados mediante ação.

Crimes omissivos: praticados mediante uma omissão.
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Crimes de dano: são aqueles que pressupõe a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.

Crimes de perigo: os crimes de perigo não exigem a efetiva produção de um dano, mas
apenas que a prática de uma conduta típica produza uma lesão ou perigo de lesão a um
bem jurídico tutelado pelo Estado, ou seja, a possível ocorrência de um dano.

Crimes de perigo abstrato: é o perigo que já é considerado pela lei (de maneira
presumida) por simplesmente praticar conduta típica.

Crimes de perigo concreto: neste tipo penal, a consumação se dá com o resultado, que
exige uma comprovação de que realmente houve uma lesão ao bem jurídico. O delito
dependerá sempre do resultado.
São os crimes que necessitam de efetiva comprovação no caso concreto mediante
instrução probatória.
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Crimes instantâneos: são aqueles que se consumam em momento determinado
(consumação imediata), sem qualquer prolongação.

Crimes permanentes: são aqueles em que a execução se protrai no tempo por
determinação do sujeito ativo. É a modalidade de crime em que a ofensa ao bem
jurídico se dá de maneira constante e cessa de acordo com a vontade do agente.

Crimes unissubjetivos (ou monossubjetivos, ou de concurso eventual): são aqueles que
podem ser praticados por apenas um sujeito. Entretanto, admite-se a coautoria e a
participação.

Crimes plurissubjetivos (ou de concurso necessário): são aqueles que exigem dois ou
mais agentes para a prática do delito em virtude de sua conceituação típica.
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Crimes habituais: cada um dos episódios agrupados não é punível em si mesmo, vez

que pertencem a uma pluralidade de condutas requeridas no tipo para que configure

um fato punível.

Crimes impossíveis (ou tentativa inidônea ou quase crime): são aqueles atos que jamais

poderiam ser consumados em razão da ineficácia absoluta do meio empregado ou pela

impropriedade absoluta do objeto. Em resumo, é um crime impossível de se realizar.

Crimes de colarinho branco: encontra-se relacionado a fraudes, uso de informações

privilegiadas, subornos e outras atividades praticadas, principalmente, por pessoas

instruídas cultural e financeiramente, e que, muitas vezes, detêm cargos políticos ou

possuem influência no governo. O termo “colarinho branco” possui essa designação por

fazer referência às pessoas instruídas e influentes que geralmente vestem terno e

camisa social, sendo, dessa forma, uma caracterização atípica.



/universidades

Crimes de colarinho azul: são praticados por pessoas economicamente desabastadas e
se verifica como uma alusão aos macacões azuis utilizados nas fábricas dos Estados
Unidos, servindo como “identificador” dos autores mais recorrentes, evidenciando a
oposição à criminalidade econômica supramencionada.

Crimes vagos: são todos os crimes que não possuem sujeito passivo determinado. Vale
dizer, quando se estiver diante de crime vago, o sujeito passivo será uma coletividade de
pessoas.

Crimes a prazo: são os que exigem o transcurso de um determinado prazo para sua
consumação. A lei permite ao sujeito que, dentro daquele período, decida se consumará
ou não o referido delito.
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Crimes dolosos: são os crimes cometidos com plena consciência da ilegalidade da
conduta praticada, visando o resultado ilícito ou assumindo o risco de produzi-lo.

Crime culposo: consiste numa conduta voluntária que realiza um fato ilícito não querido
pelo agente, mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era previsível (culpa
inconsciente) e que podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado.

Crime preterdolosos: o agente pratica um crime distinto do que havia projetado
cometer, do qual advém resultado mais grave, decorrência de negligência, imprudência
ou imperícia.


