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Teoria do Delito 
 

Definição Analítica de Crime 
O crime é o cerne do Direito Penal e, muitas vezes, é abordado muitas vezes de 

forma superficial, o que impossibilita um estudo detalhado sobre o tema. Esse 

resumo tem como objetivo dissecar de acordo com o exame da OAB a teria do 

delito. Sendo assim, é importante ter em mente que crime é toda ação típica, 

antijurídica e culpável. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito Material de Delito 
Questiona-se qual é o elemento que aproxima minimamente o 

homicídio do furto ou da evasão de dívidas? São condutas 

diversamente diversas entre si. Nesse sentido, podemos dizer 

que crime é tudo aquilo que a lei define como crime. Embora este 

conceito esvazie o significado quanto ao que é crime ao mesmo 

tempo revela o elemento político, remetendo esse debate para 

fora do direito jogando para o parlamento. 

Crime então seria um fruto político das escolhas incriminadoras do país, isto é, cada país possui 

o número de delitos que quis ter (Zaffaroni), porém não esgota o conceito até porque existem 

crimes com núcleo comum (exemplo – homicídio é crime em todos os países). 

Então qual seria o conceito material de crime? Chegamos a conclusão que não há um conceito 

material que esvazie o sentido do que vem a ser crime, entretanto deixamos claro o seu 

componente político de que crime seria tudo aquilo que a lei define como crime. 

Típica

Antijurídica

Culpável
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Princípio da legalidade 
O nosso código penal e a constituição fazem menção ao princípio da legalidade e à 

anterioridade da lei, respectivamente nos artigos 1º e 5º: 

 

 

 

 

 

 

 

A reserva legal é uma garantia que pretende proteger os cidadãos do poder 

punitivo estatal, se você tem uma lei sem sentido lato, um decreto, um regulamento 

ou medida provisória que concede uma comutação de pena ou que abole um crime não tem 

problema, o problema é ter uma lei incriminadora através de uma medida provisória ou de um 

decreto, a constituição por muito tempo não falava sobre isso, mas houve uma emenda 

constitucional que fala expressamente que medida provisória não pode versar sobre matéria 

penal. 

Então, a lei penal tem que ser exata precisa ser prévia (porém não necessariamente ele vai ser 

retroativa, em alguns casos ela vai poder retroagir). 

O princípio da legalidade não se aplica somente as penas, mas também a medida da segurança 

deve ter uma prévia taxativa enumerando as medidas de segurança, as contravenções. A LEP 

prevê muito abstratamente o que são faltas disciplinares. 

 

Atenção: HIPOTESES QUE INCIDIRIA A LEI NOVA: Crimes 

permanentes (caso advenha uma lei posterior mais danosa ela seria 

aplicada); Crimes continuados (é uma outra hipótese que uma lei nova 

incidiria sobre ela). 

 

 

 

O princípio da legalidade se desdobra: 

 Legalidade estrita ou princípio da Reserva de Lei; Itália – Reserva de Código (toda lei 

penal só possa estar no código penal) 

 Irretroatividade da Lei Penal (salvo a benéfica) 

Art.1, CP Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 

cominação legal. 

 

Art.5, XXXIX, CF - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal; 

 

Súmula do STF – 711- A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado 

ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da 

continuidade ou da permanência. 
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 Vedação a Analogia 

 Princípio da Taxatividade (A lei penal deveria ser taxativa porque a lei penal é um 

comando).  

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIV Exame/2014 

O Presidente da República, diante da nova onda de protestos, decide, por meio de 

medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida 

provisória foi convertida em lei, sem impugnações. 

 Com base nos dados fornecidos, assinale a opção correta. 

 a) Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida 

provisória, quando convertida em lei. 

 b) Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida 

provisória, pois houve avaliação prévia do Congresso Nacional. 

 c) Há ofensa ao princípio da reserva legal, pois não é possível a criação de tipos penais por 

meio de medida provisória. 

d) Há ofensa ao princípio da reserva legal, pois não cabe ao Presidente da República a iniciativa 

de lei em matéria penal. 

Gabarito: C 

 

Princípio da taxatividade 
A regra tipicidade determina que o a conduta deve se encaixar nos elementos do tipo. Os 

tipos são compostos de elementos – pelo menor um verbo. 

Objetivos/Descritivo – O descritivo é aquele onde o leigo consegue dar um conteúdo básico a ele. 

Normativo – O elemento normativo vai depender de uma questão valorativa (vai mudando 

conforme a alteração da sociedade). 

Normas Penais em Branco – (remete a uma outra norma). É um preceito incompleto, genérico ou 

indeterminado, que precisa da complementação de outras normas. 

Subjetivo – requer do sujeito uma disposição interna diferente. Ex: crimes contra a honra eles 

exigem que aquela informação seja veiculada com o objetivo de ferir a honra de alguém, não basta 

eu caluniar alguém tem que ferir a honra. 

Princípio da insignificância 
Vem do brocardo minimus non curta praetor ( o direito penal não deve se ocupar com 

assuntos irrelevantes). 
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 Esse princípio traz a ideia de que o juiz não deve se ocupar com coisas mínimas. Quando 

a lesão ao bem jurídico for pequena não justifica a incidência ao direito penal. Aplicado 

exclusividade ao crime contra o patrimônio sem violência. Ex: Furto de um shampoo; 

OBS: A jurisprudência é muito conservadora nesse sentido, não vale para o reincidente ou pra 

aquele que faz de forma contumazmente. 

OBS: Geralmente o que se aceita como insignificante no direito penal é 100 reais ou menos. 

O Princípio da Insignificância funciona como causa de exclusão da tipicidade, realizando uma 

interpretação restritiva do tipo penal. Para o STF a mínima ofensividade da conduta, a 

ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do 

comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica constituem os requisitos de ordem 

objetiva autorizadores da aplicação desse princípio. 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/VIII Exame/2012 

Em relação ao princípio da insignificância, assinale a afirmativa correta. 

 a) O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da culpabilidade. A conduta do 

agente, embora típica e ilícita, não é culpável. 

 b) A mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau 

de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica constituem, para o 

Supremo Tribunal Federal, requisitos de ordem objetiva autorizadores da aplicação do princípio da 

insignificância. 

 c) A jurisprudência predominante dos tribunais superiores é acorde em admitir a aplicação do 

princípio da insignificância em crimes praticados com emprego de violência ou grave ameaça à 

pessoa (a exemplo do roubo). 

 d) O princípio da insignificância funciona como causa de diminuição de pena. 

Gabarito: B 

Sujeito do crime 
Sujeitos do crime são as pessoas ou entes relacionados à prática e aos efeitos da 

empreitada criminosa. Dividem-se em sujeito ativo e sujeito passivo. 

 

Sujeito Ativo 
Sujeito ativo é a pessoa que realiza direta ou indiretamente a 

conduta criminosa, seja isoladamente, seja em concurso. 

Autor e coautor realizam o crime de forma direta, ao passo que 

ao partícipe e ao autor mediato faze indiretamente. 
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O sujeito ativo pode receber variadas denominação, dependendo do momento 

processual e do critério posto em exame, tais como agente (geral), indiciado (no inquérito 

policial), acusado (com o oferecimento da denúncia ou queixa), réus (após o recebimento da 

inicial acusatória), sentenciado (com a prolação da sentença), condenado (após o trânsito em 

julgado da condenação), reeducando (durante a execução penal), egresso (após o 

cumprimento da pena), criminoso e delinquente (objeto de estudo e das ciências penais, como 

na criminologia). A regra é a que apenas o ser humano pode ser sujeito ativo de infrações 

penais, mas também se discute a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeito passivo: 
É o titular do bem jurídico protegido pela lei penal por meio da conduta criminosa. 

OBJETO: É o bem ou objeto contra o qual se dirige a conduta criminosa. Pode ser jurídico ou 

material.  

Objeto jurídico – é o bem jurídico, isto é, o interesse ou valor protegido pela lei penal. 

Objeto material – é a pessoa ou a coisa que suporta a conduta criminosa. 

 

A pessoa Jurídica pode ser sujeito ativo de crimes? 

A constituição federal admitiu a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica nos crimes contra a ordem econômica e financeira, contra a 

econômica popular e contra o meio ambiente, autorizando o 

legislador ordinário a cominar penas compatíveis com sua natureza, 

independentemente da responsabilidade individual dos seus 

dirigentes (Art.173, §5º e 225, §3, CF). 

O posicionamento do STF é pela admissibilidade da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica em todos os crimes ambientais, dolosos ou 

culposos: “em crime a envolver pessoa jurídica, a responsabilidade é 

de quem implementa a gerência, não cabendo exigir a narração, da 

forma em que teria, nesse mister, praticado o ato”. (HC-MC 

91.591/MG, rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j.21.06.2007.) 
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Há crime sem objeto? Depende. Depende do quê? Depende de 

qual objeto. Não há crime sem objeto jurídico, uma vez que todo e 

qualquer delito, sem exceção, viola um interesse protegido pela lei 

penal. Deveras, recordando o seu conceito penal, crime é a ação 

ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão de bens 

jurídicos legalmente protegidos. E, se não há bem jurídico tutelado 

pela lei penal, não há crime. É possível, entretanto, a existência de 

crime sem objeto material, como se verifica nos crimes de mera 

conduta. Exemplo: ato obsceno, tipificado, pelo artigo 233 do 

código penal. 

 

Classificação dos Crimes: 
 Crimes comum ou gerais: São aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. 

O tipo penal, não exige, em relação ao sujeito ativo, nenhuma condição especial. Exemplos: 

homicídio, furto, extorsão mediante sequestro, crimes contra a honra, etc. 

 Crimes próprios ou especiais: São aqueles em que o tipo penal exige 

uma situação fática ou jurídica diferenciada por parte do sujeito ativo. 

Exemplos: peculato (só pode ser praticados por funcionário público) e 

receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial ou 

industrial, delito previsto no artigo.180, §1º, do código penal (somente 

pode ser praticado pelo comerciante ou industrial). Admitem coautoria 

e participação. 

 Crimes materiais: São aqueles em que o tipo penal aloja em seu interior uma conduta e 

um resultado naturalístico, sendo a ocorrência deste último necessária para a consumação. 

É o caso do homicídio (Art.121, CP). A conduta é “matar alguém”, e o resultado naturalístico 

ocorre com o falecimento da vítima, operando-se com ele a consumação. 

 Crimes formais:  São aqueles nos quais o tipo penal em seu bojo uma conduta e uma 

resultado naturalístico, mas este último é desnecessário para a consumação. Em síntese, 

malgrado possa se produzir o resultado naturalístico, o crime estará consumado com a 

mera prática da conduta. 

 Crimes de mera conduta: São aqueles em que o tipo penal se limita a descrever uma 

conduta, ou seja, não contém resultado naturalístico, razão pela qual ele jamais poderá ser 

verificado. É o caso do ato obsceno (Art.233, CP). 

 Crime instantâneos: São aqueles cuja consumação se verifica em um momento 

determinado, sem continuidade no tempo. É o caso do furto (Art.155, CP). 

 Crimes permanentes: São aqueles cuja consumação se prolonga no tempo, por vontade 

do agente. O ordenamento jurídico é agredido reiteradamente, razão pela qual a prisão em 

flagrante é cabível a qualquer momento, enquanto perdurar a situação de ilicitude.  
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 Crimes instantâneos de efeitos permanentes: São aqueles cujos efeito subsistem após a 

consumação, independentemente da vontade do agente, tal como ocorre na bigamia (Art.5, 

§3º, CP). 

 Crime de dano: São aqueles cuja consumação somente se produz com a efetiva lesão do 

bem jurídico. Como exemplo podem ser lembrados os crimes de homicídio (art.121, CP), 

lesões corporais (Art.129, CP) e dano (art.163, CP). 

 Crime de perigo: São aqueles que se consumam com a mera exposição do bem jurídico 

penalmente tutela a uma situação de perigo, ou seja, basta a probabilidade de dano. Se 

dividem em: 

o Crime de perigo abstrato: consuma-se com a prática da conduta, 

automaticamente. Não se exige a comprovação da produção da situação de 

perigo. Ao contrário, há presunção absoluta de que determinadas condutas 

acarretam perigo a bens jurídicos.  É o caso do tráfico de drogas (Art.33, Lei 

11.343/06). Esses crimes estão em sintonia com a constituição federal, mas 

devem ser instituídos pelo legislador com a parcimônia, evitando-se a 

desnecessária inflação legislativa. 

o Crime de perigo concreto: consumam-se com a efetiva comprovação, no caso 

concreto, da ocorrência da situação de perigo. É o caso do crime de perigo para 

a vida ou saúde de outrem (Art.132, CP). 

 

 

Crimes comissivos, omissivos e de conduta mista 
 Crimes comissivos ou de ação: São os praticados mediante uma conduta 

positiva, um fazer, tal como se dá no roubo (Art.157, CP). 

 Crimes omissivos ou de omissão: São os cometidos mediante uma conduta 

positiva, um fazer, tal como se dá no roubo (Art.157, CP). Nessa categoria se 

enquadra a ampla maioria dos crimes. 

 Crimes omissivos ou de omissão: São os cometidos por meio de uma 

conduta negativam de uma inação, de um não fazer. Subdividem-se: 

o Crimes omissivos próprios: A omissão está contida no tipo penal, ou seja, a 

descrição da conduta prevê a realização do crime por meio de uma conduta 

negativa. Não previsão legal do dever de agir, de forma que o crime pode ser 

praticado por qualquer pessoa que se encontre na posição indicada pelo tipo 

penal. Nesses casos, o omitente não responde pelo resultado naturalístico 

eventualmente produzido, mas somente pela sua omissão. Exemplo. Art.135, 

CP (omissão de socorro). 

o Crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão: O tipo penal aloja em 

sua descrição uma ação, uma conduta positiva, mas a omissão do agente, que 
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descumpre seu dever jurídico de agir, acarreta a produção do resultado 

naturalístico e a sua consequente responsabilização penal. 

Os tipos comissivos por omissão, também são chamados de omissivos 

impróprios, não apresentam um verbo omissivo, mas comissivo, o sujeito apenas 

encontrou um modo omissivo de realizar, logo o verbo é comissivo e o meio é 

omissivo. Matar é um verbo comissivo, o meio omissivo seria deixar de fazer a 

cirurgia na pessoa. Ao passo que os tipos omissivos próprios já nascem 

omissivos, bem como o verbo, não dá para realizar de maneira comissiva. 

Atenção: O garante é quem tem o dever de agir para efeitos dos tipos comissivos 

por omissão. 

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir 

para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei 

obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;  

a) Tenho o dever por lei de proteção e cuidado. 

b) De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 

Exemplo: babá, cuidador de idoso, etc. 

c) Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do 

resultado; aqui se cria um risco, a interpretação que se dá a essa linha não 

abrange formas omissivas. Ex: Empregador, dono de uma fábrica de lã, 

tinha o dever de mandar supervisionar as pessoas. 

OBS: quando alguém se coloca na posição de garante, por ter incentivado o outro a praticar 

determinada ação se torna responsável pelas consequências, já que fomentou a conduta. 

Assim, ele não pode ignorar quando houver necessidade de socorro, tem o dever de agir para 

evitar o resultado. 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIV Exame/2014 

Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos de idade, saiu um pouco mais cedo do trabalho 

e, ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro, Frederico, mantendo relações 

sexuais com sua filha no sofá. Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Não tendo sido 

vista por ambos, Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo 

horário e verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos 

perpetrados por Frederico, porém, muito apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, 

sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para 

impedi-los. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é 

 a) omissivo impróprio. 

 b) omissivo próprio. 



Direito Penal – Teoria do delito  

12 
    

 c) comissivo. 

 d) omissivo por comissão. 

Gabarito: A 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XII Exame/2013 

Odete é diretora de um orfanato municipal, responsável por oitenta meninas em idade de dois 

a onze anos. Certo dia Odete vê Elisabeth, uma das recreadoras contratada pela Prefeitura 

para trabalhar na instituição, praticar ato libidinoso com Poliana, criança de 9 anos, que ali 

estava abrigada. Mesmo enojada pela situação que presenciava, Odete achou melhor não 

intervir, porque não desejava criar qualquer problema para si. Nesse caso, tendo como base 

apenas as informações descritas, assinale a opção correta. 

 a) Odete não pode ser responsabilizada penalmente, embora possa sê-lo no âmbito cível e 

administrativo. 

 b) Odete pode ser responsabilizada pelo crime descrito no Art. 244-A, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, verbis: “Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do 

art. 2º desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual”. 

 c) Odete pode ser responsabilizada pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no Art. 217-

A do CP, verbis: “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 

(catorze) anos”. 

 d) Odete pode ser responsabilizada pelo crime de omissão de socorro, previsto no Art. 135, 

do CP, verbis: “Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à 

criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave 

e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública”. 

Gabarito: C 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/IX Exame/2012 

José subtrai o carro de um jovem que lhe era totalmente desconhecido, chamado 

João. Tal subtração deu-se mediante o emprego de grave ameaça exercida pela utilização de 

arma de fogo. João, entretanto, rapaz jovem e de boa saúde, sem qualquer histórico de doença 

cardiovascular, assusta-se de tal forma com a arma, que vem a óbito em virtude de ataque 

cardíaco. Com base no cenário acima, assinale a afirmativa correta. 

 a) José responde por latrocínio. 

 b) José não responde pela morte de João. 

 c) José responde em concurso material pelos crimes de roubo e de homicídio culposo. 
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d) José praticou crime preterdoloso. 

Gabarito: B 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/VIII Exame/2012 

José conversava com Antônio em frente a um prédio. Durante a conversa, José 

percebe que João, do alto do edifício, jogara um vaso mirando a cabeça de seu interlocutor. 

Assustado, e com o fim de evitar a possível morte de Antônio, José o empurra com força. 

Antônio cai e, na queda, fratura o braço. Do alto do prédio, João vê a cena e fica irritado ao 

perceber que, pela atuação rápida de José, não conseguira acertar o vaso na cabeça de 

Antônio. Com base no caso apresentado, segundo os estudos acerca da teoria da imputação 

objetiva, assinale a afirmativa correta. 

 a) José praticou lesão corporal culposa. 

 b) José praticou lesão corporal dolosa. 

 c) O resultado não pode ser imputado a José, ainda que entre a lesão e sua conduta exista nexo 

de causalidade. 

 d) O resultado pode ser imputado a José, que agiu com excesso e sem a observância de devido 

cuidado 

Gabarito: C 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/VI Exame/2011 

Maquiavel, industrial dono de uma fábrica de pincéis feitos de pelos de cabra, sabia 

ser essencial a desinfecção dos pelos para que os funcionários pudessem manuseá-los, sob 

pena de contração de grave enfermidade. Ocorre que Maquiavel, querendo cortar custos e 

acreditando piamente que nenhum de seus funcionários padeceria de qualquer moléstia, pois 

eram todos “homens de bem”, resolveu por bem não proceder ao tratamento com 

desinfetante. Ao manusearem os pelos de cabra que não haviam passado pela limpeza, quatro 

funcionários da empresa de Maquiavel faleceram. Maquiavel, então, foi denunciado e 

consequentemente processado pela prática de homicídio culposo, na modalidade culpa 

consciente. No curso do processo, entretanto, restou provado que ainda que os pelos de cabra 

tivessem passado pela ação do desinfetante, os quatro funcionários morreriam, porque os 

microrganismos já estavam resistentes à ação do desinfetante que devia ter sido utilizado. 

Com base na situação descrita e tendo por base os estudos acerca da imputação objetiva, é 

corretor afirmar que Maquiavel 

 a) deve, realmente, responder por homicídio culposo, na modalidade culpa consciente. 

 b) não praticou fato típico, sendo amparado pelo princípio da confiança, que limita o dever 

objetivo de cuidado. 
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 c) agiu dentro de um risco permitido, razão pela qual o resultado não lhe pode se imputado. 

 d) não pode ter o fato imputado a si, pois, com sua conduta, não incrementou risco já existente. 

Gabarito: D 

Fato Típico 
 

 

 

 

 

 

 

Fato típico é um fato humano, que se enquadra com perfeição aos 

elementos descritos pelo tipo penal. A conduta de subtrair dolosamente, 

para si, coisa alheia móvel, caracteriza o crime de furto, uma vez que se 

amolda ao modelo delineado pelo art.155, caput do código penal. 

Em sentido contrário, fato atípico é a conduta que não se enquadra 

correspondência em nenhum tipo penal, por exemplo, ação do pai 

consciente em manter relação sexual consentida com sua filha maior de 

idade plenamente capaz é atípica, pois o incesto, ainda que imoral, não é 

crime. 

Conduta – ação humana 
Para que ter um delito a primeira coisa que tem que ter é ação humana. O que viria a ser ação 

humana? 

a) Causal 

Para a teoria casualista a ação é a modificação no mundo exterior perceptível pelos sentidos e 

produzida por uma manifestação de vontade, isto é, por uma ação ou omissão voluntária. 

Atenção: Só é ação o que muda o mundo o que é perceptível pelos sentidos. 

Alteração: Essa definição de ação era uma primeira tentativa válida, mas bastante 

problemática – Fisicamente perceptível pelos sentidos. Somente o que altera o mundo 

(perceptível) 

Perceptível: Tem que ser perceptível pelos sentidos. 

Vontade: Vontade aqui é simplesmente uma ação desimpedida uma ação não forçada, ou não 

instintiva. É muito menos do que uma atividade dirigida a uma finalidade; ex: sonambulismo, 

estado de inconsciência é um caso bem raro de vontade (ato reflexos, sonambulismo, coração 

irresistível são excluídos). 

CRIME Ação Nexo Causal Tipicidade Antijuridicidade Culpabilidade
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b) Final 

O agir humano só merece o nome de ação quando ela é dirigida a uma finalidade sob o crivo da 

razão. Aqui então, excluem-se atos irrelevantes jurídicos (ação de inimputável), atos reflexos, 

coação moral irresistível. 

c)  Social 

Ação é o que a sociedade percebe decorrente de uma vontade livre – Teoria que desloca para 

o livre arbítrio no corpo social (funcionalista). 

d) Significativa 

Busca do significado da ação a partir do que aquela ação comunica com o corpo social. Mais 

importante do que agir final, movimento corpóreo, é o que sujeito esta comunicando com 

aquela ação humana. A ação só existe na interação, portanto só e ação cognitiva aquela ação 

comunicada na sociedade. Crítica: Não há uma resposta pronta, cada conflito terá uma 

história. 

e) Funcionalista 

Ação é a manifestação da personalidade (definição sintética) – Roxin. OBS: A ação finalista é o 

modelo adotado no Brasil. 

Causas excludentes da ação 
São três as causas excludentes da ação: Estado de Inconsciência, Coação Física 

irresistível, Atos Reflexos, Caso fortuito ou força maior. 

 

 

 

 

 

 

Estado de Inconsciência 

Não há conduta, por falta de vontade nos comportamentos em completo estado de 

inconsciência. Exemplo: Alguém age sob o efeito de hipnose. 

Coação física e coação moral irresistível 

Também chamada de vis absoluta, ocorre quando o coagido não tem liberdade para 

agir. Não lhe resta nenhuma outra opção, a não ser praticar um ato em conformidade com a 

vontade do coator. 

 Imagine a situação em que um homem muito forte obriga fisicamente outra pessoa, 

bastante franzina, a apertar o gatilho de um revolver municiado na direção de seu desafeto. 

Em suma, pressiona o dedo do coagido contra o gatilho. A vítima é atingida e morre. 

Causas 
Excludentes da 

ação

Estado de 
Inconsciência

Coação Física 
irresistível

Atos Reflexos
Caso Fortuito ou 

Força Maior
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 O coagido serviu como instrumento do crime. Não agiu de forma voluntária, excluindo-

se sua conduta. Nesse caso, não se pode falar, em hipótese algumas, em concurso de agentes, 

por falta do elemento subjetivo (convergência de vontades) exigível para tanto. 

Por outro lado, na coação moral irresistível, ou vis compulsiva, o coagido pode escolher o 

caminho a ser seguido: obedecer ou não a ordem do coator. Com a sua vontade existe, porém 

de forma viciada, exclui-se a culpabilidade, em face da inexigibilidade de conduta diversa. 

 Em suma, enquanto a coação física irresistível exclui a conduta e, portanto, o fato típico, 

a coação moral irresistível funciona como causa de excludente de culpabilidade, em face de 

inexigibilidade de conduta diversa. 

Atos reflexos 

Consistem em reação motora ou secretora em consequência de uma excitação dos 

sentidos. O movimento corpóreo não se deve ao elemento volitivo, mas sim ao fisiológico. 

Ausente a vontade, estará também a conduta. 

 É o caso do ortopedista que bate o martelinho contra o joelho do paciente. Se, em razão 

do reflexo, seu chute atingir o médico, não se poderá falar em lesões corporais ou na 

contravenção de vias de fato. Não houve penalmente, mas resposta fisiológica à provocação 

médica. 

Caso fortuito ou força maior 

São os acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis, que fogem do domínio da vontade 

do ser humano. E, se não há vontade, não há dolo nem culpa. Consequentemente, como dolo e 

culpa integram a conduta, não se configura esse elemento do fato típico. 

Em que pese a ampla divergência doutrinária, pode-se entender o caso fortuito como o 

acontecimento imprevisível e inevitável provocado pelo homem (ex.: greve de ônibus), e por 

força maior o evento, com iguais predicados, mas decorrente da natureza (ex.: inundação 

provocada por uma tempestade). 

Resultado 
Resultado é a consequência provocada pela conduta do agente. Em direito penal, o 

resultado pode ser jurídico ou naturalístico. 

Resultado jurídico: é a lesão ou exposição a perigo de lesão do bem jurídico protegido pela lei 

penal. É, simplesmente, a violação da lei penal, mediante a agressão do valor ou interesse por 

ela tutelado. 

Resultado naturalístico: é a modificação do mundo exterior provocada pela conduta do agente.  
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Relação de Causalidade ou Nexo Causal: 
Emprega-se, comumente, a expressão “nexo causal” para preferir-se à 

ligação entre a conduta e o resultado. O artigo 13 do código penal, todavia, 

preferiu falar em “relação de causalidade”. Essa, portanto, é a denominação 

legal. 

Conceito: Relação de causalidade é o vínculo formado entre a conduta 

praticada por seu autor e o resultado por ele produzido. É por meio dela que 

se conclui se o resultado foi ou não provocado pela conduta, autorizando, se 

presente a tipicidade, a configuração do fato típico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção! Existe crime sem resultado? Depende, não há crime sem 

resultado jurídico, pois todo delito agride bens jurídicos protegidos 

pelo direito penal. Recorda-se do conceito material de crime, 

segundo o qual não há crime a ação ou omissão humana não lesa ou 

expõe a perigo de lesão bens jurídicos penalmente tutelados. 

Entretanto, é possível um crime sem resultado naturalístico. O 

resultado naturalístico estará presente somente nos crimes 

materiais consumados. Se tentado o crime, ainda que material, não 

haverá resultado naturalístico. Nos crimes formais, ainda que 

possível sua ocorrência, é dispensável o resultado naturalístico. E, 

finalmente, nos crimes de mera conduta ou de simples atividade 

jamais se produzirá tal espécie de resultado. Em síntese, todo crime 

tem resultado jurídico, embora não se possa apresentar igual 

afirmativa em relação ao resultado naturalístico. 

 

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe 

deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 

  Superveniência de causa independente  

§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por 

si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.   

Relevância da omissão  

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o 

resultado. O dever de agir incumbe a quem:  

        a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;   

        b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;  

        c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.   
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Teorias 
Destacam-se três teorias na busca de definir a relação de causalidade: 

a) Teoria Equivalência dos antecedentes:  para essa teoria, causa é todo fato humano sem o qual o 

resultado não teria ocorrido, quando ocorreu e como ocorreu. 

b) Teoria da causalidade: A causa está sujeita a uma regra denominada “conditio sine qua non”, que 

diz que se eliminarmos hipoteticamente um fator e o resultado deixar de acontecer, aquilo é causa. 

Porém, se elimino o fator e o resultado continuar ocorrendo, aquilo não é causa. Essa definição de 

causa nos remete ao causalíssimo, e apesar de criar um critério objetivo para defini-la, gera inúmeros 

problemas. É uma regra ampla, que leva a infinitas causas para um mesmo fato, além de não 

distinguir causas principais de causas remotas, diretas ou indiretas, importante de desimportantes. 

c) Teoria da imputação objetiva: Para Luís Greco, a imputação objetiva enuncia o conjunto de 

pressupostos genéricos que fazem da causação uma causação objetivamente típica; e estes 

pressupostos são a criação de um risco juridicamente desaprovado e a realização deste risco no 

resultado. Assim, de acordo com a teoria, não basta a relação de causalidade para a imputação do 

resultado, devendo estar presentes:  

 Houve incremento de risco não permitido? 

A pergunta não é de quem causa, mas a quem se irá atribuir aquele resultado. Os 

funcionalistas diziam que o critério não poderia ser apenas o nexo de causalidade, o 

critério deve ser normativo. Vincula-se o critério normativo, portanto, a proibição ou a 

não permissão do risco. 

 Houve Concretização do risco no Resultado? 

Pode ser que exista, em um determinado caso, um aumento de risco não permitido, mas 

que não seja ele que leve ao resultado.  

Exemplo: dois motoristas dirigindo em alta velocidade na avenida, para desviar do 

primeiro em alta velocidade a vítima seja atingida pelo segundo também em alta 

velocidade. O risco se concretizou no resultado pelo segundo motorista em alta 

velocidade. 

 Houve auto-colocação da vítima em risco? 

Exclui-se da atribuição a hipótese em que a vítima se coloca em risco. Ou seja, quando 

a vítima sabe que existe o risco e mesmo assim, conscientemente, se coloca sob este.  

Exemplo: Duas pessoas participam de uma Ceita e A visa realizar um rito com B que 

adere a isso.  

Em face do exposto, pode-se concluir que a proposta dos defensores da teoria da 

imputação objetiva é a inclusão de novas elementares no tipo objetivo, criando-se o 

conceito de causalidade normativa, em oposição à causalidade natural na teoria 

finalista. 
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A inclusão de tais elementos visa resolver, no âmbito do fato típico, certos casos que 

para as demais teorias seriam solucionados em outros aspectos, como a ilicitude e a 

culpabilidade. 

Rogério Greco faz uma compilação de conclusões acercada teoria em análise, que 

podem ser aproveitadas no presente estudo: 

A imputação objetiva é uma análise que antecede à imputação subjetiva; 

A imputação objetiva pode dizer respeito ao resultado ou ao comportamento do agente; 

a) A expressão mais apropriada seria teoria da não-imputação, uma vez que a teoria visa, com as suas 

vertentes, evitar a imputação objetiva (do resultado ou do comportamento), do tipo penal de 

alguém; 

b) A teoria foi criada, inicialmente, para se contrapor aos dogmas da teoria da equivalência, erigindo 

uma relação de causalidade jurídica ou normativa, ao lado daquela outra de natureza material; 

c) Uma vez concluída pela não-imputação objetiva, afasta-se o fato típico. 

Concausas 
Concausa é a convergência de uma causa externa à vontade do autor da conduta, influindo na 

produção do resultado naturalístico por ele desejado e posicionando-se paralelamente ao seu 

comportamento, comissivo ou omissivo. 
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Concausas absolutamente independentes 
Independente de serem concomitantes, supervenientes ou pré-existentes todas elas 

têm um resultado comum, interrompem o nexo causal, assim entendido como aquele que está 

sendo analisado como causa. 

São aquelas que não se originam da conduta do agente, isto é, são absolutamente 

desvinculadas da sua ação ou omissão ilícita. E, por serem independentes, produzem por si só 

o resultado naturalístico. Constituem a chamada “causalidade antecipadora”, pois rompem o 

nexo causal. 

Dividem-se 
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 Prexistentes: É aquela que existe anteriormente à prática da conduta. O resultado 

naturalístico teria ocorrido da mesa forma, mesmo sem o comportamento ilícito do 

agente. Exemplo: “A” efetua disparos de arma de fogo contra “B”, atingindo-o em 

regiões vitais. O exame necroscópico, todavia, conclui ter sido a morte provocada 

pelo envenenamento anterior efetuado por “C”. 

 Concomitante: É aquela que incide simultaneamente a prática da conduta. Surge no 

mesmo instante em que o agente realiza seu comportamento criminoso. Exemplo: 

“A” efetua disparos de arma de fogo contra “B” no momento em que o teto da casa 

deste último desaba sobre sua cabeça. 

 Superveniente: É a que se concretiza posteriormente à conduta praticada pelo 

agente. Exemplo: “A” subministra dose letal de veneno a “B”, mas antes que se 

produzisse o efeito almejado, surge “C”, antigo desafeto de “A”, que nele efetua 

inúmeros disparos de arma de fogo por todo o corpo, matando-o. 

Concausas Relativamente Independentes 
Originam-se da própria conduta efetuada pelo agente. Daí serem relativas, pois não 

existiriam sem a atuação criminosa. Como, entretanto, tais causas são independentes, tem 

idoneidades para produzir, por si sós, o resultado, já que não se situam no normal trâmite do 

desenvolvimento casual. Classificam-se em preexistentes, concomitantes e supervenientes: 

 Preexistentes: Existe previamente à prática da conduta do agente. Antes de seu agir ela 

já estava presente. Exemplo: “A”, com ânimo homicida, efetua disparos de arma de fogo 

contra “B”, atingindo-a de raspão. Os ferimentos, contudo, são agravados pela diabete 

da vítima, que vem a falecer. 

 Concomitante: É a que ocorre simultaneamente à prática da conduta. Exemplo: “A” 

aponta uma arma de fogo contra “B”, o qual, assustado, core em direção a movimentada 

via pública. No momento em que é alvejado pelos disparos, é atropelado por um 

caminhão, morrendo. 

 Supervenientes: Em face da regra prevista no artigo 13, §1º do código penal, a causas 

supervenientes relativamente independentes podem ser divididas em dois grupos: (1) 

as que produzem por si sós o resultado, (2) as que não produzem por si só o resultado. 

(1) As que produzem por si só o resultado: É a situação tratada pelo artigo 13º,§1º, CP 

– “a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação 

quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-

se a quem os praticou” 

A expressão por si só revela autonomia de causa superveniente que, embora relativa, 

não se encontra no mesmo curso do desenvolvimento causal da conduta praticada pelo 

autor. Em outras palavras, depois do rompimento da relação de causalidade, a concausa 

manifesta a sua verdadeira eficácia, produzindo o resultado por sua própria força, ou 

seja, invoca para si a tarefa de concretizar o resultado naturalístico. Exemplo: Pessoa 

atingida por disparos de arma de fogo que, internada em um hospital, falece não em 
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razão dos ferimentos, mas sim queimada por um incêndio que destrói toda área dos 

enfermos; 

(2) As que não produzem por si só o resultado: O agente responde pelo resultado 

naturalístico, pois suprimindo-se mentalmente a sua conduta, o resultado não 

teria ocorrido como e quando ocorreu. Exemplo: “A”, com a intenção de mantar, 

efetua disparos de arma de fogo contra “B”. Por má pontaria, atinge-o em uma das 

pernas, não oferecendo risco de vida. Contudo, “B” é conduzido a um hospital e, 

por imperícia médica, vem a morrer. 

Relevância da omissão 
A omissão penalmente relevante encontra-se disciplinada pelo artigo 13, §2º, do código 

penal: “A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o 

resultado”. 

O dispositivo é aplicável somente aos crimes omissivos impróprios, espúrios ou 

comissivos por comissão, isto é, aqueles em que o tipo penal descreve uma ação, mas a inércia 

do agente, que podia e devia agir para impedir o resultado naturalístico, conduz à sua 

produção. São crimes materiais, como é o caso do homicídio, cometido em regra por ação, mas 

é possível também de ser praticado por inação, desde que o agente ostende o poder e o dever 

de agir. 

 

Tipicidade 
 

 

 

 

 

Conceito: Tipicidade é o juízo de subsunção entre a conduta praticada pelo agente no mundo 

real e o modelo descrito pelo tipo penal (“adequação ao catálogo”).  

É a operação pela qual se analisa se o fato praticado pelo agente encontra correspondência 

em uma conduta prevista em lei como crime ou contravenção penal. A conduta de matar 

alguém tem amparo no artigo 121 do Código Penal. Há, portanto, tipicidade entre tal conduta 

e a lei penal. 

 

 

 

 

CRIME Ação Nexo Causal Tipicidade Antijuridicidade Culpabilidade
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Estrutura do tipo penal 

O tipo penal, qualquer que seja ele, é composto por um núcleo e elementos. A fórmula do tipo 

incriminador, é, portanto: 

 

 

 

 

 

Tipicidade Objetiva 
Tipo penal é a descrição abstrata dos elementos do fato, ou do suposto fato, previsto em uma 

norma penal incriminadora. Então, ele está falando em uma descrição abstrata não de uma 

descrição valorativa. O tipo penal ele não faz um juízo de valor sobre aquela conduta. 

OBS: Os ramos do direito têm a vocação de serem completos. No direito penal existe um ramo 

do direito punitivo, ele não tem uma vocação de completude, ao contrário o caráter do direito 

penal é fragmentário (princípio da fragmentariedade). 

A ultima ratio diz que os direitos penais só devem interver quando todos os outros ramos do 

direito falharam. Direito penal como direito de última intervenção ou princípio de intervenção 

mínima. Quanto mais tipos penais a sociedade tiver menor será a liberdade. 

Tipicidade Subjetiva: 
A tipicidade subjetiva só pode surgir a partir do elemento vontade do sujeito. O sujeito 

quis: 

 Cometer o delito 

 Quebrar um dever de cuidado (ex: eu quis dirigir acima da velocidade; eu quis 

dirigir embriagado, eu dei uma injeção de glicose sem testar que ela 

diabético) 

OBS: Se o sujeito observou todas as regras de cuidado e mesmo assim o resultado delitivo 

aconteceu isso não é crime. 

OBS: Existe uma norma que proíbe uma conduta e uma norma que estabelece uma exceção a 

essa proibição.  

Exemplo: não é permitido entra com animais em transporte público e podemos encontrar num 

outro diploma legal uma norma dizendo que as pessoas deficientes visuais poderão andar com 

o cão guia. Então haverá situações que no plano da tipicidade haverá situações que serão 

típicas, mas quando eu dou um passo adiante eu vou dizer que essas normas colidem com o 

tipo penal, mas elas estão justificadas pelo ordenamento como um todo, ou seja, o 

ordenamento vai criar hipóteses de exceção as proibições típicas. São hipóteses que vão 

Tipo Penal Núcleo (verbo) Elementos

Objetivos Subjetivos Normativos

Tipicidade Antijuridicidade Culpabilidade
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justificar as ações típicas. O que seria justificar? Tornar aquela conduta justa, embora típica, 

juridicamente tolerável, aceitável. Nesse sentido não pode ser crime. 

 

 

Tipos materiais: Nesses delitos o resultado integra ao tipo – Resultado naturalístico. 

Tipo formal: O crime formal basta a execução, se o resultado acontece ou não é irrelevante. 

Existe uma antecipação punitiva no inter criminis. 

Sobretudo nos delitos formais se nós ficamos adstrito apenas a letra da lei vale dizer 

que eu me contento com a mera realização da conduta nós podemos criar situações 

desproporcionais não em relação a uma posição ideológica EX: portar arma de fogo (formal) 

No delito formal o resultado é irrelevante do ponto de vista típico. A conduta, porém, 

tem que ser idônea, apta a lesionar ou expor a perigo o bem jurídico. Exemplo: arma 

desmuniciada (portar arma de fogo é crime, mas se eu interpretar a conduta descolada do bem 

jurídico, então no caso do porte de arma de fogo o bem protegido é incolumidade pública, a 

arma desmuniciada é tão lesiva quanto um taco de beisebol, então uma interpretação que não 

fosse formalista reconheceria como atípica o porte de arma desmuniciada, como entendido no 

começo pelo supremo; portar munição sem a arma também é crime e aí se questiona com é a 

lesividade sem a arma). O delito tem que pressupor a exposição em perigo ao bem 

juridicamente protegido. 

Crime Doloso 

 

 

 

 

Existem várias teorias do dolo que dão diferentes pesos e ênfases a dois aspectos: 

Consciência e Vontade. O que prepondera é que o dolo seja a reunião das duas coisas, o sujeito 

tem consciência do que está fazendo e ele quer fazer o que está fazendo. 

O dolo é um dolo desalvorado, isto é, ele não é de cometer o crime (fato típico, 

antijurídico e culpável) o que nós olhamos é se o sujeito queria aquela ação. Só olho se ele 

queria subtrair. 

O dolo (vontade + consciência) pode ser dividido: 

 Dolo direto - consciência e vontade de agir. Eu quero eu faço. 

 Dolo Eventual- É uma extensão do dolo direto para a hipótese em que se o sujeito se 

mantiver naquela ação desejada o resultado é provável nos limites da certeza (é tão 

provável que é como se o sujeito estivesse agindo como dolo direto). 

Art. 18 - Diz-se o crime:  

        Crime doloso  

        I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; 
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OBS: dirigir embriagado não é elemento de certeza de matar alguém, segundo a visão do 

professor! 

OBS: Se tiver um limite razoável de dúvida não há dolo eventual. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tipo culposo 

 

 

 

 

 

 
A culpa ela tem como elemento: 

 A quebra do dever de cuidado que pode ser legal, pode ser contratual ou ela pode ser 

costumeira. 

 Previsibilidade do resultado (não dá para tomar cuidado com todos os resultados 

possíveis no mundo)  

Exemplo: estou dirigindo qual resultado previsível? Bater, atropelar alguém. Agora não 

é previsível que uma raposa em extinção pule na frente do carro. 

 

 

 

Dolo Eventual

•Dane-se

Culpa 
Consciente

•Danou-se

Dolo
Direto

Eventual

Quebra de 
um dever 

de cuidado

Resultado 
previsível

Culpa

Consciente

Você previu o resultado, 
mas você confiava tanto na 
sua habilidade que não vai 

Art. 18 - Diz-se o crime:  

Crime culposo 

        II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.  

        Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como 

crime, senão quando o pratica dolosamente.   
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Culpa (conceito): Seria a produção de um resultado delitivo previsível por meio da quebra 

objetiva do dever de cuidado. Abrange negligência, imprudência e imperícia. 

 

 

 

 

 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XII Exame/2013 

Wilson, competente professor de uma autoescola, guia seu carro por uma avenida 

à beira-mar. No banco do carona está sua noiva, Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana 

começam a discutir: a moça reclama da alta velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita 

com Wilson, dizendo que, se ele continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o 

controle do carro e atropelar alguém. Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar 

de ser medrosa e que nada aconteceria, pois se sua profissão era ensinar os outros a dirigir, 

ninguém poderia ser mais competente do que ele na condução de um veículo. Todavia, ao fazer 

uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o asfalto por conta dos ventos do litoral, 

o carro fica desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava 

pelo local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. Wilson e Ivana sofrem 

pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de 

velocidade. Nesse sentido, com base no caso narrado, é correto afirmar que, em relação à 

vítima do atropelamento, Wilson agiu com 

 a) dolo direto. 

 b) dolo eventual. 

 c) culpa consciente. 

Culpa

•Quebra do dever de 
cuidado

Acidente

•Você tomou todas as 
preoucauções e mesmo 
assim o fato aconteceu.
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 d) culpa inconsciente. 

Gabarito: C 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/IX Exame/2012 

Platão, desejando matar Sócrates, entrega a Aristóteles uma arma, fazendo-o supor, 

erroneamente, que está desmuniciada e, portanto, incapaz de oferecer qualquer perigo. Ao 

perceber que Aristóteles está manuseando a arma e que sequer conferiu a informação dada no 

sentido de que não havia balas no seu interior. Platão induz Aristóteles a acionar o gatilho na direção 

de Sócrates. Assim é feito e Sócrates acaba falecendo em decorrência do tiro que levou. Com base 

na situação descrita, assinale a afirmativa correta. 

 a) Platão praticou homicídio doloso e Aristóteles, homicídio culposo. 

 b) Platão participou, dolosamente, do crime culposo de Aristóteles. 

 c) É possível verificar-se o concurso de pessoas. 

d) Platão agiu com dolo direto e Aristóteles, com dolo eventual. 

Gabarito: A 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVIII Exame/2015 

Maria mantém relacionamento clandestino com João. Acreditando estar grávida, procura o seu 

amigo Pedro, que é auxiliar de enfermagem, e implora para que ele faça o aborto. Pedro, que já 

auxiliou diversas cirurgias legais de aborto, acreditando ter condições técnicas de realizar o ato 

sozinho, atende ao pedido de sua amiga, preocupado com a situação pessoal de Maria, que não 

poderia assumir a gravidez por ela anunciada. Durante a cirurgia, em razão da imperícia de Pedro, 

Maria vem a falecer, ficando apurado que, na verdade, ela não estava grávida. Em razão do fato 

narrado, Pedro deverá responder pelo crime de 

 a)  aborto tentado com consentimento da gestante qualificado pelo resultado morte. 

 b)  aborto tentado com consentimento da gestante. 

 c)  homicídio culposo. 

 d)  homicídio doloso. 

Gabarito: C 
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIV Exame/2014 

Wallace, hemofílico, foi atingido por um golpe de faca em uma região não letal do 

corpo. Júlio, autor da facada, que não tinha dolo de matar, mas sabia da condição de saúde 

específica de Wallace, sai da cena do crime sem desferir outros golpes, estando Wallace ainda 

vivo. No entanto, algumas horas depois, Wallace morre, pois, apesar de a lesão ser em local 

não letal, sua condição fisiológica agravou o seu estado de saúde. Acerca do estudo da relação 

de causalidade, assinale a opção correta. 

 a) O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente preexistente, e 

Júlio não deve responder por homicídio culposo, mas, sim, por lesão corporal seguida de 

morte. 

 b) O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa absolutamente independente preexistente, 

e Júlio não deve responder por homicídio culposo, mas, sim, por lesão corporal seguida de 

morte. 

 c) O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa absolutamente independente concomitante, 

e Júlio deve responder por homicídio culposo. 

 d) O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente concomitante, 

e Júlio não deve responder pela lesão corporal seguida de morte, mas, sim, por homicídio 

culposo. 

Gabarito: A 

Erro de tipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição 

por crime culposo, se previsto em lei. 

 Descriminantes putativas 

        § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação 

de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de 

culpa e o fato é punível como crime culposo.  

        Erro determinado por terceiro  

        § 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.   

        Erro sobre a pessoa  

        § 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se 

consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o 

agente queria praticar o crime.   
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Segundo Cleber Masson, erro é a falsa percepção da realidade ou o falso conhecimento de 

determinado objeto. Exemplo: o sujeito erra ao confundir um cavalo com um jumento. Por seu 

turno, ignorância é o completo desconhecimento da realidade ou de algum objeto. O Código 

Penal trata de forma idêntica o erro e a ignorância. 

Erro de tipo é a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. 

Extrai-se essa conclusão do artigo 20, caput, do CP, que somente menciona as elementares. É 

o chamado erro de tipo essencial. 

Descriminante é a causa que exclui o crime, retirando o caráter ilícito de fato típico praticado 

por alguém. É sinônimo de causa de exclusão de ilicitude. 

Putativa provém de parecer, aparentar. É algo imaginário, erroneamente suposto. É tudo 

aquilo que parece, mas não é o que aparenta ser. 

Logo, descriminante putativa é a causa de exclusão de ilicitude que não existe concretamente, 

mas apenas na mente do autor de um fato típico. 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XII Exame/2013 

Bráulio, rapaz de 18 anos, conhece Paula em um show de rock, em uma casa noturna. Os dois, 

após conversarem um pouco, resolvem dirigir-se a um motel e ali, de forma consentida, o 

jovem mantém relações sexuais com Paula. Após, Bráulio descobre que a moça, na verdade, 

tinha apenas 13 anos e que somente conseguira entrar no show mediante apresentação de 

carteira de identidade falsa. A partir da situação narrada, assinale a afirmativa correta. 

a) Bráulio deve responder por estupro de vulnerável doloso. 

b) Bráulio deve responder por estupro de vulnerável culposo. 

c) Bráulio não praticou crime, pois agiu em hipótese de erro de tipo essencial. 

d) Bráulio não praticou crime, pois agiu em hipótese de erro de proibição direto. 

Gabarito: C 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/VI Exame/2011 

José dispara cinco tiros de revólver contra Joaquim, jovem de 26 (vinte e seis) anos que 

acabara de estuprar sua filha. Contudo, em decorrência de um problema na mira da arma, José 

erra seu alvo, vindo a atingir Rubem, senhor de 80 (oitenta) anos, ceifando-lhe a vida. A esse 

respeito, é correto afirmar que José responderá 

 a) pelo homicídio de Rubem, agravado por ser a vítima maior de 60 (sessenta) anos. 

 b) por tentativa de homicídio privilegiado de Joaquim e homicídio culposo de Rubem, 

agravado por ser a vítima maior de 60 (sessenta) anos. 

 c) apenas por tentativa de homicídio privilegiado, uma vez que ocorreu erro quanto à pessoa. 
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 d) apenas por homicídio privilegiado consumado, uma vez que ocorreu erro na execução. 

Gabarito: D 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/III Exame/2010 

Joaquim, desejoso de tirar a vida da própria mãe, acaba causando a morte de uma 

tia (por confundi-la com aquela). Tendo como referência a situação acima, é correto afirmar 

que Joaquim incorre em erro 

 a) de tipo essencial escusável – inevitável – e deverá responder pelo crime de homicídio sem 

a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra ascendente (haja vista que a 

vítima, de fato, não era a sua genitora). 

 b) de tipo acidental na modalidade error in persona e deverá responder pelo crime de 

homicídio com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra ascendente 

(mesmo que a vítima não seja, de fato, a sua genitora). 

 c) de proibição e deverá responder pelo crime de homicídio qualificado pelo fato de ter 

objetivado atingir ascendente (preserva-se o dolo, independente da identidade da vítima). 

 d) de tipo essencial inescusável – evitável –, mas não deverá responder pelo crime de 

homicídio qualificado, uma vez que a pessoa atingida não era a sua ascendente. 

Gabarito: B 

Iter criminis (caminho do crime) 

 

É o crime material, porque o resultado faz parte da sua própria definição, por exemplo, 

o crime de homicídio (crime material) a cogitação seria “pensar em cometer o homicídio”, atos 

preparatórios seria comprar uma arma, verificar sua rotina, quando termina os atos 

Cogitação

Atos 
preparatórios

Execução

Resultado
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preparatórios e começa a execução? Quando as ações empreendidas pelo sujeito 

efetivamente começar a colocar em perigo o bem jurídico tutelado. A resposta de quando 

começa a execução é extremamente retórica. 

A execução começa quando o bem jurídico começa a estar em perigo. Existe um marco 

inicial de quando eu posso começar a punir este ato, se o direito penal só existe para proteger 

o bem jurídico só faz sentido eu punir alguém quando exposto o bem jurídico tutelado, nesse 

sentido, eu não posso punir alguém pela mera cogitação de um crime visto que sujeito seria 

livre para poder engendrar a possibilidade de cometer um crime. 

Os atos preparatórios são puníveis? Não são puníveis enquanto atos preparatórios, mas 

pode ser que ele seja o outro iter criminis e aí ele é o próprio resultado (porte ilegal de armas).  

Se eu só posso punir enquanto o bem jurídico estiver em perigo até onde eu posso 

punir? Apenas até resultado, nesse caso, então a punibilidade estaria presente somente até o 

momento da execução. O que vem depois seria pós fatos não puníveis. 

OBS: Os atos preparatórios não são puníveis enquanto atos preparatórios, agora pode 

ser que determinado preparatório por si só já configure um delito, nesse sentido já seria 

punível. 

Haverá circunstância que estará concentrada num único ponto, por exemplo, crime de 

injuria dizer “você é um bobo”, não dá para separar a execução, chamado então de crime 

unisubsistente. Já nas hipóteses que é possível narrar as várias hipóteses estaríamos diante 

de um crime plurisubsistente. 

 

 

 

Crime consumado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14 - Diz-se o crime:   

        Crime consumado  

        I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua 

definição legal;   

        Tentativa  

        II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por 

circunstâncias alheias à vontade do agente. (  

        Pena de tentativa 

        Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa 

com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a 

dois terços.  
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Após a ocorrência do iter criminis diz-se crime consumado. Crime consumado quando 

configura todos os elementos do tipo (art.14, I, CP). 

Todo crime se consuma? Não. Por duas circunstancias seja por circunstancias alheia a vontade 

do agente. 

Crime tentado 
Diz-se crime tentado quando iniciado a execução o resultado deixar de acontecer por 

circunstancias alheias a vontade do agente (Art.14, II, CP). 

Como tratar com a tentativa? A tentativa é punida com a pena do crime consumado 

reduzindo de 1/3 a 2/3 (art.14, §único, CP). Quando vou aplicar execução da fração? Quando 

mais próximo se aproximar da lesão ao bem jurídico tutelado. 

O resultado não precisa acontecer nos delitos formais por definição. Se eu tento 

cometer um crime seja ele material ou formal a minha pena será reduzida. 

Tentativa Perfeita: A tentativa está localizada entre a execução e o resultado. A tentativa 
perfeita estaria perfeita próximo do resultado, onde o sujeito esgotou todo o plano delitivo, 

mas o cara não morreu, por exemplo, eu tinha cinco balas e disparei as cinco balas, mas o cara 

não morreu. 

A tentativa imperfeita: eu nem consegui esgotar o meu plano antes, mas não conseguir por que 

fui interrompido, por exemplo, queria matar o sujeito e quando fui atirar a polícia chegou e 

interrompeu a execução delitiva. 

Alguns crimes não podem ser tentados por uma questão lógica: 

1. Nos crimes omissivos não dá para configurar tentativa porque na omissão o que se pune é 

a não ação.  

2. Os crimes unisubsistente não pode ser tentados 

3. Nos crimes culposos também não é possível porque não dá para tentar quebrar um dever. 

4. Contravenções (escolha normativa) 

5. Crime habitual – existem alguns crimes que exigem habitualidade, por exemplo, crime de 

curandeirismo, nesse sentido, não admitem tentativo. 
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Desistência voluntaria e arrependimento eficaz 

Desistência do crime 
 

 

 

 

 

 

 A desistência foi chamada por um teórico alemão de ponte de ouro (Art.15, CP). É uma 

“chance” que o ordenamento dá a pessoa respondendo apenas pelos atos praticados. 

Pergunta-se que fato criminoso eu cometi por atirar erroneamente duas vezes a uma pessoa 

e parei por que quis? Não configura o crime de homicídio. Esse é estímulo que ordenamento 

lhe dá no sentido para você parar com a ação criminosa. 

A desistência voluntária estaria após a tentativa voluntária e antes da tentativa 

perfeita. O agente só responde pelos atos praticados menos por tentativa!!! Não poderá 

responder por tentativa porque é justamente o objetivo dessa figura dar o tratamento mais 

benéfico que a figura da tentativa. 

Arrependimento eficaz 
 

O Arrependimento eficaz (art.15) se encontra depois da tentativa perfeita e 

antes do resultado. Nesse caso, eu consegui salvar o bem jurídico. Ele 

executou todo o plano delitivo o resultado não aconteceu e aí já não é mais 

uma ponte de outro, mas sim uma passarela de madeira, porque você já 

executou tudo e se arrepende, mas esse arrependimento tem que ser eficaz 

(ao atirar a pessoa e se arrepende leva para o hospital e ela não morre). 

OBS: No roubo você tem como eficazmente devolver o dinheiro, mas não tem como sanar a 

violência que já foi consumada. 

OBS: Arrependimento Eficaz e Desistência Voluntária – o efeito será o mesmo.  

Arrependimento Posterior 
 

 

 

 

 Desistência voluntária e arrependimento  

        Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir 

na execução ou impede que o resultado se produza, só responde 

pelos atos já praticados.  

 

 Arrependimento posterior   

        Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o 

dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato 

voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.   
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 Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 

restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, 

a pena será reduzida de um a dois terços. 

Segundo Cleber Masson, é a causa pessoal e obrigatória de diminuição da pena que 

ocorre quando o autor de um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, 

voluntariamente e até o recebimento da denúncia ou queixa, restitui a coisa ou repara o dano 

provocado por sua conduta. 

Com o propósito de distinguir o arrependimento posterior do arrependimento eficaz, 

disciplinado pelo artigo 15 do Código Penal, o legislador foi infeliz ao tratar do instituto no 

âmbito da teoria do crime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/VII Exame/2012 

Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro, 

empregando grave ameaça à vítima. Ocorre que ao se preparar para o coito vagínico, que era 

sua única intenção, não conseguiu manter seu pênis ereto em virtude de falha fisiológica alheia 

à sua vontade. Por conta disso, desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o 

local.  Nesse caso, é correto afirmar que 

 a) trata‐se de caso de desistência voluntária, razão pela qual Filolau não responderá pelo 

crime de estupro. 

 b) trata‐se de arrependimento eficaz, fazendo com que Filolau responda tão somente pelos 

atos praticados. 

 c) a conduta de Filolau é atípica. 

 d) Filolau deve responder por tentativa de estupro. 

Gabarito: D 

Natureza Jurídica

Desistência Voluntária

Arrependimento eficaz

Causa de exclusão da 
tipicidade (mas subsiste  a 

responsabilidade pelos 
atos até então praticados

Arrependimento posterior
Causa obrigatória de 
diminuição da pena
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIX Exame/2016 

Durante uma discussão, Theodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, 

golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com intenção de matá-lo. Ocorre que, após o 

primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Theodoropercebeu a incorreção de seus atos e 

optou por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada 

não seria suficiente para matá-lo. Neste caso, Theodoro 

a) não responderá por crime algum, diante de seu arrependimento.  

b) responderá pelo crime de lesão corporal, em virtude de sua desistência voluntária. 

c) responderá pelo crime de lesão corporal, em virtude de seu arrependimento eficaz. 

d) responderá por tentativa de homicídio. 

Gabarito: B 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVIII Exame/2015 

Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar em casa com a coisa subtraída, é 

convencido pela esposa a devolvê-la, o que efetivamente vem a fazer no dia seguinte, quando 

o fato já havia sido registrado na delegacia. O comportamento de Mário, de acordo com a 

teoria do delito, configura 

 a)  desistência voluntária, não podendo responder por furto. 

 b)  arrependimento eficaz, não podendo responder por furto. 

 c)  arrependimento posterior, com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena. 

 d)  furto, sendo totalmente irrelevante a devolução do bem a partir de convencimento da 

esposa. 

Gabarito: C 

Crime impossível 
 

 

 

 Na lição de Cleber Masson, o crime impossível guarda afinidade com o instituto da 

tentativa. Em ambos, o agente inicia, em seu plano interno, a execução da conduta criminosa 

que não alcança a consumação. As diferenças, entretanto, são nítidas. 

    Crime impossível 

        Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 

impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 
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Na tentativa é possível a consumação, pois os meios empregados pelo agente são 

idôneos, e o objeto material contra o qual se dirige a conduta é um bem jurídico suscetível de 

sofrer lesão ou perigo de lesão. Há, portanto, exposição do bem a dano ou perigo. 

No crime impossível, por sua vez, o emprego de meios ineficazes ou o ataque aos 

objetos impróprios inviabilizam a produção do resultado, inexistindo situação de perigo ao 

bem jurídico penalmente tutelado. 

Em suma, na tentativa é, em tese, possível a consumação, a qual somente não ocorre 

por circunstâncias alheias à vontade do agente, enquanto no crime impossível a consumação 

nunca pode ocorrer, seja em razão da ineficácia absoluta do meio, seja por força da absoluta 

impropriedade do objeto.  

Consta no dispositivo que “não se pune a tentativa”, transmitindo a impressão 

equivocada de tratar-se de causa de isenção de pena no crime tentado. 

Na verdade, o crime impossível é a causa de exclusão da tipicidade, eis que o fato 

praticado pelo agente não se enquadra em nenhum tipo penal. 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVII Exame/2015 

Cristiane, revoltada com a traição de seu marido, Pedro, decide matá-lo. Para tanto, 

resolve esperar que ele adormeça para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta 

das 22h, Pedro deita para ver futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, 

Cristiane percebe que Pedro estava deitado sem se mexer no sofá. Acreditando estar 

dormindo, desfere 10 facadas em seu peito. Nervosa e arrependida, liga para o hospital e, com 

a chegada dos médicos, é informada que o marido faleceu. O laudo de exame cadavérico, 

porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes das facadas em razão de um 

infarto fulminante. Cristiane, então, foi denunciada por tentativa de homicídio. Você, 

advogado(a) de Cristiane, deverá alegar em seu favor a ocorrência de 

 a) crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. 

 b) desistência voluntária. 

 c) arrependimento eficaz. 

 d) crime impossível por ineficácia do meio. 

Gabarito: A 

 

Antijuricidade/Ilicitude 
Ilicitude é a contrariedade entre o fato típico praticado por alguém e o ordenamento 

jurídico, capaz de lesionar ou expor a perigo de lesão bens jurídicos penalmente tutelados. 

 Quem vê seu bem juridicamente ameaça e se vê como único material para sanar esse 

bem injusto comete uma conduta que passa a ser tolerada não recebendo uma conduta 

criminosa. 
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Causas Excludentes da Ilicitude 
Em face do acolhimento da teoria da tipicidade como indício da ilicitude, uma vez 

praticado o fato típico, isto é, o comportamento humano previsto em lei como crime ou 

contravenção penal, presume-se o seu caráter ilícito. 

Presente uma excludente da ilicitude, estará excluída a infração penal. Crime e 

contravenção penal deixam de existir, pois o fato típico não é contrário ao Direito. Ao 

contrário, a ele se amolda. 

Estado de necessidade 
 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Cleber Masson, estado de necessidade é a causa de exclusão da ilicitude 

que depende de uma situação de perigo, caracterizada pelo conflito de interesses lícitos, ou 

seja, uma colisão entre bens jurídicos pertencentes a pessoas diversas, que se soluciona com 

a autorização conferida pelo ordenamento jurídico para o sacrifício de um deles para a 

preservação do outro. 

As causas justificantes são típicas, não confundir com tipicidade, para que algo esteja 

em estado de necessidade tem que atender a todos os critérios previstos no código penal. 

Art.24, CP – Estado de necessidade que pratica o fato 

 Para salvar 

 De perigo atual 

 Que não provocou por sua vontade 

 Nem poderia de outro modo evitar 

 Direito próprio ou alheio 

 Cujo Sacrifício 

 Não era razoável de exigir 

No estado de necessidade o sujeito se encontra num conflito, o sujeito naquela 

circunstancia não tem como respeitar dois bens jurídicos ao mesmo tempo. No estado de 

necessidade nós temos um conflito de bens jurídico onde um será sacrificado e o outro será 

salvo. Nós não conseguimos ao mesmo tempo salvar um bem jurídico sem salvar o bem 

jurídico. 

 Estado de necessidade 

        Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que 

não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, 

nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.   

        § 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.   

        § 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 

um a dois terços.   
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Exemplo: furto famélico (sujeito perdido na selva a beira do delírio e encontra uma casa 

que existia pão, para salvar o bem jurídico vida ou saúde ele sacrifica o bem jurídico alheio o 

patrimônio). Nessa situação ele fez para salvar, desde que ele não tenha provocado por sua 

vontade, o perigo tem que ter surgido por uma circunstância externa a sua vontade. 

Não só você precisa estar em perigo, mas tem que ser um perigo atual que eu não 

provoquei e não tinha outro modo de evitar, o sacrifício ao bem jurídico tem que ser o único 

modo para salvar o meu bem jurídico. 

Quanto ao direito próprio ou alheio – o legislador quis dizer que eu também posso agir para 

proteger o bem jurídico de terceiro. 

IMPORTANTE –cujo sacrifício não era razoável exigir- para que haja estado de 

necessidade o bem jurídico que você está preservando, não seria razoável você sacrificasse o 

seu bem jurídico para preservar o patrimônio alheio (você morrer para proteger o patrimônio 

alheio, porém o inverso não é a mesma coisa). 

Exemplo: navio está afundando e numa situação de estado de necessidade para preservar 

o seu barco você vai matar um sujeito. O juízo de razoabilidade é um juízo de ponderação em 

relação ao bem jurídico que eu vou preservar em relação aquele que eu vou sacrificar o bem 

jurídico que será sacrificado deverá ser menos do que o bem jurídico preservado. 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVI Exame/2015 

Carlos e seu filho de dez anos caminhavam por uma rua com pouco movimento e bastante escura, 

já de madrugada, quando são surpreendidos com a vinda de um cão pitbull na direção deles. 

Quando o animal iniciou o ataque contra a criança, Carlos, que estava armado e tinha autorização 

para assim se encontrar, efetuou um disparo na direção do cão, que não foi atingido, ricocheteando 

a bala em uma pedra e acabando por atingir o dono do animal, Leandro, que chegava correndo em 

sua busca, pois notou que ele fugira clandestinamente da casa. A vítima atingida veio a falecer, 

ficando constatado que Carlos não teria outro modo de agir para evitar o ataque do cão contra o 

seu filho, não sendo sua conduta tachada de descuidada.  

Diante desse quadro, assinale a opção que apresenta a situação jurídica de Carlos. 

 a) Carlos atuou em legítima defesa de seu filho, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. 

 b) Carlos atuou em estado de necessidade defensivo, devendo responder, porém, pela morte de 

Leandro. 

 c) Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro. 

 d) Carlos atuou em estado de necessidade putativo, razão pela qual não deve responder pela morte 

de Leandro. 

Gabarito: C 
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Legítima defesa 

 
 

 

Age em legítima defesa: 

 Usando moderadamente 

 Dos meios necessários 

 Repele 

 Injusta agressão 

 Atual ou iminente 

 A direito seu ou de outrem 

Qual a diferença entre estado de necessidade e a legitima defesa? No estado de necessidade 

o sujeito não está sendo injustamente colocado numa escolha, ele está vivendo um perigo, mas 

não significa que ele esteja injustamente atingido. 

 Agora na legitima defesa existe alguém de maneira injusta atacando deliberamente o 

seu bem jurídico, é uma defesa. 

 Então a legitima é quem repele injusta (não é uma agressão consequência de seu ato, 

não é um revide) agressão, essa agressão é atual ou iminente, então a legitima defesa não é a 

posteriori. A direito seu ou de outrem. 

 A situação de injusta agressão não é uma carta em branco para você agir do jeito que 

você quiser. Só considerarei legitima essa defesa se usada moderadamente os meios 

necessários para repelir essa injusta agressão. O que é moderadamente? O caso concreto vai 

dizer, o interprete irá dizer no jogo processual. 

Exemplo: Caio vai bater em Tício e Tício para se defender dá uma cadeirada em Caio. Ele tinha 

outros meios de resistir?  

Atenção: O código prevê quem age com uma excludente de antijuridicidade e age por excesso 

ele responderá pelo excesso; Na legitima defesa, há a figura da legitima defesa sucessiva, é a 

legitima que surge do excesso na legitima defesa. 

Exemplo: a mulher agride verbalmente o marido, isso é um crime contra a honra que permite 

a legitima defesa (agressões verbais recíprocas). O que seria um excesso na legitima? A mulher 

agride verbalmente o marido e ele bate na mulher. 

Estrito cumprimento do dever legal 
Existem pessoas que ao cometer o que a lei manda comete fatos típicos. EX: carcereiro 

que priva alguém da sua liberdade, sequestro, comete todos os elementos só que não só a lei 

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele 

injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem 
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autoriza, a lei manda esse é o trabalho dele; oficial que pega bens do sujeito que pega bens para 

penhora, ela não furta porque ele está agindo em estrito cumprimento do dever legal. 

 Caso na hora de executar o carcereiro privar o preso da liberdade ele está em estrito 

cumprimento do dever legal agora caso ele realizar uma lesão corporal o carcereiro 

responderá por este ato. 

 Então estrito cumprimento dever legal são hipóteses que ao cumprir o seu dever você 

realizar um ato típico. 

Exercício regular do direito 
Aquele que está autorizado a praticar um ato, reputado pela ordem jurídica como o 

exercício de um direito, age licitamente. 

Exemplo: sujeito que pula no muro da minha casa que estava com cacos de vidro estou 

protegendo meu patrimônio. 

Observação: Utilizando os meios necessários. 

Até agora você já deve estar compreendo que para identificar se uma 

conduta é crime se faz necessário por todas as etapas do crime. 

Façamos um breve resumo para melhor entendimento: 

 

 

 

 

 

 

Culpabilidade 

 

Introdução: 
Quando realizamos uma análise da culpabilidade nós já estamos convencidos que há uma 

oposição entre fato e o ordenamento, isto é, já constatamos que houve uma transgressão a lei. 

Conceito: 
Culpabilidade é o juiz e censura, o juízo de reprovabilidade que incide sobre a formação e a 

exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito, com o propósito de aferir 

a necessidade de imposição de pena. Cuida-se, assim do pressuposto de aplicação da pena. 

Na Tipicidade nós fazemos uma análise do fato versus a norma 

e ao bem jurídico subjacente. Na Antijuridicidade nós analisamos o 

fato típico versus o ordenamento jurídico como um todo. A busca para 

verificar se existe justificantes. Essas categorias são categorias 

objetivas. Na Culpabilidade nós vamos cuidar da relação entre o fato 

e o sujeito, olhando o sujeito, as circunstâncias. 
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Componentes da Culpabilidade 

Imputabilidade 
 

A imputabilidade penal depende de dois elementos: (1) intelectivo: é a integridade 

biopsíquica, consistente na perfeita saúde mental que permite ao indivíduo o entendimento 

do caráter ilícito do fato; e (2) volitivo: é o domínio da vontade, é dizer, o agente controla e 

comanda seus impulsos relativos à compreensão do caráter ilícito do fato, determinando-se 

de acordo com esse entendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: Salvo no tocando aos menores de 18 anos (critério biológico), o Direito Penal brasileiro acolheu o 

sistema biopsicológico para verificação da inimputabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de 

entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Redução de pena 

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude 

de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não 

era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 

com esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Emoção e paixão 

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: (Redação dada pela Lei nº 7.209, 

de 11.7.1984) 

I - a emoção ou a paixão; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Embriaguez 

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos 

análogos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

        § 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente 

de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 

incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 

esse entendimento.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

        § 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por 

embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo 

Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 

inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial. 
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Potencial consciência da ilicitude 
A aplicação da pena ao autor de uma infração penal somente é justa e legítima quando ele, 

no momento da conduta, era dotado ao menos da possibilidade de compreender o caráter 

ilícito do fato praticado. Exige-se, pois, tivesse o autor conhecimento, ou, no mínimo, a 

potencialidade de entender o aspecto criminoso do seu comportamento, isto é, os aspectos 

relativos ao tipo penal e a ilicitude. 

Causas de exclusão – erro proibição 

 

 

 

 

 

 

O desconhecimento da lei é dizer que não sabia da existência de uma norma. Agora não 

conhecer a proibição é mais profundo de modo que de acordo com as minhas concepções 

racionais eu não teria condições de entender que aquela conduta seria proibida. De fato, o erro 

de proibição é aquele erro que a diz a absoluta incapacidade daquela pessoa, dadas as 

circunstancias, de entender aquela proibição. 

Exigibilidade de Conduta diversa 
A exigibilidade de conduta diversa é o elemento da culpabilidade consistente na 

expectativa da sociedade acerca da prática de uma conduta diversa daquela que foi adotada 

pelo autor de um fato típico e ilícito.  

 

 

 

 

Coação moral irresistível 
 Irresistível quer dizer que a coação é tão forte que não podíamos exigir que o sujeito cumprisse 

o direito naquelas hipóteses. Exclui-se a culpabilidade em face da inexigibilidade de conduta diversa. 

Obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal 
A obediência hierárquica é a causa de exclusão da culpabilidade, fundada na 

inexigibilidade de conduta diversa, que ocorre quando um funcionário público subalterno 

pratica uma infração penal em decorrência do cumprimento de ordem, não manifestamente 

ilegal, emitida pelo superior hierárquico. 

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, 

se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um 

terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a 

consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou 

atingir essa consciência. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a 

ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da 

coação ou da ordem. 
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Vamos a Revisão: 
 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/VIII Exame/2012 

 

Analise as hipóteses abaixo relacionadas e assinale a alternativa que apresenta somente 

causas excludentes de culpabilidade. 

 a) Erro de proibição; embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior; 

coação moral irresistível. 

 b) Embriaguez culposa; erro de tipo permissivo; inimputabilidade por doença mental ou por 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado. 

 c) Inimputabilidade por menoridade; estrito cumprimento do dever legal; embriaguez 

incompleta. 

 d) Embriaguez incompleta proveniente de caso fortuito ou força maior; erro de proibição; 

obediência hierárquica. 

Gabarito: A 

 

Ação

Nexo de 
Causalidade

•Conditio Sine 
qua non

•Omissivos 
(dever) 

Tipicidade

•Objetiva

•Formal
=adequação
típica

•Material

•Subjetiva

•Dolo

•Direto

•Eventual

•Culpa

•Consciente

•Inconsciente

Antijuridicidade

•Estado de 
Necessidade

•Legitima 
Defesa

•Estritto 
Cumprimento 
do Dever Leal

•Exercício 
Regular do 
Direito

•Consentimento 
do Ofendido

Culpabilidade

•Capacidade de 
Comprender o 
Ilícito

•Possibiidade de 
Conhecer a 
proibição

•EXigiblidade de 
Fidelidade ao 
Direito
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FGV - OAB UNI NAC/OAB/XI Exame/2013 

Para aferição da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado, assinale a alternativa que indica o critério adotado pelo 

Código Penal vigente. 

 a) Biológico. 

 b) Psicológico. 

 c) Psiquiátrico. 

 d)Biopsicológico. 

Gabarito :D 

 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVI Exame/2015 

Patrício e Luiz estavam em um bar, quando o primeiro, mediante ameaça de arma 

de fogo, obriga o último a beber dois copos de tequila. Luiz ficou inteiramente 

embriagado. A dupla, então, deixou o local, sendo que Patrício conduzia Luiz, que 

caminhava com muitas dificuldades. Ao encontrarem Juliana, que caminhava sozinha pela 

calçada, Patrício e Luiz, se utilizando da arma que era portada pelo primeiro, constrangeram-

na a com eles praticar sexo oral, sendo flagrados por populares que passavam ocasionalmente 

pelo local, ocorrendo a prisão em flagrante. Denunciados pelo crime de estupro, no curso da 

instrução, mediante perícia, restou constatado que Patrício era possuidor de doença mental 

grave e que, quando da prática do fato, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito 

do seu comportamento, situação, aliás, que permanece até o momento do julgamento. 

Também ficou demonstrado que, no momento do crime, Luiz estava completamente 

embriagado. O Ministério Público requereu a condenação dos acusados. Não havendo dúvida 

com relação ao injusto, tecnicamente, a defesa técnica dos acusados deverá requerer, nas 

alegações finais, 

 a) a absolvição dos acusados por força da inimputabilidade, aplicando, porém, medida de 

segurança para ambos. 

 b) a absolvição de Luiz por ausência de culpabilidade em razão da embriaguez culposa e a 

absolvição imprópria de Patrício, com aplicação, para este, de medida de segurança. 

 c) a absolvição de Luiz por ausência de culpabilidade em razão da embriaguez completa 

decorrente de força maior e a absolvição imprópria de Patrício, com aplicação, para este, de 

medida de segurança. 

 d) a absolvição imprópria de Patrício, com a aplicação de medida de segurança, e a condenação 

de Luiz na pena mínima, porque a embriaguez nunca exclui a culpabilidade. 
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Gabarito: C 

Concurso de Pessoas 
É a colaboração empreendida por duas ou mais pessoas para a realização de um 

crime ou de uma contravenção penal. 

Requisitos 
 

1. Pluralidade de agentes: preciso ter ação de dois ou mais agentes  

2. Relevância causal das condutas: A conduta de cada um dos agentes deve ter relação causal 

par ao evento delitivo. Portanto, não se pode colocar a mãe porque deu luz ao agente. Importa 

observar que deve ter relevância, então, o taxista que levou o bandido ao banco não é 

responsabilizado.  

3. Vínculo Subjetivo: Necessidade de uma vontade compartilhada entre os agentes para a 

prática do delito. Não é necessário um planejamento prévio, mas a manifesta vontade dos 

agentes na realização do delito.  

4. Identidade de Infração penal: Os agentes estão realizando o MESMO delito.  

5. Existência de fato punível: o concurso de pessoas depende da punibilidade de um crime, a 

qual requer, em seu limite mínimo, o início da execução. Tal circunstância constitui o princípio 

da exterioridade. 

 

Definição de Autor 
 

a. Conceito Restritivo: Quem realiza o verbo do tipo, isto é, mata, subtrai, etc. Por este 

conceito, A captura, bate, maltrata e tortura C, vem B e dá um tiro matando C e somente B 

seria autor do homicídio.  

b. Conceito Extensivo: Aquele que age querendo o resultado como seu. Assim, todos querem 

que o roubo do banco aconteça (do motorista ao que pega o dinheiro no banco).  

OBS: Coautoria é quando existe divisão de tarefas de um projeto comum. Os dois querem 

matar alguém. Um compra a arma e outro atira. 

 

Tipo de Autor  
a. Mediato: Outra pessoa executa o comando dado. Ex: Enfermeira confia na medicação 

prescrita pelo médico e mata o paciente. O autor mediato (médico). A aponta uma arma para 

a esposa de B e manda que o mesmo subtraia algo de C. A é o autor mediato.  

b. Imediato: A própria pessoa age sem a intermediação de ninguém. A mata B. A é autor 

mediato.  
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PARTÍCIPE 
É quem age para o resultado alheio. A empresta a arma para B matar C sabendo que é para essa 

finalidade. A é partícipe. Existe vínculo subjetivo, adesão ao plano alheio para ajudar a acontecer. 

Os frutos do crime não o beneficiam.  

TIPOS DE PARTICIPAÇÃO 
a. Instigador: Quando dá a ideia, não participando da realização do crime.  

b. Cúmplice: Dá auxílio concreto, material, ao crime. Ex: vigia a porta ou facilita o delito.  

NO CÓDIGO PENAL:  

O art.29 do CP determina que toda causa resultará em pena, decorrência do art.13. Assim, a 

pena do autor e a do partícipe devem ser iguais. Entretanto, observando o §1º, prevê-se 

redução para a participação de menor importância, sem um critério exato, facultando ao juiz a 

avaliação caso a caso a aplicação menor da pena nas hipóteses de menor contribuição. 

COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA:  

Art.29, §2º - Se um dos concorrentes queria cometer crime menos grave, aplicar-se-á:  

Pena do crime menos grave; ou  

Pena do crime menos grave aumentada até um ½ se era previsível o resultado mais grave.  

COAUTORIA EM DELITO CULPOSO: Duas pessoas quebram o dever de cuidar por imperícia, 

imprudência ou negligência e acabam por gerar um resultado típico, contribuindo para este 

resultado. Ex.: A em alta velocidade atropela B. C, em seguida, também em alta velocidade 

atropela B de novo.  

COAUTORIA COLATERAL: Se forma sem vínculo subjetivo. Exemplo: A tem dois inimigos B e 

C. Estes não se conhecem e, por coincidência resolvem matar A na mesma noite e mesmo lugar 

disparando, ao mesmo tempo, um tiro cada um. Os tiros individualmente não mataram A, mas 

em conjunto resultaram na morte. Não há vinculação dolosa. Tivemos causas concomitantes 

independentes e, por isso, os dois responderão por tentativa de homicídio. 

COMUNICABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS: Agentes comente crime sendo que um deles 

possui características relevantes para direito penal. Não se comunicam as circunstâncias 

pessoais (salvo se previsto no tipo), mas sim as objetivas. Assim, B é estuprada por A e o pai de 

B contrata C para matar. A e o pai de B responderão por homicídio, mas as características 

pessoais do pai de B irão minorar a sua pena, não sendo aplicadas a C.  

No mesmo sentido, homicídio qualificado irá comunicar para todos os agentes, porque se trata 

de circunstâncias objetivas. 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XI Exame/2013 

Sofia decide matar sua mãe. Para tanto, pede ajuda a Lara, amiga de longa data, com 

quem debate a melhor maneira de executar o crime, o melhor horário, local etc. Após longas 
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discussões de como poderia executar seu intento da forma mais eficiente possível, a fim de 

não deixar nenhuma pista, Sofia pede emprestado a Lara um facão. A amiga prontamente 

atende ao pedido. Sofia despede-se agradecendo a ajuda e diz que, se tudo correr conforme o 

planejado, executará o homicídio naquele mesmo dia e assim o faz. No entanto, apesar dos 

cuidados, tudo é descoberto pela polícia. A respeito do caso narrado e de acordo com a teoria 

restritiva da autoria, assinale a afirmativa correta. 

 a) Sofia é a autora do delito e deve responder por homicídio com a agravante de o crime ter 

sido praticado contra ascendente. Lara, por sua vez, é apenas partícipe do crime e deve 

responder por homicídio, sem a presença da circunstância agravante. 

 b) Sofia e Lara devem ser consideradas coautoras do crime de homicídio, incidindo, para 

ambas, a circunstância agravante de ter sido, o crime, praticado contra ascendente. 

 c) Sofia e Lara devem ser consideradas coautoras do crime de homicídio. Todavia, a agravante 

de ter sido, o crime, praticado contra ascendente somente incide em relação à Sofia. 

 d) Sofia é a autora do delito e deve responder por homicídio com a agravante de ter sido, o 

crime, praticado contra ascendente. Lara, por sua vez, é apenas partícipe do crime, mas a 

agravante também lhe será aplicada. 

Gabarito: A 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/III Exame/2010 

Tomás decide matar seu pai, Joaquim. Sabendo da intenção de Tomás de executar 

o genitor, Pedro oferece, graciosamente, carona ao agente até o local em que ocorre 

o crime. A esse respeito, é correto afirmar que Pedro é 

 a) coautor do delito, respondendo por homicídio agravado por haver sido praticado contra 

ascendente. 

 b) partícipe do delito, respondendo por homicídio agravado por haver sido praticado contra 

ascendente. 

 c) coautor do delito, respondendo por homicídio sem a incidência da agravante. 

 d) partícipe do delito, respondendo por homicídio sem a incidência da agravante. 

Gabarito: D 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVI Exame/2015 

Maria Joaquina, empregada doméstica de uma residência, profundamente 

apaixonada pelo vizinho Fernando, sem que este soubesse, escuta sua conversa 

com uma terceira pessoa acordando o furto da casa em que ela trabalha durante os 

dias de semana à tarde. Para facilitar o sucesso da operação de seu amado, ela deixa a porta 

aberta ao sair do trabalho. Durante a empreitada criminosa, sem saber que a porta da frente 

se encontrava destrancada, Fernando e seu comparsa arrombam a porta dos fundos, 

ingressam na residência e subtraem diversos objetos. Diante desse quadro fático, assinale a 

opção que apresenta a correta responsabilidade penal de Maria Joaquina. 



Direito Penal – Teoria do delito  

48 
    

 a) Deverá responder pelo mesmo crime de Fernando, na qualidade de partícipe, eis que 

contribuiu de alguma forma para o sucesso da empreitada criminosa ao não denunciar o plano. 

 b) Deverá responder pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, afastada a 

qualificadora do rompimento de obstáculo, por esta não se encontrar na linha de seu 

conhecimento. 

 c) Não deverá responder por qualquer infração penal, sendo a sua participação irrelevante 

para o sucesso da empreitada criminosa. 

 d) Deverá responder pelo crime de omissão de socorro. 

Gabarito: C 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acredite que você pode e você chegará lá! 

 


