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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Crimes x Contravenções - Parte 1 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

Crimes e Contravenções: 

Infrações Penais → São um gênero, enquanto os crimes e as contravenções são espécies destas. Alguns 
países adotam uma divisão tripartida, pois assumem que infrações penais são os crimes, os delitos e as 
contravenções. Nestes casos, o delito seria menos grave que o crime, porém mais grave que as 
contravenções. No Brasil, essa divisão não se dá dessa forma, pois não há a terceira espécie (delito). Os 
crimes e as contravenções são modalidades de infrações penais. Os delitos são sinônimos de crimes.  

Infrações Penais 

Crimes Contravenções Penais 

Existem crimes de Ação Penal Pública 
Incondicionada; Ação Penal Pública Condicionada à 
Representação e Ação Penal Privada. 

Cabe aplicação do Princípio da Extraterritorialidade 
e Territorialidade;  

Pune-se tentativa de crime; 

 

Todas de Ação Penal Pública Incondicionada; 

Não se aplica o Princípio da Extraterritorialidade. Só 
se pode aplicar a lei brasileira nas contravenções 
ocorridas no território nacional; 

É possível contravenções em sua forma tentada, 
porém não são puníveis; 

As contravenções dependem de dolo e culpa, 
embora é possível encontrar em manuais o 
contrário. Ocorre que, quando a Lei de 
Contravenções foi feita, não foi baseada na teoria 
finalista, não trazendo o conceito de conduta 
sustentada pelo finalismo.  

Prazo SURSIS: Cabe Sursi independente da pena 
que se atribui ao contraventor.  

Não existe uma diferença ontológica entre crimes e contravenções, a diferenciação é realizada por opção 
legislativa.  

É possível transformar uma infração considerada crime em uma infração contravencional? 

Hoje, se verificarmos que o Direito Penal não deve incidir sobre algumas condutas, faz-se necessário a 
abolição destas como criminosas. Assim sendo, deve-se tirá-las do ordenamento jurídico e, não, transformá-
las em contravenções penais.  
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Reincidência: 
• Agente praticou um crime que teve sentença condenatória transitada em julgado, posteriormente 

praticou novo crime → É reincidente! 

• Agente praticou uma contravenção que teve sentença condenatória transitada em julgado, 
posteriormente praticou crime → Não é reincidente! (art. 63 e seguintes, do Código Penal) 

• Agente praticou um crime que teve sentença condenatória transitada em julgado, posteriormente 
praticou contravenção → Artigo 7º da LCP → É reincidente! 

• Agente praticou uma contravenção que teve sentença condenatória transitada em julgado, 
posteriormente praticou outra contravenção → É reincidente! 

• Agente praticou uma contravenção, fora do país, que teve sentença condenatória transitada em 
julgado, posteriormente praticou nova contravenção → Não é reincidente! A contravenção fora do 
país não nos interessa! 
 

Artigo 7 do Decreto Lei nº 3.688 de 03 de Outubro de 1941 

Art. 7º Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado 
a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por 
motivo de contravenção. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Crimes x Contravenções - Parte 2 e Classificação das infrações 

penais - Parte 1 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

Infrações Penais → São um gênero, enquanto os crimes e as contravenções são espécies destas. Alguns 
países adotam uma divisão tripartida, pois assumem que infrações penais são os crimes, os delitos e as 
contravenções. Nestes casos, o delito seria menos grave que o crime, porém mais grave que as 
contravenções. No Brasil, essa divisão não se dá dessa forma, pois não há a terceira espécie (delito). Os 
crimes e as contravenções são modalidades de infrações penais. Os delitos são sinônimos de crimes.  

Infrações Penais 

Crimes Contravenções Penais 

• Existem crimes de Ação Penal Pública 
Incondicionada; Ação Penal Pública 
Condicionada à Representação e Ação 
Penal Privada. 

• Cabe aplicação do Princípio da 
Extraterritorialidade e Territorialidade;  

• Pune-se tentativa de crime; 

 

• Todas de Ação Penal Pública 
Incondicionada; 

• Não se aplica o Princípio da 
Extraterritorialidade. Só se pode aplicar a 
lei brasileira nas contravenções ocorridas 
no território nacional; 

• É possível contravenções em sua forma 
tentada, porém não são puníveis; 

• As contravenções dependem de dolo e 
culpa, embora é possível encontrar em 
manuais o contrário. Ocorre que, quando a 
Lei de Contravenções foi feita, não foi 
baseada na teoria finalista, não trazendo o 
conceito de conduta sustentada pelo 
finalismo.  

• Prazo SURSIS: Cabe Sursis independente da 
pena que se atribui ao contraventor. Art. 11 
da LCP 

Suspensão da Execução da Pena (Sursis) → A pessoa condenada recebe uma pena até um determinado 
patamar, essa pena pode ter sua execução suspensa mediante o cumprimento do período de prova. Assim, o 
indivíduo terá sua pena cumprida se não apresentar problemas durante o tempo estipulado.  
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SURSIS 

 Prazo máximo de pena aplicada Período de prova 

Crimes (Código Penal) Até 2 anos 2 a 4 anos 

Sursis etário e humanitário → 
quando acometido de doença 
gravíssima ou possui mais de 70 
anos 

Até 4 anos 4 a 6 anos 

Crimes ambientais (Art. 16 da 
Lei 9.605/1998) 

Até 3 anos Não faz previsão 

Contravenções penais Qualquer pena 1 a 3 anos 

O limite máximo para o cumprimento de pena de contravenções é de 5 anos. (Art. 10 da LCP). 

 

Classificação das infrações penais: 

Crimes Comuns Crimes Militares Crimes Eleitorais  

Remanescentes, os que não 
estiverem previstos em outras 

Legislações.  

São todos aqueles previstos na 
legislação penal militar. 

São classificados como próprios e 
impróprios: 

a) Próprios: só estão 
previstos no Código 
Penal Militar. 

b) Impróprios: crimes que 
estão previstos no Código 
Penal Militar e na 
Legislação Comum.  

São todos aqueles previstos na 
Lei Eleitoral 

 

Crimes Próprios Crimes Comuns 

Crimes que só podem ser praticados por 
determinadas pessoas. Exigem especial 
qualidade pelo sujeito ativo. 

Crimes que podem ser praticados por qualquer 
pessoa 

 

Crime de mão própria ou de atuação pessoal 

Não se pode delegar a execução do crime para outra pessoa. (Atuação pessoal) Exemplo: O crime de 
falso testemunho é de mão própria, pois o agente não pode transferir para outra pessoa. “Se eu minto, eu 
minto para mim.” 
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Crimes Unissubsistentes  Crimes Plurissubsistentes 

Crimes que existem mediante a prática de apenas 
um ato.  

Crimes que dependem da prática de dois ou mais 
atos.  

 

Crimes Monossubjetivos/ Unissubjetivos Crimes Plurissubjetivos/Concurso Necessário 

Crimes que podem ser praticados por apenas uma 
pessoa. (Não impedindo o concurso eventuais).  

Crimes que DEVEM ser praticados por mais de uma 
pessoa. Exemplo: Associação Criminosa; bigamia; 
rixa... 

 

Crimes Vagos 

Quando é impossível definir o sujeito passivo, pois o sujeito passivo versa sobre a proteção de bens de 
toda coletividade.  

 

 

Crimes de atentado ou de empreendimento 

Quando a forma tentada é equiparada à forma consumada.  
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Classificação das infrações penais - Parte 2 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

CRIME DE EMPREENDIMENTO OU ATENTADO 

Inicia falando que o crime de abuso de autoridade, na modalidade do artigo 3°, da antiga Lei 
4.898/65 (lei de abuso de autoridade), era uma modalidade de delito de empreendimento ou 
atentado, porque o artigo 3° falava que o crime se caracterizava por qualquer atentado a liberdade 
de locomoção, inviolabilidade do domicílio, do sigilo de correspondência. Então, qualquer tentativa 
era criminosa. Por lei, portanto, a forma tentada foi equiparada a forma consumada, então se tratava 
de um delito de empreendimento ou atentado. Esses crimes não admitem a modalidade tentada.  

Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 

a) à liberdade de locomoção; 

b) à inviolabilidade do domicílio; 

c) ao sigilo da correspondência; 

d) à liberdade de consciência e de crença; 

e) ao livre exercício do culto religioso; 

f) à liberdade de associação; 

g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto; 

h) ao direito de reunião; 

i) à incolumidade física do indivíduo; 

j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional.    

 
ATENÇÃO: Vale ressaltar que a Lei 4.898/65 foi revogada pela lei nº 13.869, de 5 de setembro de 
2019, não encontrando o artigo 3° da antiga lei disposição equivalente na lei nova. Portanto, o 
exemplo foi indicado a título meramente ilustrativo.  

CRIMES ACESSÓRIOS OU PARASITÁRIOS 

São crimes que dependem da existência de um outro crime. Não existem sozinhos, exemplo: o crime 
de receptação não existe se não houver um crime anterior; o crime de lavagem de capitais também 
precisa de infrações anteriores para sua existência.  
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Receptação  

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, 
coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba 
ou oculte  

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

CAPÍTULO I Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores  

Art. 1o  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração 
penal. 

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. 

CRIME FALHO 

Não deve ser confundido com crime impossível (ou quase crime), que é aquele que não se consumou 
e jamais se consumaria, seja por impropriedade absoluta do objeto seja por ineficácia absoluta do 
meio, exemplo: mulher não está grávida e realiza manobra não abortiva. O crime falho é aquele em 
que o agente já esgotou todos os atos de execução, que seriam aptos a provocar o resultado, mas o 
resultado não sobreveio por razão alheia a sua vontade. 

 

CRIME IMPOSSÍVEL (QUASE CRIME) CRIME FALHO 

Não se consuma por impropriedade absoluta do 
objeto ou ineficácia absoluta do meio 

Agente esgota todos os atos de execução, que 
seriam aptos a provocar o resultado, mas o 
resultado não sobrevém por razão alheia a sua 
vontade. 

CRIMES DE PERIGO X CRIMES DE DANO 

Nos crimes de perigo há questão referente ao dolo de perigo. O agente no crime de perigo não 
deseja provocar nenhum dano ao bem jurídico, nem a norma descreve lesão. O agente realiza um 
comportamento que a lei reputa perigosa através da norma. Exemplo: dirigir em alta velocidade nas 
proximidades de escola, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, 
logradouros estreitos com grande movimentação e concentração de pessoas (art. 311, CTB); 
embriaguez ao volante (art. 310, CTB); maus tratos (art. 136, CP); exposição a perigo (art. 132, CP); 
porte de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, 
hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou 
onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:  

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
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Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não 
habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, 
por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de 
conduzi-lo com segurança:  

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

CÓDIGO PENAL 

Perigo para a vida ou saúde de outrem  

Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:  

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.  

Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da 
saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em 
estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. (Incluído pela 
Lei nº 9.777, de 1998)  

Abandono de incapaz  

Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, 
por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono:  

Pena - detenção, de seis meses a três anos.  

§ 1º - Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão, de um a 
cinco anos.  

§ 2º - Se resulta a morte: Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 

Maus-tratos  

Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou 
vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de 
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou 
inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:  

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa. 

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido  

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda 
que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de 
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo 
estiver registrada em nome do agente. 

Nos crimes de dano, por outro lado, o agente quer um dano ao bem jurídico. Exemplo: homicídio 
(art. 121), lesão corporal (art. 129), dano (art. 163). 
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CÓDIGO PENAL 

Homicídio simples  

Art. 121. Matar alguém:  

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Lesão corporal  

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:  

Pena - detenção, de três meses a um ano. 

Dano  

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:  

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.  

Os crimes de perigo se subdividem em: 

a) crimes de perigo concreto: É realizada uma avaliação ex post da situação de perigo. O 
legislador descreve determinada conduta a prevendo como criminosa e exige que para que 
ocorra o crime se demonstre que no caso concreto houve efetivamente uma situação de 
perigo, por isso que nele a avaliação de perigo é feita posteriormente a prática da conduta. 
Exemplo: art. 132 (exposição a perigo); incêndio (art. 250 – nesse tipo penal o agente precisa 
criar situação concreta de perigo). 
 

CÓDIGO PENAL 
Perigo para a vida ou saúde de outrem  
Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:  
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.  
Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da 
saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em 
estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. 
 
Incêndio  
Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de 
outrem:  
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. 
 

 
b) crimes de perigo abstrato: É realizada uma avaliação ex ante. Antes do agente realizar o 

comportamento o legislador o prevê como criminoso. Assim, independente de perigo efetivo 
de dano haverá conduta criminosa. Exemplo: porte de arma ((art. 12 da Lei n. 10.826/2003)., 
entrega de veículo automotor para quem não tenha condição de conduzi-lo (art. 310, CTB); 
Súmula 575; associações criminosas (art. 288, CP).  

 

CÓDIGO DE TRÂNSITO 
Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não 
habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, 
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por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de 
conduzi-lo com segurança:  
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
 
Súmula 575 do STJ: Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de 
veículo automotor à pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das 
situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de 
perigo de dano concreto na condução do veículo. 
 
CÓDIGO PENAL 
Associação Criminosa  
Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:    
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)     (Vigência)  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

Para o STJ, o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito é crime de perigo abstrato. Dessa 
forma, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano 
concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa 
não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por 
seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo 
com segurança. Esse entendimento foi consolidado na Súmula 575, supracitada.  

O crime de associação criminosa também é classificado como crime de perigo abstrato, pois ao reunir 
todos os elementos para a sua definição legal, já estará configurada a consumação do crime. 
Portanto, basta a associação de três ou mais pessoas para o fim específico de cometes crimes para 
que ocorra consumação do delito do art. 288, CP.  

 

CRIMES DE PERIGO CONCRETO: avaliação ex post da situação de 
perigo 

ABSTRATO: avaliação ex ante 

  

Uma maneira de diferenciá-los na prática é analisar a disposição da lei. Caso exista a previsão “gerando 
perigo de dano”, “expondo a perigo”, será crime de perigo concreto, pois trará uma avaliação ex post. 

CRIMES MATERIAIS, FORMAIS E DE MERA CONDUTA 

Essa classificação tem relação com a existência e exigência de um resultado naturalístico (mudança no 
mundo exterior provocada pela conduta do agente).  

O crime material exige a ocorrência de um resultado naturalístico e exige a superveniência do resultado para 
consumação. Exemplo: o crime de homicídio (art. 121, CP), o qual exige o resultado naturalístico morte.  

CÓDIGO PENAL 

Homicídio simples  

Art. 121. Matar alguém:  
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Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

O crime formal exige resultado naturalístico, mas não exige a superveniência do resultado para consumação. 
Exemplo: extorsão (art. 158, CP) – o agente através de violência, grave ameaça ou impossibilitando a vítima 
de reação exige vantagem econômica. O resultado é a obtenção da indevida vantagem econômica, porém 
não é necessária a obtenção dessa vantagem para consumação. Se o resultado sobrevier, o crime, além de 
consumado, será exaurido, que é o crime sobre o qual se retirou proveito do que se quis.  

Extorsão  

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de 
obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou 
deixar de fazer alguma coisa:  

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.  

 

 A corrupção é crime formal. Assim, basta solicitar ou receber a vantagem indevida para consumação 
do delito. 

Corrupção passiva  

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem: 

 Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

 

 Para doutrina majoritária, a lavagem de dinheiro é crime formal. 

 

CAPÍTULO I Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores  

Art. 1o  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração 
penal. 

O crime de mera conduta não exige resultado naturalístico, bem como não exige a superveniência do 
resultado para consumação. A norma não prevê resultado. Exemplo: art. 314 – define a conduta do 
funcionário público que tem em seu poder um documento e irá inutilizar, destruir. A norma não diz nenhum 
resultado que ele deve desejar com essa destruição. A norma só define a conduta de destruir. Outros 
exemplos de crime de mera conduta são os crimes de reingresso de estrangeiro e advocacia administrativa.  

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento  

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do 
cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:  

Pena - reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave. 

Reingresso de estrangeiro expulso  
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Art. 338 - Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso:  

Pena - reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento 
da pena.  

Advocacia administrativa  

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração 
pública, valendo-se da qualidade de funcionário:  

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 

 

 

 RESULTADO NATURALÍSTICO EXIGENCIA DA SUPERVENIENCIA 
DO RESULTADO PARA 
CONSUMAÇÃO 

CRIME MATERIAL Sim Sim 

CRIME FORMAL Sim Não 

CRIME MERA CONDUTA Não Não 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Conceito de crime 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Uma vez realizada a classificação de crime, será iniciado o estudo do fenômeno do crime.  

Afinal, o que é o crime? Existem diversos conceitos, dentre os quais material, formal, analítico etc. Sob o 

aspecto material, crime significa a violação de bens jurídicos importantes. Sob o ponto de vista formal, crime 

significa a transgressão da norma. Inobstante os conceitos apresentados, será abordado, na presente aula, o 

crime sob seu aspecto analítico (e seus elementos).  

 

Conceito de crime adotado pela doutrina majoritária: crime é fato típico, ilícito e culpável. 

Fato típico diz respeito a estar definido em lei. 

Fato ilícito diz respeito a ser contrário ao ordenamento jurídico como um todo. 

Fato culpável, de seu turno, diz respeito à sua reprovabilidade. 

Esquematização do conceito de crime (segundo a doutrina majoritária): 

 

Divergência doutrinária: outras vertentes doutrinárias (inclusive brasileiras) entenderão, por exemplo, que 

crime é apenas fato típico e ilícito (sendo a culpabilidade mero pressuposto para a aplicação da pena). Para 

tal doutrina, portanto, o crime não pode ser culpável, apenas o agente.  

Esta definição tem respaldo na legislação brasileira?  

Bom, é importante compreender que, como mencionado anteriormente, segundo a doutrina majoritária, 

crime é fato típico, ilícito e culpável. 

conceito 
de crime

aspecto 
material

aspecto 
analítico

aspecto 
formal

típico ilícito culpável crime
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Em segundo lugar, é importante compreender que, segundo a legislação brasileira, especificamente a contida 

no Código Penal e nas leis extravagantes, o crime é concebido como fato típico e ilícito, apenas (ou seja, a 

culpabilidade não seria elemento do crime, com fulcro em diversos dispositivos legais).  

Esquematização do conceito de crime (segundo a doutrina minoritária e segundo o Código Penal e a 

legislação extravagante): 

 

Por exemplo, ao mencionar a excludente de ilicitude, o Código Penal define que não há crime. Ainda, ao 

mencionar a excludente de culpabilidade, o Código Penal descreve apenas a isenção de pena (não menciona 

que não haveria crime). 

Por exemplo, a hipótese do art. 180, §4º, do CP. Débil mental subtrai relógio de alguém, vendendo-o 

posteriormente. O adquirente sabe que a venda é fruto da subtração do débil mental. Veja-se que o débil 

mental praticou conduta típica e ilícita, mas não culpável, já que se trata de pessoa inimputável (ou seja, de 

pessoa que não tinha condições de, naquele momento, compreender o caráter ilícito do fato e de se 

comportar de acordo com esse entendimento). Desta forma, o débil mental estará isento de pena. Ocorre 

que a pessoa adquirente estará praticando receptação, que é o ato de adquirir produto de crime.  

Conclui-se, pois, que a conduta praticada pelo débil mental é, nos termos do posicionamento adotado pelo 

Código Penal, crime (fato típico + fato ilícito), tanto é que a conduta posteriormente praticada pelo 

adquirente é sim enquadrada enquanto receptação. 

Por exemplo, a hipótese da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei das Organizações Criminosas), que 

versa, dentre outras situações, sobre a figura da infiltração de agentes de polícia em organizações criminosas, 

com vistas a desbaratá-las, colher provas etc. Veja-se que seria impensável a figura de agente de polícia 

infiltrado que não tivesse que praticar, vez ou outra, alguma figura típica e ilícita. Um exemplo mais claro 

seria a situação de agente de polícia infiltrado em organização de tráfico de drogas que deverá, em algum 

momento, manipular armas não regulamentadas, manipular drogas. Pois bem, as figuras praticadas por tais 

agentes de polícia infiltrados, nos termos do art. 13, § único, da Lei nº 12.850, por inexigibilidade de conduta 

diversa (trata-se de componente da culpabilidade), serão isentas de pena. Tal dispositivo revela, mais uma 

vez, que a culpabilidade, pelo menos para a legislação brasileira, não é elemento do crime, mas mero 

pressuposto para a aplicação da pena. 

Lei nº 12.850/2013, Art. 13 - O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade 

da investigação, responderá pelos excessos praticados. 

Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da 

investigação, quando inexigível conduta diversa. 

Portanto, conclui-se que a legislação brasileira não compreende a culpabilidade dentro do conceito de crime, 

inobstante a doutrina majoritária entenda em sentido diverso. 

Analisaremos duas suposições regularmente feitas: 

(i) há quem diria que os finalistas compreendem crime apenas como fato típico e ilícito.  

Tal suposição, segundo a professora, é incorreta, haja vista que os finalistas podem compreender crime de 

duas maneiras, ou seja, como fato típico e ilícito OU como fato típico, ilícito e culpável. 

típico ilícito crime
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(ii) há quem diga que os causalistas compreendem crime como fato típico, ilícito e culpável.  

Tal suposição, segundo a professora, é correta, até porque o dolo e a culpa se encontram inseridos na 

culpabilidade. 

Serão analisados, a seguir, de forma ampla, cada um dos elementos do crime, segundo a doutrina 

majoritária: 

Fato típico: é composto por quatro elementos, dentre os quais a conduta, o resultado, o nexo causal e a 

tipicidade. 

Fato ilícito: a ilicitude é afastada por legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, 

estrito cumprimento do dever legal e consentimento do ofendido. 

Fato culpável: é composto por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta 

diversa. 

Serão analisados, a seguir, de forma específica, cada um dos elementos do fato típico, segundo a doutrina 

majoritária: 

1. Conduta: o conceito de conduta vai variar de acordo com a doutrina adotada. 

O Código Penal foi elaborado sob a égide do causalismo, de modo que adotada, naquele momento, a teoria 

causalista. Esta irá analisar e descrever a conduta de forma bastante diferente da teoria adotada atualmente.  

Pois bem, em sua redação original, o Código Penal, uma vez adepto da teoria causalista, compreende 

conduta como comportamento humano voluntário que produz alteração no mundo exterior.  

A vontade é a causa da conduta e a conduta é a causa do resultado, ou seja, o indivíduo pratica uma conduta 

porque tem vontade e o indivíduo causa um resultado porque praticou a conduta. Esta teoria é conhecida, de 

forma ampla, como teoria do dogma causal, vez que dá muita relevância para a relação de causalidade.  

Ainda para esta teoria, não se pode associar a conduta realizada no mundo exterior com a relação psíquica 

do autor, ou seja, não se analisa o conteúdo da vontade. Desta maneira, para a teoria causalista, o que o 

autor pretende com a conduta praticada não importa. Por exemplo, um indivíduo deu uma facada em 

alguém, matando-o. Trata-se de homicídio, inexistindo análise da intenção do autor (deslocam-se para o 

plano da culpabilidade o dolo e a culpa). 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Conceito de conduta 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Teoria causalista: define a conduta como movimento corporal que causa modificação do mundo exterior, 

sem análise, pois, do conteúdo da vontade. 

Críticas à teoria causalista: não consegue explicar os crimes de mera conduta (pois estes não geram 

modificação/resultado no mundo exterior), crimes omissivos e a tentativa.  

Teoria finalista: na década de 1930, Hans Welzel, “pai do finalismo”, desenvolveu a teoria finalista, segundo 

a qual a conduta é considerada comportamento humano, consciente, voluntário e dirigido a um fim, ou seja, 

a conduta é um acontecimento final (e não um processo meramente causal, tal como preconizado pela teoria 

causalista).  

Desta feita, o agente, ao realizar o comportamento voluntário, dirige sua vontade a uma finalidade. Dolo e 

culpa (que, para os causalistas, encontram-se na culpabilidade) são deslocados para a conduta. O finalismo, 

portanto, aloca o dolo e a culpa para dentro do fato típico.  

Exemplos: para o causalista, a conduta do homicídio é tão somente matar; já para o finalista, a 

conduta do homicídio é matar querendo matar (a conduta de homicídio não é tão somente matar; mas 

matar querendo matar).  

Exemplos: a conduta de lesão corporal para o finalista é ofender a integridade física ou saúde de 

alguém querendo ofendê-la/ofendê-las (posso até matar, mas se o conteúdo final da vontade não é 

matar, isso não caracteriza homicídio). Ou seja, se eu mato, mas a direção finalística da minha vontade 

era de lesionar, o crime será de lesão corporal seguida de morte. Por outro lado, se provoco lesões 

corporais, mas o conteúdo finalístico da vontade era matar este alguém, não teremos lesão corporal, 

mas conduta de homicídio tentado. 

Diferenciando a teoria causalista da teoria finalista:  

- para o causalista, o tipo penal é igual ao tipo objetivo (matar alguém, tão somente).  

 

- para o finalista, o tipo penal é igual ao tipo objetivo mais o tipo subjetivo (matar alguém querendo matar).  

 

tipo 
penal

tipo 
objetivo

tipo 
objetivo

tipo 
subjetivo

tipo 
penal
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Código Penal Brasileiro e a influência da teoria finalista: as ideias finalistas foram, aos poucos, impregnando 

a doutrina, inclusive a brasileira. A título de exemplo, em 1984, tivemos, em nosso Código Penal, uma 

alteração da parte geral, justamente para adaptá-la às ideias finalistas (em detrimento das ideias causalistas), 

ou seja, é possível concluir que nosso Código Penal, em sua parte geral, é adepto da teoria finalista. 

Críticas à teoria finalista: nenhuma teoria é perfeita. Veja-se que, a partir da teoria finalista, há certa 

dificuldade em se explicar o crime culposo. No mais, atualmente, até mesmo a teoria finalista sofre 

influência de outras, como por exemplo a teoria funcionalista da ação (mãe da teoria da imputação 

objetiva), a qual não nega aquela, mas apenas a aperfeiçoa. 

Definição de conduta (teoria finalista adotada pelo Código Penal): segundo o Código Penal, conduta, assim 

entendida como o primeiro elemento do fato típico, é a ação ou omissão humana, consciente, voluntária e 

dirigida a uma finalidade.  

De suma relevância especificar, exemplificar e trazer tópicos relevantes sobre cada um dos atributos 

anteriormente mencionados: 

1. ação/omissão – pode ser uma atividade positiva ou negativa (um fazer ou um não fazer); 

2. humana – salvo exceções quando haverá a responsabilidade penal da pessoa jurídica (exemplo: 

responsabilidade da pessoa jurídica com relação ao crimes ambientais, com fulcro na teoria da 

realidade/teoria organicista, que compreende a pessoa jurídica como algo real, algo que existe, 

independentemente da existência das pessoas físicas que a compõem;  

3. consciente – se não há atividade consciente, não temos conduta. Neste sentido, afastam a conduta 

os estados de inconsciência, como, por exemplo, o sonambulismo, a hipnose, ataques epiléticos, ou 

qualquer outra situação que retire do indivíduo a consciência);  

Tópicos relevantes referentes à consciência: embriaguez letárgica – seria o caso de se reconhecer 

ausência de conduta? A resposta é negativa, pois a embriaguez, segundo nossa legislação, é tratada 

em sede de culpabilidade (no terceiro momento do crime). 

4. voluntária – quando não houver vontade, não haverá conduta. 

Tópicos relevantes referentes à voluntariedade – coação – a coação pode ser física ou moral, senão 

vejamos as repercussões de cada uma delas. 

Coação física irresistível: a coação física, quando irresistível, afastará a conduta, por ausência de 

vontade (em realidade, quem realiza o movimento não é o coagido, mas apenas que realizou a 

força física sob aquele).  

Coação moral resistível e irresistível: a coação moral resistível é circunstância atenuante 

genérica, ao passo em que a coação moral irresistível é excludente de culpabilidade por 

inexigibilidade de conduta diversa. Na coação moral, há vontade (a pessoa coagida pega 

dinheiro em razão de ameaça de morte de parentes – veja-se que, aqui, a pessoa coagida 

realizou o movimento; há conduta e comportamento voluntário, mas a vontade não foi 

livremente formada).  

Conclusão: a coação moral nunca afasta a conduta, porque há ação voluntária. A coação 

que afasta a conduta é a física, desde que irresistível. 

Atos reflexos: trata-se de atos reflexos, que afastam a conduta por ausência de vontade. Ex.: 

bater martelo na perna (o joelho, invariavelmente, mexe); jogar luz contra o olho (você pisca, 

querendo ou não).   

Ato reflexo previsível: já o ato reflexo previsível não afasta a conduta. Ex.: indivíduo que não é 

eletricista, mas que mexe na eletricidade. Ao levar um choque, realiza um movimento, caindo Da 

escada e machucando alguém que lá embaixo estava. Aqui, há sim conduta – pois temos o 

movimento reflexo previsível, em razão de inobservância do dever objetivo de cuidado por ter 

me colocado nessa situação. Ainda, não confundir ato reflexo com ação em curto circuito (estes 
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não afastam a conduta; não revelam ausência de conduta; são aqueles que realizamos por 

vontade, mas quase que instintivamente – ex.: alguém está te perturbando ininterruptamente, o 

que te leva a, no ímpeto, bater naquela pessoa). 

Esquematização da conduta (segundo a teoria finalista): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conduta (teoria finalista)

1. ação ou omissão

2. humana

3. consciente

4. voluntária
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Resultado 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Composição do fato típico: Relembrando das aulas ministradas anteriormente, cumpre ressaltar que o fato 

típico é composto por 04 (quatro) elementos, quais sejam: a conduta, o resultado, o nexo causal e a 

tipicidade. Veremos na aula de hoje o resultado e o nexo causal. 

 

Resultado 

Há dois conceitos. Vejamos: 

i)Resultado naturalístico: É a mudança no mundo exterior provocada pela conduta do agente. Ex.: No 

homicídio, o resultado naturalístico é a morte, já no furto é a subtração, na lesão corporal é a ofensa à física. 

Surge uma questão: Será que existe um crime sem resultado naturalístico? Sim, pois há crime que não 

provoca mudança no mundo exterior. 

ii)Resultado normativo ou jurídico: É a lesão ou a tentativa de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. 

Ex.: No roubo, o bem jurídico tutelado é o patrimônio; no homicídio tutela-se o bem jurídico da vida; na 

moeda falsa, tutela-se a fé pública. Dessa forma, vê-se que em todo crime, haverá a proteção a um bem 

jurídico. O resultado normativo é, portanto, justamente a lesão ou perigo de lesão a esse bem jurídico 

tutelado pela norma. É inconcebível, pois, um crime sem resultado normativo. Pode ser classificado como 

crime de dano ou crime de perigo concreto ou abstrato.  

Concreto (ex post): O agente expõe o bem jurídico a perigo efetivo. Ex.: Disputa automobilística (art. 

308, Código de Trânsito Brasileiro). 

Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição 

automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada 

pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. 

Abstrato (ex ante): O legislador faz a análise do perigo já pressupondo que ao realizar a conduta, o 

agente estará realizando uma conduta perigosa. Ex.:  Embriaguez ao volante (STF/STJ).  

Fato 

típico

Conduta

Resultado

Nexo de 
Causalidade

Tipicidade
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“HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE 

CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] II - Mostra-se irrelevante, nesse 

contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado 

pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. 

Precedente. III - No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo 

automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 

decigramas por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, 

configurado o crime.”1 

 

 

Nexo Causal 

Os crimes materiais são aqueles que descrevem uma conduta para cujo resultado ela concorreu. Dessa 

forma, verifica-se que o nexo causal ou causalidade não terá importância para o estudo dos crimes formais. 

Vejamos o conceito da teoria da equivalência dos antecedentes causais, retirada do Código Penal em vigor: 

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

Conforme esse dispositivo supracitado, uma pessoa somente pode ser responsabilizada por aquilo que 
adveio de sua própria conduta. Para responder por um resultado, o agente deve ter sido o seu causador. 
Contudo, a premissa contrária não é a mesma, ou seja, nem sempre que o agente causar um resultado, irá 
responder por ele. Ex.: Um condutor de veículo atropela um pedestre, causando o resultado morte. Embora 
tenha causado o evento morte, não será responsabilizado, tendo em vista que não agiu com dolo ou culpa 

 
1 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:krh3EiiGs7YJ:www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPec
a.asp%3Fid%3D314421727%26tipoApp%3D.pdf+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br 

Resultado

Normativo/Jurídico

Concreto Abstrato

Naturalístico

X

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art13
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com relação a esse resultado. Vê-se que o nexo causal é um pressuposto para a responsabilização do agente 
pelo resultado causado.  

Outra hipótese: Pessoa “X” está pendurada em um galho que, eventualmente, em razão gravidade, iria 
quebrar, causando a sua queda e consequente falecimento. A pessoa “Y”, vendo essa situação, antes da 
pessoa “X” despencar, decidi cortar os galhos da árvore, causando a sua morte. Nessa situação, a ação da 
pessoa “Y” causou o resultado morte.  

Teoria da equivalência dos antecedentes causais 

No caput do artigo 13 do Código Penal é consagrada a teoria da “conditio sine qua non” ou equivalência dos 
antecedentes causais que estabelece que tudo o que levou ao resultado pode ser considerado sua causa. 
Crítica: Regresso “ad infinitum”. Ex.: Se o empréstimo da arma e a fabricação da arma, a título de exemplo, 
são causas do evento morte, tudo o mais poderia ser causa da morte, até mesmo o legislador que propôs a 
norma relativa ao homicídio, o que não estaria correto. A Professora discorda dessa crítica, tendo em vista 
que tudo é, sim, causa do evento morte – se a arma não tivesse sido fabricada, não poderia ter sido usada no 
homicídio. Contudo, ela não acredita ser possível responsabilizar o fabricante da arma que não agiu com dolo 
ou culpa, por exemplo, por esse homicídio.   
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Relação de Causalidade - Parte 1 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Dar-se-á continuidade ao tema tratado no bloco anterior. 

Concausas: em determinadas situações, mais de uma causa pode levar ao resultado. O curso causal em 

direção ao resultado pode ser provocado, pois, por mais de uma pessoa ou mais de um elemento. Trata-se 

das denominadas concausas. 

Classificação das concausas: as concausas podem ser absolutamente independentes ou relativamente 

independentes.  

Esquematização das concausas: 

 

Concausas absolutamente independentes: trata-se de causas que não apresentam qualquer ligação uma 

com a outra.  

Exemplo: pela manhã, querendo matar a sogra, o indivíduo ministra veneno em sua refeição. Ocorre que, no 

período da tarde, a sogra, ao realizar sua refeição, sofre disparos de fogo, provocados por assaltantes, vindo 

a falecer em razão destes, antes, portanto, de surtir efeito do veneno.  

Conclusão: não há absolutamente qualquer relação entre o veneno e os disparos, daí porque se trata de 

concausas absolutamente independentes. 

Classificação das concausas absolutamente independentes: preexistentes, concomitantes ou 

supervenientes.  

Segundo a professora, tal classificação não é relevante, já que, quando duas causas forem absolutamente 

independentes, é necessário apenas identificar qual das causas deu origem ao resultado. 

Nesse sentido, a doutrina leciona que concausas absolutamente independentes sempre rompem o nexo 

causal.  

Observações da professora: no que tange ao mencionado entendimento doutrinário, a professora discorda, 

uma vez que, em sua concepção, o nexo causal não poderia “rompido”, apenas existiria ou não existiria. De 

forma sucinta, a professora conclui que não há como excluir/romper algo que nunca existiu. 

Concausas

absolutamente 
independentes

relativamente 
independentes
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Retomada do exemplo: pela manhã, querendo matar a sogra, o indivíduo ministra veneno. Ocorre que, no 

período da tarde, a sogra, ao realizar sua refeição, sofre disparos de fogo, provocados por assaltantes, vindo 

a falecer em razão destes, antes, portanto, de surtir efeito do veneno. Observa-se que a sogra faleceu em 

razão dos disparos, de modo que não há rompimento do nexo causal, tal como prescrito pela doutrina, mas 

mera inexistência. 

Concausas relativamente independentes: trata-se de causas que apresentam alguma ligação uma com a 

outra.  

Classificação das concausas relativamente independentes: preexistentes, concomitantes ou supervenientes 

(que estão na linha do desdobramento causal natural do comportamento anterior OU que, por si sós, dão 

origem ao resultado, inaugurando um novo curso causal). 

Esquematização das concausas relativamente independentes: 

 

No que tange às causas relativamente independentes supervenientes, há duas situações distintas.  

Na primeira situação (que estão na linha do desdobramento causal natural do comportamento anterior), o 

que ocorre posteriormente faz parte natural do processo.  

Na segunda situação (que, por si sós, dão origem ao resultado, inaugurando um novo curso causal), o que 

ocorre posteriormente não faz parte natural do processo, inaugurando, por isso, novo curso causal. Nesta 

situação, aplica-se a teoria da causalidade adequada. 

Exemplo de causa relativamente independente preexistente: indivíduo encontra-se em um bar, 

conversando com seus amigos. De repente, chegou uma pessoa desconhecida e “cismou” que a bebida 

Concausas

absolutamente 
independentes

preexistentes

concomitantes

supervenientes

relativamente 
independentes

preexistentes

concomitantes

supervenientes

que estão na linha do 
desdobramento causal 

natural do comportamento 
anterior

que, por si sós, dão origem 
ao resultado, inaugurando 

um novo curso causal
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entregue ao indivíduo era dela. Inicia-se, então, por parte da pessoa desconhecida, um escândalo e, 

posteriormente, agressões recíprocas, não caracterizando legítima defesa. O indivíduo, por fim, acertou a 

mão da pessoa desconhecida. Ocorre que esta era hemofílica, fato este desconhecido pelo sujeito ativo, e, 

por conta deste fator, veio a óbito. Conclui-se que há duas causas, relativamente independentes, dentre as 

quais a agressão e a hemofilia, fator este desconhecido pelo sujeito ativo, reitera-se (trata-se de causa 

preexistente). Estas causas, somadas, provocaram o óbito.  

Desta feita, a agressão é reputada como causa para o resultado morte, de modo que não há rompimento do 

nexo causal (não se exclui a imputação). 

Exemplo de causa relativamente independente concomitante: senhor idoso estava caminhando com 

dificuldade pela rua. O ladrão escondeu-se atrás de um muro, surpreendendo propositalmente o senhor 

idoso com a ameaça do assalto, mediante arma de fogo. O senhor idoso, no momento da ameaça, leva um 

susto tão grande que sofre um infarto, falecendo.  

Veja-se que a ameaça foi causa concomitante para o resultado morte, de modo que não há rompimento do 

nexo causal (não se exclui a imputação). 

Exemplo de causa relativamente independente superveniente que está na linha do desdobramento causal 

natural do comportamento anterior: efetuaram-se disparos de fogo em face de José. Este foi transportado, 

por meio de uma ambulância, ao hospital. A ambulância o transporta em segurança, sem maiores 

ocorrências, ao hospital. José é atendido, submetendo-se a uma cirurgia, para retirada dos projéteis de arma 

de fogo. Ocorre que, durante a cirurgia, José não suportou a intervenção cirúrgica, vindo a sofrer uma parada 

cardíaca e, em razão disso, falecer. Trata-se de situação (sofrer parada cardíaca) que pode normalmente 

ocorrer.  

Desta feita, o disparo de arma de fogo é reputado como causa para o resultado morte, de modo que não há 

rompimento do nexo causal (não se exclui a imputação). 

Exemplo de causa relativamente independente superveniente que não está na linha do desdobramento 

causal natural do comportamento anterior: efetuaram-se disparos de fogo em face de José. Este foi 

transportado, por meio de uma ambulância, ao hospital. No trajeto, José sofre um acidente, batendo sua 

cabeça, em razão da ambulância ter capotado. Trata-se de situação (a causa que, por si só, leva ao resultado) 

que exclui a imputação e exclui o nexo causal, haja vista que o acidente automobilístico e a queda não sãp 

desdobramentos causais naturais do comportamento anterior, sendo este sim reputado apenas como causa 

que, por si só, contribuiu para o resultado morte. Nesta situação, não se utiliza a teoria da conditio sine qua 

non, mas a teoria da causalidade adequada. 

Relação de causalidade (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

CP, 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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

Superveniência de causa independente (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§ 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. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Relevância da omissão (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de 

agir incumbe a quem:(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Relação de Causalidade - Parte 2 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

A título de introdução, esclarece-se que os exemplos apresentados no bloco anterior serão reapresentados, 

acrescentando-se novos elementos de análise. 

Nexo causal: o nexo causal importa no entendimento segundo o qual a conduta provoca o resultado, o que 

não implica, necessariamente, na responsabilização do indivíduo.  

A título de elucidação, se inexistir dolo ou culpa, não haverá responsabilização pelo resultado provocado. 

Ainda, se inexistir nexo de causalidade, tampouco haverá responsabilização pelo resultado provocado. 

Exemplo: indivíduo que verifica um carro em alta velocidade e que afirma “tomara que bata o carro”. Este, 

de fato, vem a colidir. Ora, o indivíduo em questão, que desejou tal acidente, poderia ser responsabilizado 

pelo resultado, pelo simples fato de o ter desejado? Não, pois não o provocou (não deu a ele causa, 

inexistindo, pois, nexo de causalidade).  

Conclui-se que não restou preenchida a conduta e, consequentemente, o nexo de causalidade. 

Exemplo: pedestre atravessa a rua correndo, de modo a surpreender o motorista do veículo, que estava 

dirigindo com máxima cautela. Em razão da colisão, o pedestre falece. Ora, houve nexo de causalidade, já 

que a conduta provocou o resultado morte, mas não houve dolo e tampouco culpa.  

Conclui-se que o motorista não será responsabilidade pelo resultado, vez que não restou preenchido o dolo 

ou a culpa. 

Portanto, para que haja responsabilização, é necessária que a obtenção de resposta positiva para duas 

indagações, quais sejam 1. se o indivíduo deu causa ao resultado (constatação do nexo de causalidade) e 2. 

se o indivíduo agiu com dolo ou culpa.  

Acrescenta-se que, pelo princípio da culpabilidade, veda-se a responsabilidade objetiva. 

Exemplo: Andreia ministrou veneno na comida de sua amiga pelo período da manhã. Ocorre que, antes de 

almoçar, a amiga de Andreia foi vítima de disparos de arma de fogo, vindo a falecer em razão desta última 

conduta. Ora, resta claro que a morte (resultado) decorreu dos disparos da arma de fogo (conduta por ação). 

No caso em questão, os disparos de arma de fogo são reputados como concausas absolutamente 

independentes supervenientes. 

Deste modo, Andreia não pode ser responsabilizada pelo resultado morte, pois entre este e sua conduta 

(ministrar veneno) falta o nexo de causalidade. Ainda, verifica-se que Andreia não logrou êxito em matar sua 

amiga, em razão de circunstâncias alheias a sua vontade, de tal maneira que restará caracterizado o delito 

meramente tentado (tentativa de homicídio). 

Exemplo: Andreia encontra-se em um bar, conversando com seus amigos, quando inicia uma discussão com 

um indivíduo desconhecido, que não aparentava ter qualquer questão de saúde. Em razão da discussão, 

Andreia furou a mão do indivíduo, que faleceu, em virtude de ser hemofílico.  
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Indaga-se: há nexo de causalidade entre a conduta de Andreia e o resultado morte? Sim, uma vez que a 

hemofilia é reputada como concausa relativamente independente preexistente, de modo que a hemofilia 

não “rompe” o nexo causal e não exclui a imputação.  

Esclarecimentos sobre a lesão corporal seguida de morte: a lesão corporal seguida de morte é hipótese que 

agrava especialmente a pena. Nesta situação, só responderá por tal resultado aquele que a tenha provocado 

ao menos culposamente, nos termos do art. 19, do Código Penal. 

Agravação pelo resultado (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

CP, Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos 

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

Pois bem, poderia Andreia ser responsabilizada pela morte a título de dolo? Não, haja vista que Andreia 

não tinha intenção de matar (caso contrário teria acertado o indivíduo no coração, no pescoço, na barriga 

etc). A conduta de furar a mão demonstra, por parte de Andreia, mera intenção de ferir. 

Pois bem, poderia Andreia então ser responsabilizada pela morte a título de dolo? Tampouco seria 

responsabilizada a título de culpa, haja vista que Andreia não poderia prever que a mera agressão na mão 

causaria a morte, inclusive porque o indivíduo não aparentava qualquer questão de saúde. 

Conclui-se, diante de todo o exposto, que Andreia causou o resultado morte sem dolo e sem culpa. Reitera-

se que o sujeito ativo só será responsabilizado pelo resultado que tiver causado quando houver, 

cumulativamente, nexo de causalidade e dolo ou culpa. Dito isto, Andreia será responsabilizada única e 

exclusivamente pela lesão corporal (e não pelo resultado morte). 

Exemplo: seria totalmente diferente se a vítima e a condição de hemofilia fossem do conhecimento de 

Andreia. A conduta de agredir a mão e, com isso causar a morte, caracterizaria, ao menos, a culpa. 

Exemplo: senhor idoso estava caminhando com dificuldade pela rua. O ladrão escondeu-se atrás de um 

muro, surpreendendo propositalmente o senhor idoso com a ameaça do assalto, mediante arma de fogo. O 

senhor idoso, no momento da ameaça, leva um susto tão grande que sofre um infarto, falecendo. Veja-se 

que a ameaça foi causa concomitante para o resultado morte. Pois bem, o ladrão causou a morte do senhor 

idoso, restando preenchido o nexo de causalidade. Causou, ainda, o resultado culposamente, pois tal 

resultado de morte é previsível (em razão da inobservância do dever objetivo de cuidado quanto à situação 

de vulnerabilidade da vítima). Portanto, o ladrão poderá ser responsabilizado em concurso formal de crimes 

(roubo e homicídio culposo) pelo resultado que causou, posto que existente o nexo de causalidade e a culpa. 

Exemplo: pessoa jovem, sem questão de saúde estava caminhando pela rua. O ladrão escondeu-se atrás de 

um muro, surpreendendo propositalmente a pessoa jovem com a ameaça do assalto, mediante arma de 

fogo. A pessoa jovem, no momento da ameaça, leva um susto tão grande que sofre um infarto, falecendo. 

Veja-se que a ameaça foi causa concomitante para o resultado morte. Pois bem, o ladrão causou a morte da 

pessoa jovem, restando preenchido o nexo de causalidade. Ocorre que, nesse exemplo, não restou 

caracterizada a culpa, pois tal hipótese não é previsível. Portanto, o ladrão não poderá ser responsabilizado 

pelo resultado que causou, posto que inexiste a culpa. 

Exemplo: efetuaram-se disparos de fogo em face de José. Este foi transportado, por meio de uma 

ambulância, ao hospital. A ambulância o transporta em segurança, sem maiores ocorrências, ao hospital. 

José é atendido, submetendo-se a uma cirurgia, para retirada dos projéteis de arma de fogo. Ocorre que, 

durante a cirurgia, José não suportou a intervenção cirúrgica, vindo a sofrer uma parada cardíaca e, em razão 

disso, falecer. Trata-se de situação (sofrer parada cardíaca) que pode normalmente ocorrer (é causa 

relativamente independente superveniente que está na linha de desdobramento causal natural do 

comportamento anterior). Desta feita, o disparo de arma de fogo é reputado como causa para o resultado 
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morte, de modo que não há rompimento do nexo causal (não se exclui a imputação), sendo o autor do crime 

responsável por homicídio doloso. 

Exemplo: efetuaram-se disparos de fogo em face de José. Este foi transportado, por meio de uma 

ambulância, ao hospital. A ambulância o transporta em segurança, sem maiores ocorrências, ao hospital. 

José é atendido, mas o teto do hospital desaba, acertando-o e, em razão disso, causando a sua morte. Trata-

se de situação (desabamento do teto) que não ocorre normalmente (é causa relativamente independente 

superveniente que por si só dá origem ao resultado, inaugurando um novo curso causal). Desta feita, o 

disparo de arma de fogo não é reputado como causa para o resultado morte, de modo que há rompimento 

do nexo causal (exclui-se a imputação), sendo o autor dos disparos responsável pelos atos já praticados, qual 

seja homicídio tentado, visto que o resultado não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.  

Exemplo: pessoa idosa com problema de visão de 89 anos que foi atropelado por um motociclista, que 

tentou a todo custo evitar o acidente. O motociclista socorreu a pessoa idosa, levando-o ao hospital. 

Posteriormente, a pessoa idosa faleceu em virtude de infecção hospitalar. Pois bem, a infecção hospitalar é 

causa relativamente independente superveniente que está na linha de desdobramento causal natural do 

comportamento anterior, segundo doutrina majoritária. Desta feita, o atropelamento, provocado pelo 

motociclista, foi causa para o resultado morte, preenchido o nexo de causalidade. Ocorre que não houve 

dolo, tampouco culpa, de modo que o motociclista não será responsabilizado pelo resultado. Nota-se que a 

inobservância do dever objetivo de cuidado foi praticada, em realidade, pela pessoa idosa, por culpa 

exclusiva. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Causalidade Normativa na Omissão - Parte 1 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Na presente aula, será tratado o tema da omissão, na causalidade normativa.  

Segundo a opinião da professora, é um dos temas mais interessantes a serem estudados. 

Crimes omissivos:  

Os crimes omissivos têm, como base de autoria, a chamada violação do dever de agir.  

Em termos sucintos, o agente, em se tratando de crime omissivo, será responsabilizado, em razão da violação 

de um dever de agir. 

Dever de agir: o dever de agir pode ser a) geral; ou b) especial. 

Esquematização do dever de agir: 

 

Dever de agir geral: a violação do dever geral de agir gera a possibilidade de responsabilização pela mera 

omissão. 

 

Exemplos:  

- art. 135, do CP. Na hipótese da omissão de socorro, há um dever geral de agir. Se não houver a prática da 

ação determinada pelo dispositivo legal, o agente responderá pela mera omissão. Trata-se de crime omissivo 

próprio. Há um tipo penal que o define. 

Omissão de socorro 

CP, Art. 135 - 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: 

Dever de 
agir

geral; OU

especial;

Dever de agir 
geral

quando violado, 
gera a 

responsabilidade 
pela mera 
omissão



30 

 

 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e 

triplicada, se resulta a morte. 

- art. 63, §2º, da Lei nº 8.078/90. Fabricante que tem obrigação de colocar no invólucro do produto sinais de 

periculosidade. Não dispondo tais sinais (omissão), o agente responderá pela mera omissão. Trata-se, 

igualmente, de crime omissivo próprio. Há um tipo penal que o define. 

Lei nº 8.078/90, Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas 

embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade: 

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

§ 1° Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a 

periculosidade do serviço a ser prestado. 

§ 2° Se o crime é culposo: 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

Dever de agir especial: a violação do dever especial de agir gera a possibilidade de responsabilização pelo 

resultado que se tinha o dever de evitar. 

 

Nessa hipótese, o agente responderá pelo resultado e não pela mera omissão (responde pelo resultado, 

como se o tivesse causado). Não se trata, pois, de crime omissivo, mas de crime comissivo por omissão 

(também denominado crime comissivo impróprio). 

Constata-se que o dever de agir especial nasce de uma relação especial entre o agente e a situação geradora 

do perigo (o agente cria a situação de perigo) OU de uma relação especial entre o agente e a própria vítima. 

 

É a lei que pormenoriza e, com isso, esclarece quem são as pessoas que têm o dever especial de agir 

(indivíduos que tem o dever de agir para impedir o resultado).  

Tais situações são elencadas, de maneira exemplificativa, no art. 13, §2º, do CP, vez que há outras hipóteses 

na legislação para além destas (a título de exemplo o art. 2º, da Lei nº 9.605/98). Cria-se para as pessoas 

elencadas no referido dispositivo legal, por imposição legal, uma relação normativa de causalidade para o 

resultado. 

Dever de agir 
especial

quando violado, 
gera a 

responsabilidade 
pelo resultado 

que devia e podia 
ter evitado

Dever especial de agir 
para impedir o 

resultado (dever de agir 
especial) nasce:

a) de relação especial 
entre o agente e a 

situação geradora do 
perigo

b) de uma relação 
especial entre o agente 

e a própria vítima
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Relevância da omissão (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

CP, Art. 13, § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O 

dever de agir incumbe a quem:(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

Lei nº 9.605/98, Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas 

penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de 

conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da 

conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

Esquematizando:  

 

Existe nexo de causalidade na omissão própria?  

Não. 

Existe nexo de causalidade na omissão imprópria?  

Não existe causalidade natural, mas existe a causalidade normativa.  

No que tange ao dever de agir especial, o art. 13, §2º, do CP, prescreve que só existe nexo de causalidade na 

omissão, quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado. 

De outro turno, observa-se que, no que tange ao dever de agir geral, não há nexo de causalidade na omissão 

(o agente responde pela mera conduta omissiva). 

Distinção entre dever de agir geral e dever de agir especial: no dever de agir geral, há apenas uma 

determinação de agir. No dever de agir especial, há uma determinação de agir para impedir um resultado. 

Exemplo: em situações em que o agente não age para impedir determinado resultado causado à vítima, que 

está sob guarda, poder, vigilância, haverá responsabilização, nos termos do art. 13, §2º, alínea “a”, do CP. Em 

razão da situação, criou-se uma relação especial entre o agente e a vítima. 

CP, Art. 13, § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O 

dever de agir incumbe a quem:(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Exemplo: mãe se oferece a levar seu filho e um colega deste ao cinema. A mãe, ao se voluntariar a levar o 

colega, está se responsabilizando, perante a mãe daquele, a impedir eventuais resultados lesivos que 

A lei prescreve quem terá 
este dever especial de agir 
para impedir o resultado 
(dever de agir especial)

art. 13, §2º, do Código 
Penal

dentre outras hipóteses, 
tais como o art. 2º, da Lei 

nº 9.605/98
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venham a ocorrer, nos termos do art. 13, §2º, alínea “b”, do CP. Em razão da situação, criou-se uma relação 

especial entre o agente (mãe) e o colega de seu filho (vítima). 

CP, Art. 13, § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O 

dever de agir incumbe a quem:(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

(...) 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Exemplo: ainda, há a hipótese da ingerência. A ingerência ocorre quando alguém, com seu comportamento 

anterior, cria o risco da produção do resultado. Ao criar o risco da produção do resultado, o individuo é 

obrigado a agir para impedir o resultado, sob pena de ser responsabilizado, nos termos do art. 13, §2º, alínea 

“c”, do CP. Hipótese mais comum – individuo joga a vítima na piscina. Ao jogá-la na piscina, criou-se uma 

situação de perigo (afogamento) e a responsabilidade de agir para impedir o resultado afogamento. Havendo 

omissão para impedir o resultado, poderá ser a responsabilização. 

CP, Art. 13, § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O 

dever de agir incumbe a quem:(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

(...) 

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

Outros exemplos: 

Exemplo (dever de agir geral): mulher estava na praia com uma amiga e seu filho. Com relação ao dever de 

agir da mulher no que tange à criança (filha de sua amiga), há apenas dever de agir geral (não há relação 

especial com a criança, tampouco foi criada situação geradora do perigo). 

Exemplo (dever de agir especial): mulher estava na praia seu filho. Com relação ao dever de agir da mulher e 

seu filho, há dever de agir especial (para impedir que resultados lesivos sejam produzidos). 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Causalidade Normativa na Omissão - Parte 2 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Causalidade normativa na omissão:  

Recapitulando os tópicos da aula anterior, esclarece-se que há duas hipóteses de crimes omissivos, dentre 

eles 1. aquele que se baseia na violação de um dever geral de agir e 2. aquele que se baseia na violação de 

um dever especial de agir (para impedir resultado). 

Esquematizando: 

 

Dever especial de agir:  

O dever de agir especial nasce de uma relação especial entre o agente e a situação geradora do perigo (o 

agente cria a situação de perigo) OU de uma relação especial entre o agente e a própria vítima.  

Esquematizando: 

 

Hipóteses de dever especial de agir:  

Na parte geral do Código Penal, constata-se que o dever especial de agir está prescrito no art. 13, §2º, do CP 

(nada impedindo a existência de outras hipóteses em legislação esparsa, como é o caso do art. 2º, da Lei nº 

9.605/98).  

Nas hipóteses do art. 13, §2º, do CP e do art. 2º, da Lei nº 9.605/98, para os agentes, criou-se o nexo de 

causalidade normativa na omissão, de modo que poderão ser responsabilizados por atos por eles não 

praticados, caso não impeçam o resultado quando podiam e deviam agir.  

Relevância da omissão (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

crimes omissivos:

1. que decorrem da 
violação de um dever 

geral de agir

2. que decorrem da 
violação de um dever 

especial de agir

Dever especial de agir 
para impedir o 

resultado (dever de agir 
especial) nasce:

a) de relação especial 
entre o agente e a 

situação geradora do 
perigo

b) de uma relação 
especial entre o agente 

e a própria vítima
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CP, Art. 13, § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O 

dever de agir incumbe a quem:(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

Lei nº 9.605/98, Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas 

penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de 

conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da 

conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

Garantidor como elementar do tipo: 

Nessas situações, o fato de ser garantidor é elementar do tipo (se o indivíduo não fosse garantidor, não 

poderia ser responsabilizado pelo resultado), sem o qual o crime desaparecesse.  

Desta feita, o erro de uma pessoa sob a condição de garantidor é erro de tipo.  

Exemplo: indivíduo estava na praia e desconhecia que criança determinada era sua filha. A criança faleceu 

afogada, não tendo agido o indivíduo para evitar tal resultado. Trata-se de erro de tipo, pois consiste em erro 

sobre a condição de garantidor.  

Garantidor como circunstância que se comunica aos partícipes: 

Se o fato de alguém ser garantidor é elementar do crime, tal circunstância se comunica aos partícipes.  

Exemplo: criança se afogando. Pessoa desconhecida, ao não impedir o resultado, responderá por mera 

omissão de socorro (dever geral de agir), ao passo em que a mãe da criança que faleceu, ao não impedir o 

resultado, responderá por homicídio comissivo por omissão (dever especial de agir). 

Exemplo: criança se afogando. Pessoa desconhecida solicita à mãe para nada fazer. Nesta situação, em razão 

da instigação, a pessoa desconhecida responderá por homicídio, pois houve colaboração para o crime da 

mãe, de modo que pessoa desconhecida e mãe responderão pelo mesmo crime (reitera-se, homicídio).  

Exemplo: indivíduo 1, que não é funcionário público, colabora em crime praticado por funcionário público. O 

indivíduo 1 responderá pelo mesmo crime praticado pelo funcionário público, pois houve a comunicação da 

condição, pois o fato de ser funcionário público é elementar do tipo. Desta feita, as condições de caráter 

pessoal, em regra, não se comunicam. Contudo, haverá comunicação quando a condição de ser funcionário 

público é elementar do tipo, nos termos do art. 30, do Código Penal. 

Circunstâncias incomunicáveis 

CP, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do 

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

Exemplo: criança fazia aula de surfe próximo à sua residência. Por diversas vezes, a criança caia de sua 

prancha e retomava às atividades, conseguindo se levantar normalmente. Em determinado dia, seus pais 

estavam assistindo à sua apresentação. Suponha que nenhum dos pais (garantidores) tenham agido (para 

evitar eventual resultado) ao vê-lo cair, em razão da suposição de que conseguiria se levantar. É possível 

dizer que os pais (garantidores) agiram a título de dolo? Segundo a professora, não é possível reputar a 

conduta aos pais (garantidores) a título de dolo. Veja-se que os pais, por exemplo, não agiram para impedir o 

resultado, pois acreditavam que a criança conseguiria se levantar, tal como ocorreu nas diversas vezes. Trata-
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se de situação em que o garantidor não realiza a atitude salvadora, por acreditar, sinceramente, que o 

resultado não ocorrerá. 

Portanto, não é o fato de ser garantidor e não realizar a atitude salvadora, que necessariamente haverá 

responsabilização pelo resultado e a título de dolo. Ao não realizar a atitude salvadora, o garantidor pode ser 

irresponsabilizado, por diversas hipóteses.  

Veja-se algumas das hipóteses:  

por exemplo, não tinha condições de saber que era garantidor, na hipótese de erro sobre a condição de 

garantidor – erro invencível – não tinha como o erro ser superado) 

por exemplo, o garantidor não deseja o resultado. 

Relembrando que o fato típico é composto de: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. 

Tratar-se-á, a seguir, da tipicidade. 

Há diferença entre tipo e tipicidade? Sim.  

Tipo penal: 

O tipo penal é um modelo legal, ou seja, é a descrição legal. No art. 121, do Código Penal, por exemplo, 

temos o tipo penal “matar alguém”, ou seja, o modelo legal de comportamento. 

Tipos penais incriminadores e tipos penais não incriminadores: 

Há tipos penais incriminadores e tipos penais não incriminadores.  

Tipos penais incriminadores trazem um modelo de comportamento incriminado, como por exemplo “matar 

alguém”, tal qual prescrito, por exemplo, no art. 121, do Código Penal. 

CP, Homicídio simples 

Art. 121. Matar alguem: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Tipos penais não incriminadores trazem um modelo de comportamento permitido, tal qual prescrito no art. 

25, do Código Penal (trata-se do modelo legal da legítima defesa), no art. 24, do Código Penal (trata-se do 

modelo legal do estado de necessidade). Tais modelos de comportamentos permitidos são os tipos penais 

permissivos. 

Estado de necessidade 

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

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

Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

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

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Legítima defesa 

CP, 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.        (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o 

agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de 

crimes.            (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Tipos penais explicativos: 

Tipos penais explicativos são aqueles que trazem conceitos, ou seja, trata-se de tipos conceituais. 

Exemplo: art. 327, do Código Penal (traz um modelo legal de conceito de funcionário público). 

Funcionário público 

CP, Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 

remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 

Exemplo: art. 1º, da Lei nº 12.850/2013 (traz um modelo legal de conceito de organização criminosa). 

Exemplo: art. 241, alínea “e”, do ECA (traz um modelo legal de conceito de material pornográfico envolvendo 

crianças e adolescentes). 

ECA, Art. 241-E.  Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” 

compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou 

simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

A tipicidade, de seu turno, existirá quando determinada conduta se adequar ao modelo legal, ou seja, se 

adequar à descrição legal.  

Diante disso, possível concluir que o tipo estará para a lei, assim como a tipicidade está para a conduta. 

A seguir, a atenção será direcionada ao estudo dos tipos penais incriminadores.  

Elementos do tipo penal: são os dados sem os quais o crime não existiria. Trata-se dos elementos 

constitutivos do tipo penal. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Tipos Penais e sua Classificação 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Elementos do tipo: é o dado sem o qual o crime não existe. Isto é, quando retirados os elementos do tipo, 

este desaparece. Isso significa, portanto, que é elementar do tipo.  

Exemplo: José estuprou a própria filha. O fato de ser filha não é elementar do tipo, porque, se retirado, o 

crime permanece. Desta feita, só há elementar quando, ao se retirar o dado, o crime desaparece. 

Ao retirar uma elementar, dois fenômenos distintos podem ocorrer, quais sejam 1. Atipicidade absoluta; 1. 

Atipicidade relativa. 

 

Na atipicidade absoluta, pela retirada da elementar do tipo, desaparece o crime em questão, não surgindo 

qualquer outro em seu lugar. 

Exemplo (atipicidade absoluta): ao retirar coisa alheia do furto, este desaparece. Trata-se de elementar do 

tipo, não surgindo qualquer outro em seu lugar, em razão da retirada. 

Na atipicidade relativa, pela retirada da elementar do tipo, desaparece o crime em questão, surgindo outro 

em lugar. 

Exemplo (atipicidade relativa): ao retirar grave ameaça e violência do roubo, este desaparece. Trata-se de 

elementares do tipo roubo. Contudo, ao promover esta retirada, surge outro tipo em seu lugar, qual seja o 

furto. 

Elementos do tipo como dado que se comunica a todos os participantes do crime: 

Elementos ou elementares do tipo são dados que se comunicam a todos os que participarem do crime, ainda 

que sejam elementos de caráter pessoal.  

Como explicado na aula anterior, a condição da pessoa de garantidor ou a condição de pessoa como 

funcionário são elementares do tipo que se comunicam a todos os participantes do crime. 

Tais elementos do tipo não podem ser confundidos com as qualificadoras, com as causas de aumento de 

pena e com as circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas. É necessário observar tais questões em 

ordem decrescente (concebendo a elementar em primeiro lugar até as circunstâncias agravantes e 

atenuantes genéricas em último lugar).  

Explica-se: 

Se retirado determinada 
elementar, dois 
fenômenos são 

possíveis:

1. atipicidade absoluta

2. atipicidade relativa
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Só pode ser circunstância agravante e atenuante genérica, se não for causa de aumento ou causa de 

diminuição, qualificadora ou elementar. Só pode ser causa de aumento ou causa de diminuição, se não for 

qualificadora ou elementar. Por fim, só pode ser qualificadora, se não for elementar. 

Observação: com relação às qualificadoras, há divergência na doutrina. Parte da doutrina entende que as 

qualificadoras seriam, em realidade, elementares, enquanto que outra parte da doutrina entende que as 

qualificadoras não seriam elementares.  

Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), as qualificadoras não são elementares. Maior atenção ainda, pois 

em determinados julgados esparsos do próprio STJ, compreendeu-se as qualificadoras como elementares 

(em oposição ao próprio posicionamento majoritário do STJ). 

Julgado no sentido de que a utilização de qualificadoras como circunstâncias judiciais é residual, ou seja, 

apenas devem ser valoradas na primeira fase quando não configuram circunstâncias agravantes. 

"1. (...). As qualificadoras só devem ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma residual, 

quando não estão expressamente previstas como agravantes." (REsp 1.567.577/GO) 

Acórdão segundo o qual, havendo mais de uma qualificadora, uma pode ser empregada para tipificar o crime e as 

demais podem ser utilizadas como agravantes — se assim forem previstas —, ou como circunstâncias judiciais. 

"– Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta 

como delito  qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais 

poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como 

circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico. Na espécie, ao exasperar a pena-base utilizando 

como fundamento a incidência de uma das qualificadoras do crime de homicídio, a Corte local alinhou-se à 

jurisprudência deste Sodalício, inexistindo, no ponto, coação ilegal a ser reconhecida ex officio. Precedentes." (HC 

385.220/ES)2 

Circunstâncias agravantes 

CP, Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação 

dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

a) por motivo fútil ou torpe; 

b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime; 

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa 

do ofendido; 

d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo 

comum; 

e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; 

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com 

violência contra a mulher na forma da lei específica; (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006) 

g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; 

 
2 https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/circunstancias-
qualificadoras 
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h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida; (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 

2003) 

i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade; 

j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do 

ofendido; 

l) em estado de embriaguez preordenada. 

Explicando: o crime praticado contra pessoa idosa é reputado em tese, pelo art. 61, inciso II, alínea “h”, do 

Código Penal, como circunstância agravante.  Veja-se que, na prática, o crime praticado contra pessoa idosa 

só poderá ser reputado como circunstância agravante genérica, se antes não for qualquer das situações 

anteriormente elencadas (elementar, qualificadora ou causa de aumento ou diminuição). 

Exemplo: ser praticado o crime contra pessoa idosa não é elementar do tipo estelionato, porque, retirando 

tal do tipo, este não desaparece. Tampouco é qualificadora, mas poderá ser, para o estelionato, causa de 

aumento ou diminuição de pena, de modo que não poderá, por consequência, ser circunstância agravante ou 

atenuante genérica. 

Estelionato 

CP, Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo 

alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.    (Vide Lei nº 

7.209, de 1984) 

Exemplo: o art. 102, da Lei nº 10.741/2003 prescreve hipótese em que a expressão “idoso” é elementar do 

tipo, já que, se retirado, o crime desapareceria. Desta feita, em sendo a expressão “idoso” elementar, não 

poderá configurar, simultaneamente, circunstância agravante, tal como prescrito no já mencionado art. 61, 

inciso II, alínea “h, do CP. 

Lei nº 10.741/2003, Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro 

rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: 

Não sendo elementar, só se comunica a terceiros se for de caráter objetivo.  

Exemplo: pai estuprou a própria filha, conjuntamente com um colega. O fato do crime ter sido praticado 

contra a própria filha não é elementar, mas é causa de aumento de pena, nos termos do art. 226, inciso II, do 

Código Penal. Além de não ser elementar, não é de caráter objetivo (mas subjetivo), de modo que não se 

comunica a terceiros (colega). 

CP, Art. 226. A pena é aumentada:               (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)   

I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;          (Redação dada pela Lei 

nº 11.106, de 2005) 

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, 

preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;  (Redação dada pela Lei 

nº 13.718, de 2018) 

III -   (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 

IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado:   (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018) 

Elementares ou elementos de tipo legal de crime:  
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As elementares podem ser tidas como objetivas (ou descritivas), normativas, subjetivas e modais. 

As elementares objetivas (ou descritivas) do tipo são aquelas que podem ser compreendidas pela mera 

percepção sensorial, sem nenhuma necessidade de valoração.  

As elementares normativas do tipo são aquelas que, para serem compreendidas, demandam uma valoração. 

O papel terá um papel relevante na valoração desses elementos, que poderá ser uma valoração ética, 

jurídica, social, histórica. Exemplo: até 2005, havia a elementar relativa à mulher honesta. O conceito de 

honesto, por exemplo, depende de valoração, variando, inclusive, a depender da localização, do contexto 

histórico. Trata-se de conceito que varia, sendo imprescindível sua valoração. 

As elementares subjetivas do tipo são aquelas que dizem respeito a especiais momentos de ânimo, motivos 

de agir e fins de agir. Exemplo: no art. 319, do Código Penal, encontra-se um elemento subjetivo (relativo à 

especial fim de agir) do tipo na expressão “para satisfazer sentimento ou interesse pessoal). 

Exemplo: delegado de polícia retarda a prática de determinado ato, de ofício. É possível dizer que houve a 

caracterização da prevaricação? A resposta é negativa, já que se encontra presente o especial fim de agir 

(elementar subjetiva). Observação: ainda que não concretizado o especial fim de agir, o crime será 

consumado. Se não intentado com aquele especial fim, o crime será inexistente. 

Prevaricação 

CP, Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de 

lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

As elementares modais do tipo são aquelas que dizem respeito aos meios e modos de execução.  

Os tipos penais podem ser classificados como fechados (ou cerradas) ou abertos. 

Os tipos fechados (ou cerrados) não conferem margem de complementação ao intérprete, visto que todas 

suas definições são “fechadas”. Exemplo: art. 121, do Código Penal é exemplo clássico do tipo fechado (todo 

mundo compreende o que significa “matar” e o que significa “alguém”. 

Homicídio simples 

CP, Art. 121. Matar alguem: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Os tipos abertos, de seu turno, são aqueles cujo verdadeiro alcance há de ser fornecido pelo intérprete. 

Exemplo: art. 154, do Código Penal é exemplo de tipo aberto, visto que a “justa causa” não é conceituada 

pela lei. Seu significado há de ser conferido pelo intérprete. Ainda, os tipos culposos são tipos abertos por 

excelência, porque fica a cargo do intérprete conferir o sentido de culposo. 

Violação do segredo profissional 

CP, Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou 

profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa de um conto a dez contos de réis.   (Vide Lei nº 7.209, de 1984) 

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. 

Os tipos penais podem, ainda, ser classificados como normais ou anormais. 

Os tipos normais seriam aqueles que só tivessem elementos descritivos. Exemplo: art. 121, do Código Penal.  
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Homicídio simples 

CP, Art. 121. Matar alguem: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Os tipos anormais seriam aqueles que tivessem elementos descritivos, subjetivos e normativos etc. exemplo: art. 319, 

do Código Penal (em razão do especial fim de agir – elementar subjetiva). 

Prevaricação 

CP, Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de 

lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Tipicidade Formal e Tipicidade Material 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Tipo penal 

O tipo penal é composto pelo tipo objetivo mais o tipo subjetivo. 

Exemplo: homicídio (tipo penal) é igual a matar alguém (tipo objetivo), querendo matar alguém (tipo 

subjetivo). Trata-se do art. 121, caput, do Código Penal. 

Homicídio simples 

CP, Art. 121. Matar alguem: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Esquematizando: 

 

Tipos penais congruentes e tipos penais incongruentes: a diferença entre tipo congruente e tipo 

incongruente tem ligação direta com o tipo penal, compreendido como a somatória de tipo objetivo e tipo 

subjetivo. 

Tipos penais congruentes: quando o tipo objetivo corresponder, exatamente, ao tipo subjetivo. Ou seja, 

aquilo que se fez corresponde, exatamente, àquilo que se pretendia fazer. 

Exemplo: art. 121, caput, do Código Penal. Matou-se alguém, querendo matar. 

Homicídio simples 

CP, Art. 121. Matar alguem: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Tipos penais incongruentes: quando o tipo objetivo não corresponder, exatamente, ao tipo subjetivo. Ou 

seja, quando houver dissonância entre aquilo que se fez com aquilo que se pretendia fazer. 

Exemplo: art. 121, c.c 14, II, ambos do Código Penal;  

Homicídio simples 

CP, Art. 121. Matar alguem: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

CP, Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Tipo 
penal 

objetivo

Tipo 
penal 

subjetivo

Tipo 
penal
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II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (Incluído 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Exemplo: art. 129, §3º, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte). Matou-se, querendo apenas 

lesionar. 

Lesão corporal seguida de morte 

CP, art. 129, § 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o 

risco de produzí-lo: 

Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 

Tipicidade penal (formal): diz respeito à subsunção de uma conduta a um determinado modelo legal de 

incriminação.  Trata-se de uma exigência da legalidade (a conduta deve estar prevista em lei como 

criminosa). 

Exemplo: o modelo incriminador diz “matar alguém”. Se o indivíduo matou alguém, logo a conduta se 

adequa ao modelo incriminador, existindo, pois, tipicidade penal.  

Esta adequação da conduta ao modelo legal de incriminação (adequação típica) pode se dar de forma 

imediata ou pode se dar de forma mediata. 

A adequação típica imediata ocorrerá quando o comportamento se adequar direta e imediatamente ao 

modelo legal incriminador. 

Exemplo: José matou Maria. O tipo penal prescreve que é crime “matar alguém”. Há adequação direta e 

imediata. Logo, há adequação típica imediata. 

A adequação típica mediata ocorrerá quando for necessária a utilização das denominadas normas de 

extensão (ou normas de adequação típica mediata), ou seja, normas que estendem a aplicação do tipo penal.  

Exemplo de normas de adequação típica mediata: arts. 13, §2º; 14, inciso II e 29, todos do Código Penal. 

Relevância da omissão (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  

CP, Art. 13, § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O 

dever de agir incumbe a quem:(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

CP, Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (Incluído 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

CP, Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 

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

Exemplo: José não matou Maria, mas responderá pelo crime prescrito no art. 121, do Código Penal. Por 

exemplo, José é pai de Maria (criança), que estava em situação de perigo. José, mesmo sendo pai, não fez 
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para salvá-la. Não encontramos adequação direta, pois José não “matou”, mas a sua conduta, ao ser 

combinada ao art. 13, §2º, do Código Penal, permite realizar o enquadramento ao modelo legal incriminador. 

CP, Art. 121. Matar alguem: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

CP, Art. 13, § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O 

dever de agir incumbe a quem:(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

Exemplo: José deu uma arma para Antônio matar Maria. Inobstante José tenha conferido apenas a arma, 

responderá pelo crime prescrito no art. 121, do Código Penal. Não encontramos adequação direta, pois José 

não “matou”, mas a sua conduta, ao ser combinada com o art. 29, do Código Penal, permite realizar o 

enquadramento ao modelo legal incriminador. 

CP, Art. 121. Matar alguem: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

CP, Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 

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

Pergunta: professora pega uma caneta do estúdio e a leva para sua casa, como se fosse sua.  

Estará ou não subtraindo coisa alheia móvel? Sim, está praticando conduta descrita em lei como criminosa, 

mas não estará praticando conduta penalmente típica, por falta de tipicidade material.  

Disso, conclui-se que a tipicidade penal, na contemporaneidade, não pode ser compreendida como mera 

tipicidade formal (mera adequação/mera subsunção da conduta ao modelo de incriminação legal). A 

tipicidade penal, na contemporaneidade, requer mais. 

Tipicidade penal (para a contemporaneidade): é a soma da tipicidade formal e da tipicidade material. 

 

A tipicidade formal atende, como visto anteriormente, ao requisito da legalidade. Ou seja, a exigência de que 

a conduta, para ser reputada criminosa, deve estar prevista em lei como criminosa. 

A tipicidade material é afastada com a ausência de lesividade pela insignificância e pela adequação social. 

Pergunta (novamente, com comentários extras): professora pega uma caneta do estúdio e a leva para sua 

casa, como se fosse sua.  

A conduta é formalmente típica? Sim, pois houve subtração de coisa alheia móvel (conduta descrita em lei 

como criminosa).  

Tipicidade 
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A conduta é materialmente típica? Não, pois a lesão causada ao patrimônio do estúdio é insignificante (ou 

seja, não é dotada de significado apto de ensejar a aplicação do direito penal). Logo, conclui-se que não há 

tipicidade penal, pois falta tipicidade material. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Dolo - Parte 1 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Analisar-se-á, na presente aula, como a questão da imputação objetiva modifica o conceito de tipo penal. 

Os causalistas entendem que o tipo penal é composto pelo tipo objetivo (que, de seu, turno, é composto por 

três elementos, quais sejam a conduta, o resultado e o nexo causal). 

 

Os finalistas, de seu turno, entendem que o tipo penal é composto pelo tipo objetivo (que, de seu turno, é 

composto por três elementos, quais sejam a conduta, o resultado, o nexo causal) mais o tipo subjetivo (que é 

o dolo). 

 

Exemplo: homicídio (tipo penal) é igual a matar alguém (tipo objetivo), querendo matar alguém (tipo 

subjetivo).  

Imputação objetiva:  

A imputação objetiva compreende o tipo penal como o tipo objetivo mais o tipo subjetivo. 

 

E qual a diferença, então, da imputação objetiva para a concepção de tipo penal dos formalistas? Veja-se 

que o tipo objetivo, na imputação objetiva, é composto dos seguintes elementos: conduta, criação de um 

risco não permitido, resultado, nexo causal e a realização do risco no resultado.  

Comparativamente à teoria finalista, agregou-se ao tipo objetivo dois novos elementos, quais sejam a criação 

de um risco não permitido e a realização do risco no resultado. 

Exemplo: indivíduo conduz uma aeronave sob o efeito de drogas. A aeronave sofre uma pane e os tripulantes 

nela presente falecem. Veja-se que o indivíduo, ao se entorpecer, criou um risco não permitido (um dos 

elementos do tipo objetivo na imputação objetiva), mas a realização do risco no resultado não pode ser 

atribuída a ele, pois tem ligação direta apenas à pane no sistema, não causada pelo condutor. Desta feita, 

ante à ausência de realização do risco no resultado, a conduta do indivíduo não é típica (pela teoria da 

imputação objetiva). 

Exemplo: guarda costas de uma cantora famosa. Alguém pretende atirar contra ela. Nesse momento, ele se 

atirou em cima dela, para não ser atingida pelo disparo de arma. Segundo a teoria finalista, a conduta dele 
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seria típica, em razão da lesão provocada, mas não seria ilícita, pois estaria atuando em estado de 

necessidade. De outro turno, para a teoria da imputação objetiva, a conduta dele não seria típica (pois ele 

pretendeu reduzir o risco – e não o criar). 

Desta feita, é de suma relevância constatar que, acaso fosse adotada a teoria da imputação objetiva, toda a 

concepção de dolo seria atingida. A imputação objetiva não encontra previsão no Código Penal, mas vem 

sendo, aos poucos, internalizada pela doutrina, com grande divergência, contudo. 

Tipo doloso 

Os tipos dolosos são bifacetados, são complexos. Trata-se de uma moeda com duas faces (de um lado o tipo 

objetivo e, de outro, o tipo subjetivo).  

O dolo é a vontade finalisticamente dirigida, isto é, é consciência e a vontade de realização do tipo objetivo. 

Realiza-se o tipo objetivo com consciência e vontade de fazê-lo. 

O tipo objetivo é composto de elementos constitutivos do tipo legal de crime (também denominadas 

elementares). Quais são os elementos do tipo penal de homicídio? Matar alguém. E do furto? Subtrair coisa 

alheia móvel para si ou para outrem. Às vezes, realizam-se todos os elementos do tipo objetivo, mas não 

sabemos e tampouco queremos fazê-lo. 

Exemplo: o agente confundiu, achando tratar-se de um animal, disparando contra uma pessoa. Ele matou 

alguém, tendo, pois, realizado os elementos constitutivos do tipo. Contudo, não sabia que o estava fazendo 

(faltando-lhe consciência) e tampouco tinha essa vontade, já que não queria realizá-lo. Houve erro sobre o 

elemento constitutivo do crime, nos termos do art. 20, do Código Penal. 

Acerca do art. 20, do Código Penal, constata-se que o “erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de 

crime exclui o dolo”. Ocorre que, para a professora, tal expressão é inapropriada, já que só é possível excluir 

algo que algum dia existiu. A rigor, o erro de tipo não exclui o dolo (porque ele nunca existiu), mas evidencia, 

apenas, que o agente realizou a conduta desprovida de consciência e de vontade (evidencia, portanto, 

apenas a inexistência do dolo). 

Erro sobre elementos do tipo (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

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

O conceito de dolo, tal qual visto anteriormente, é prescrito de acordo com a teoria da vontade (dolo é a 

consciência e a vontade de realizar a conduta).  

Será que há outros conceitos de dolo? 

Costuma-se dizer que existem três principais teorias acerca do dolo, quais sejam a teoria da vontade, a 

teoria da representação e a teoria. Veja-se. 

- teoria da vontade: dolo é a consciência e a vontade de realizar a conduta. 

- teoria da representação: dolo é a previsão do resultado como certo, possível ou, ao menos, provável. Aqui, 

basta a previsão do resultado como certo ou provável para fins de configuração de dolo. Assim, tal teoria não 

distingue a culpa consciente e o dolo eventual, de modo que não adotada pelo Código Penal brasileiro. 

- teoria do consentimento ou da assunção ou do assentimento: dolo haverá se o resultado for previsto 

como certo ou provável e consentir na sua produção. Assim, tal teoria distingue a culpa consciente e o dolo 

eventual, de modo que adotada pelo Código Penal brasileiro. 
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Comentários acerca do art. 18, do Código Penal: 

Na primeira parte do inciso I, do art. 18, do Código Penal (“quando o agente quis o resultado”), há o dolo 

direto, para o qual se adota a teoria da vontade. 

Já na segunda parte do referido dispositivo (“assumiu o risco de produzi-lo”), há o dolo eventual, para o qual 

se adota teoria do consentimento ou da assunção. 

Com isso, conclui-se que, o Código Penal, adota a teoria da vontade (art. 18, inciso I, primeira parte do 

Código Penal) e a teoria do consentimento ou da assunção (art. 18, inciso I, segunda parte do Código Penal), 

não tendo adotado, contudo, a teoria da representação. 

 

CP, Art. 18 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Crime doloso (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;(Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Dolo - Parte 2 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Recapitular-se-á, brevemente, os tópicos tratados na aula anterior. 

Dolo direto 

Para o dolo direto, utiliza-se a teoria da vontade, segundo a qual dolo é a consciência e a vontade de realizar 

a conduta. O dolo direto abrange, portanto, um elemento cognitivo (consciência) e um elemento volitivo 

(vontade). Nestes termos, o dolo direto abrange os fins pretendidos pelo agente, os meios que ele agiu para 

atingir o fim e a questão relativa às consequências necessárias. 

Duas modalidades de dolo direto 

Em razão do exposto, é possível encontrar duas modalidades de dolo, quais sejam dolo direto de primeiro 

grau e dolo direto de segundo grau. 

Esquematizando: 

 

Dolo direto de primeiro grau: trata-se dos fins pretendidos pelo agente e dos meios por ele eleitos para 

atingir tais fins. 

Dolo direto de segundo grau (ou dolo das consequências necessárias): trata-se das consequências 

necessárias. 

Exemplo clássico contendo dolo direto de primeiro e de segundo grau: avião que explodiu em pleno voo, 

matando, além do alvo principal do agente, todos os demais tripulantes que estavam na aeronave. Veja-se 

um caso real. 

Atribui-se a Pablo Escobar 200 homicídios, nestas circunstâncias. Pablo Escobar pretendia matar 

determinado político colombiano. Sabendo que este faria uma viagem, Pablo Escobar resolveu matá-lo, ao 

colocar uma bomba no avião em que o político estava. Ocorre que o político se encontrava num voo 

comercial, de modo que as demais pessoas que estavam na aeronave também seriam afetadas. Com relação 

a esse evento, no que tange ao político, Pablo Escobar atuou com dolo direto de primeiro grau (já que o 

homicídio do político era o fim último pretendido por Pablo Escobar). Com relação ao meio escolhido (fazer o 
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Dolo direto de 
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voo explodir), também atuou com dolo direto de primeiro grau. Com relação aos demais tripulantes do voo 

comercial, Pablo Escobar atuou, apenas, com dolo direto de segundo grau (é óbvio que quis a morte delas, 

mas como consequências necessárias dos meios eleitos para matar o político, caracterizando, pois, dolo das 

consequências necessárias). 

Atenção: o dolo eventual não se confunde com o dolo direto de segundo grau (ou dolo das consequências 

necessárias). Em primeiro lugar, porque o dolo eventual é dolo indireto (o agente não quer; mas consente na 

produção do resultado). Veja-se que, no dolo direto de segundo grau, o agente quer o resultado como 

consequência necessária dos meios eleitos para atingir os fins últimos.  

Exemplo de dolo eventual: agente entra no bar e pretende matar uma pessoa específica. Ocorre que há 

diversas pessoas presentes. Inobstante a existência de diversas pessoas, o agente atira, representando pela 

possibilidade de outra pessoa ser atingida, mas, ainda assim, o agente atira. Trata-se, com relação às demais 

pessoas, de dolo eventual (pode ser que atinja ou não). 

Exemplo: irmãos siameses (são duas pessoas distintas, mas que estão unidas, num só corpo). Pode ocorrer 

que compartilhem um mesmo sistema vital. Por exemplo, os irmãos detêm o mesmo coração. O agente, 

querendo matar o irmão A, efetuou disparos contra o irmão A, e acabou matando, também, B (pois 

compartilham o mesmo coração). Nessa hipótese, o dolo direto de segundo grau não advém dos meios 

escolhidos para matar, mas do objeto que se pretendeu atingir. 

Concurso de crimes 

Há três (03) modalidades de concurso de crimes, quais sejam 1. concurso material, 2. concurso formal e 3. 

Crime continuado. 

Concurso material: duas ou mais condutas; dois ou mais crimes. 

Concurso formal: uma conduta; dois ou mais crimes. 

O concurso formal, de seu turno, admite duas modalidades, quais sejam concurso próprio e concurso 

impróprio. 

O concurso formal próprio. 

O concurso formal impróprio caracteriza os denominados desígnios autônomos. 

Com relação aos desígnios autônomos, há diversas correntes que o conceituam, havendo muitas 

controvérsias.  

Veja-se as principais correntes que conceituam desígnios autônomos. 

Para a primeira corrente, desígnio é sinônimo de dolo. 

Para a segunda corrente, desígnio é sinônimo de dolo, exceto o eventual. Assim, dolo eventual não é 

reputado, para a segundo corrente, desígnio. 

Para a terceira corrente, desígnio é diferente de dolo. Representa, em realidade, plano individualizado. 

Tais correntes, que conceituam o desígnio, são relevantes para fins de análise do dolo direto de segundo 

grau. 

Exemplo retomado: Pablo Escobar, ao colocar a bomba no avião (uma única conduta), provocou 200 

homicídios. Trata-se de concurso formal, porque há uma única conduta e duzentos crimes. Com relação a 

todos que estavam presentes no avião, Pablo Escobar atuou com dolo direto (com relação ao político, dolo 

direto de primeiro grau; com relação aos demais, dolo direto de segundo grau). Este dolo direto de segundo 
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grau pode ser considerado desígnio autônomo? Para a primeira corrente, sim (se é dolo, é desígnio; de modo 

que as penas de todos os 200 homicídios serão somadas). Para segunda corrente, sim (não é dolo eventual, 

logo também está abrangido; de modo que igualmente seriam somadas as penas de todos os 200 

homicídios). Pela terceira corrente, desígnio é plano individualizado. Veja-se que Pablo Escobar não tinha um 

plano individualizado para as demais pessoas presentes no avião, apenas tinha plano individualizado para o 

político. Assim, para a terceira corrente, haveria concurso formal próprio, de modo que se aplicaria a pena do 

crime mais grave e sobre essa seria realizada exasperação, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código 

Penal. 

Concurso formal 

CP, Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 

aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 

um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes 

concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.(Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984) 

 

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. (Redação dada 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

O que diferencia o concurso formal próprio do concurso formal impróprio é que, no primeiro, utiliza-se a 

regra da exasperação da pena; ao passo em que, no segundo, utiliza-se a regra da cumulação das penas. Ou 

seja, no concurso formal impróprio serão cumuladas as penas de todos os crimes, a exemplo do que ocorre 

no concurso material. 

Para fins de prova, a primeira corrente (desígnio é sinônimo de dolo) é majoritária, inclusive com 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A seguir, ementa de julgado do STJ. 

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. CONCURSO 

FORMAL IMPRÓPRIO VERSUS CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. EXPRESSÃO QUE ABRANGE 

TANTO O DOLO DIRETO QUANTO O EVENTUAL. DELAÇÃO PREMIADA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

(...) 

2. A expressão "desígnios autônomos" refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Vale dizer, o 

dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois ele, embora vislumbrando a 

possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não o desejando diretamente, mas admitindo-o, aceita-o. 

(...) 

(HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2012, DJe 09/10/2012) 

Crime continuado: duas condutas; dois ou mais crimes praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, 

lugar e modo de execução, crimes da mesma espécie que, no momento de aplicação da pena, deverão ser 

considerados como um só (os posteriores são reputados continuação dos anteriores, majorando-se a pena). 

Há, ainda, no que concerne às modalidades de dolo, doutrina que reputa a existência de uma terceira 

modalidade, qual seja o dolo direto de terceiro grau. Veja-se. 

Três modalidades de dolo direto 

Dolo direto de primeiro grau: trata-se dos fins pretendidos pelo agente e dos meios por ele eleitos para 

atingir tais fins. 
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Dolo direto de segundo grau (ou dolo das consequências necessárias): trata-se das consequências 

necessárias. 

Dolo direto de terceiro grau: é a consequência da consequência necessária. 

Exemplo de dolo direto de terceiro grau: há uma pessoa grávida e diversas outras. O agente pretende matar 

todas as pessoas presentes, sabendo do estado gravídica daquela. Com relação à mulher grávida, há dolo 

direto de segundo grau e, com relação à criança, há dolo direto de terceiro grau, caracterizando-se, nesta 

última situação, a consequência necessária da consequência necessária.  

Dolo indireto 

O dolo indireto pode ser eventual ou alternativo. 

 

Dolo indireto eventual: utilizado pela teoria do consentimento ou da assunção ou do assentimento. Difere-se 

da culpa consciente. Em termos sucintos, o dolo indireto eventual consiste numa opção pela conduta, em 

detrimento do resultado. Em termos práticos, o agente pensa da seguinte maneira: seja o que for, seja o que 

ocorrer, eu agirei. O agente quer tanto realizar a conduta, que opta por realizá-la, independente do que 

ocorrer para fins de resultado. 

A caracterização da culpa consciente ou do dolo eventual é uma discussão muito grande, a depender da 

interpretação conferida a uma hipótese fática. A opção por um ou outro pode gerar muita controvérsia, 

portanto. 

Exemplo de controvérsia: índio morto em Brasília por jovens que atearam fogo em seu cobertor 

(confundindo-o com um mendigo). Para a professora, a hipótese caracterizaria dolo. Para seu aluno, a 

hipótese caracterizaria apenas culpa consciente, pois os alunos pretendiam que o índio acordasse espantado 

com o fogo (dar um susto), para que eles apenas rissem. Em resposta ao pensamento do aluno, a professora 

deu a uma resposta, que será analisada, em complemento, na próxima aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolo indireto

Dolo eventual

Dolo alternativo
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Dolo Geral, Erro Sobre Nexo Causal e Consumação Antecipada 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Retomada do caso da aula anterior: exemplo de controvérsia: índio morto em Brasília por jovens que 

atearam fogo em seu cobertor (confundindo-o com um mendigo). Para a professora, a hipótese 

caracterizaria dolo. Para seu aluno, a hipótese caracterizaria apenas culpa consciente, pois os alunos 

pretendiam que o índio acordasse espantado com o fogo (dar um susto), para que eles apenas rissem. Em 

resposta ao pensamento do aluno, a professora entende tratar-se de dolo, no mínimo, eventual, pois, se o 

intuito era apenas dar risada, eles deveriam, ao menos, ter permanecido no local para ver o indivíduo 

acordando assustado como cobertor em chamas. Em realidade, eles atearam fogo e apenas foram embora, 

não tendo lá permanecido (não é crível, para a professora, que eles acreditassem que o resultado não 

aconteceria ou então que não consentissem que o resultado acontecesse). 

 

Dolo eventual: é opção pela conduta, em detrimento do resultado. 

Dolo alternativo: pretende-se uma coisa ou outra.  

Exemplo: eu bato para matar ou para lesionar, tanto faz. OBS.: há quem sustente pela inexistência de dolo 

alternativo. 

Elemento subjetivo da tentativa: é tão somente o dolo, isto é, inexiste crime tentado culposo.  

Qual o dolo da tentativa? Dolo direto e/ou dolo eventual.  

Segundo opinião da professora, o dolo da tentativa é sempre dolo direto.  

Contudo, para fins de prova, a partir do momento em que nosso ordenamento jurídico equipara dolo direto 

e dolo eventual, o dolo na tentativa pode ser tanto dolo direito, quanto dolo eventual.  

Há precedentes do STJ, no sentido de ser cabível dolo eventual na tentativa: RECURSO ESPECIAL Nº 

1.486.745 – SP: 

Sobre o tema controvertido nestes autos, este Superior Tribunal reconhece a compatibilidade entre o dolo eventual e 

a tentativa, consequentemente cabível a pronúncia do agente denunciado em razão da prática de tentativa de 

homicídio na direção de veículo automotor. Nesse sentido, em relação à alegada [...] incompatibilidade entre o dolo 

eventual e o crime tentado, tem-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que "a tentativa é compatível com o 

Dolo indireto

Dolo eventual

Dolo alternativo
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delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor" (AgRg no REsp n. 1.322.788/SC, 

da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 3/8/2015) (HC n. 308.180/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, DJe 20/9/2016)3 

Dolo geral: é uma hipótese de erro sucessivo. Trata-se de uma ficção que ocorre na seguinte situação: uma 

pessoa queira matar outra. Efetua, então, disparo de arma de fogo contra ela. Verificará que a outra está 

tombada. Ao tombar, o sujeito ativo aproxima-se da vítima, que aparenta estar morta. Julgando estar morta, 

atira a vítima ao mar, para ocultar o cadáver. Nesse caso hipotético, é possível perfeitamente asseverar que a 

vítima não havia morrido em razão dos disparos efetuados. Em realidade, faleceu em razão de afogamento.   

Como resolver essa situação? O dolo geral ocorre quando o agente, querendo um resultado, pratica uma 

conduta, imaginando ter alcançado o resultado pretendido. Depois, realiza uma segunda conduta para 

ocultar a primeira (e é, em razão da segunda, que se causa o resultado pretendido originalmente). Nessa 

hipótese, se não fosse a figura do dolo geral, seria tentativa de homicídio e, posteriormente, homicídio 

culposo (não seria ocultação de cadáver, já que não havia cadáver a ser ocultado – a pessoa estava viva).  

A partir da figura do dolo geral, é possível concluir que o sujeito ativo responderá pelo resultado que de 

início queria e que causou com as duas condutas – responderia apenas por homicídio doloso consumado. 

Dolo geral e erro sobre nexo causal: são a mesma coisa? É possível vislumbrar a existência de três (03) 

correntes: 

1ª corrente: dolo geral e erro sobre nexo causal são a mesma coisa. 

2ª corrente: dolo geral e erro sobre nexo causal não são a mesma coisa. 

Erro sobre nexo causal: quando o agente realiza uma conduta, julgando que o que provocou o resultado foi 

algo, mas em realidade foi outro. Para esta corrente, no erro sobre o nexo causal, haveria, portanto, uma 

única conduta, mas o agente pensa que causou o erro de uma forma, quando, em realidade, o provocou por 

outra. 

Existe dolo geral, para a segunda corrente, quando o sujeito ativo pratica duas condutas, pensando que uma 

delas provocou o resultado, quando em realidade foi a outra conduta. 

Exemplo: atirou a vítima ao mar, pretendendo seu afogamento, antes de morrer afogada, bateu a cabeça 

numa pedra, vindo, em razão disso, ao óbito.  

3ª corrente: existe erro sobre nexo causal no dolo geral e em outra situação. O dolo geral seria uma das 

situações em que existe erro sobre nexo causal. 

É possível existir, segundo a terceira corrente, erro sobre nexo causal no dolo geral (não sendo este a única 

hipótese caracterizadora daquele).  

Exemplo: o sujeito ativo pensou que tivesse o resultado com a primeira conduta, mas o causou em razão da 

segunda conduta. Há, portanto, erro sobre nexo causal.  

O dolo geral, contudo, seria uma das situações em que há erro sobre nexo causal. Outra situação em que há 

erro sobre nexo causal é na hipótese da segunda corrente. 

OBS.: A professora filia-se à terceira corrente. 

 
3 https://migalhas.uol.com.br/arquivos/2018/4/art20180405-31.pdf 
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Consumação antecipada: há quem defenda, ainda, da hipótese de consumação antecipada, que seria o 

inverso do dolo geral. Na situação antecipada o sujeito ativo pratica uma conduta para depois praticar outra 

conduta, que dará causa ao resultado. Contudo, a primeira conduta já dá ensejo ao resultado.  

Exemplo: aplicou sedativo na vítima para depois a esquartejar. Contudo, a pessoa já havia falecido em razão 

do sedativo (há uma antecipação; trata-se de consumação antecipada). 

Questionamento a respeito do dolo geral:  

Situações do dolo geral: 

1) José quer matar Maria. Dispara contra a vítima. Julgando-a morta, José lança aquilo que supõe tratar-se de 

seu cadáver no mar. A vítima morre afogada. 

2) José envenena Maria. Julgando-a morta, efetua diversos disparos contra o que julga tratar-se de seu 

cadáver. Maria morre em virtude dos disparos. 

Pelo dolo geral, José responderia, em quaisquer das situações, por homicídio doloso consumado. A dúvida 

recai quanto às qualificadoras. 

No caso 1, a causa da morte foi asfixia por afogamento. Essa qualificadora será a ele imputada? Não, porque 

para que haja a imputação seria necessário que o sujeito ativo soubesse que estava causando, naquele 

momento, a morte da vítima pela asfixia. Tal não estava em sua esfera de conhecimento, pois ela suponha 

tratar-se de um cadáver. Assim, responderia por homicídio doloso simples consumado SEM a qualificadora da 

asfixia. 

No caso 2, o sujeito ativo quer matar por envenenamento. Este, quando praticado de maneira insidiosa, 

caracteriza qualificadora. Essa qualificadora será a ele imputada? A rigor, a vítima não faleceu envenenada, 

mas em virtude dos disparos. Aqui, há uma controvérsia, existindo duas correntes.  

Para a primeira, responderá pelo crime na forma qualificada, isto é, homicídio doloso qualificado pelo 

envenenamento (não serão considerados os meios que efetivamente provocaram o resultado, mas os meios 

que queria e que se valeu, mas ainda que não tenha sido os meios que efetivamente provocaram).  

Para a segunda, não responderá a título de qualificadora, já que não foi o meio que efetivamente provocou o 

resultado. 

Dolo cumulativo: ocorre na denominada progressão criminosa. Esta consiste na hipótese em que o agente, 

inicialmente, quer algo menos grave. Posteriormente, durante a realização da conduta para atingir algo 

menos grave, resolve que quer praticar algo mais grave.  

Exemplo: sujeito ativo que quer praticar lesão corporal. Após as lesões corporais, altera-se o dolo, 

pretendendo, posteriormente, matar a vítima. Há, portanto, progressão criminosa, com dolo cumulativo 

(primeiro, pretendia lesionar; depois, pretendia matar).  

Não confundir progressão criminosa com crime progressivo. Neste, o agente, de início, já pretende algo 

mais grave. Só que, para atingir o mais grave, precisará “passar” por crimes menos graves.  

Exemplo: para matar, é necessário em primeiro lugar lesionar. A lesão, aqui, seria compreendida como 

“crime de ação de passagem”. 

Delitos de tendência e delitos de intenção: verificar-se-á os seguintes casos concretos. A teoria ficará para a 

próxima aula. 
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Exemplo: professora sempre tomava café de um determinado restaurante. Em determinado dia, um rapaz 

veio por trás e deu um “tapa” nas costas do colega. Em meio a xingamentos, se abraçavam, sendo uma 

prática entre eles comum. 

Exemplo: mãe se despede de seu filho negro, referindo-se, comumente a ele de “negão”, “meu preto”. 

Exemplo: professora chama os alunos, comumente, de “meus pretos”. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Delitos de Tendências e de Intenção 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Retomada da aula anterior: 

Delitos de tendência e delitos de intenção: verificar-se-á os seguintes casos concretos.  

Exemplo: professora sempre tomava café de um determinado restaurante. Em determinado dia, um rapaz 

veio por trás e deu um “tapa” nas costas do colega. Em meio a xingamentos, se abraçavam, sendo uma 

prática entre eles comum. 

Exemplo: mãe se despede de seu filho negro, referindo-se, comumente a ele de “negão”, “meu preto”. 

Exemplo: professora chama os alunos, comumente, de “meus pretos”. 

Exemplo: agente público pode realizar, objetivamente, uma conduta definida como abuso de autoridade, 

sem que quisesse abusar, negativamente, de seu poder. Hipótese em que o guarda de trânsito solicitou que 

individuo, que apresentava dificuldade para sair da vaga, demonstrasse os documentos referentes ao veículo. 

O guarda de trânsito resolveu não liberar o indivíduo, querendo se comunicar com algum familiar. O 

individuo entendia que o guarda o estava, ilegalmente, impedindo de sair. Em realidade, o guarda havia 

observado que o indivíduo, inobstante tivesse habilitação para dirigir, não sabia conduzir direito o veículo. 

Ficou então preocupado que o indivíduo sofresse algum acidente, em razão de sua falta de habilidade. Ou 

seja, observa-se que não se tratava de abuso de autoridade, pois inexistiu o dolo de abusar, negativamente, 

de seu poder. 

Nestes exemplos, não houve conduta típica, porque, embora, soubessem e quisessem praticar a conduta 

(xingamentos, chamar de “meu preto” etc), não houve atuação mediante dolo necessário/dolo de tendência.  

Trata-se de delitos de tendência, uma vez que, para que existam, será necessário que o agente imprima ao 

seu dolo a tendência indispensável à sua caracterização.  

Todos estes crimes são crimes que, pela própria essência/natureza, para que estejam caracterizados, será 

necessário imprimir ao dolo inclinação/tendência que lhes é peculiar. Veja-se que, nos exemplos 

anteriormente mencionados, não há intenção ofensiva (no caso da mãe, por exemplo, a intenção é 

justamente oposta, ou seja, a intenção é carinhosa), não há intenção segregatícia, daí porque, por exemplo, 

não podem configurar ofensa contra a honra. Assim, não há crime de injuria sem a intenção ofensiva; da 

mesma maneira, não há crime de estupro sem tendência lasciva.  

Dúvida de muitos alunos: mas e se a “vítima” se sentir ofendida, em hipótese em que não houve a tendência 

no dolo do agente? Vale lembrar que o crime está “na cabeça” do autor, e não na da vítima. O crime se 

refere a um comportamento do autor, e não da vítima. Se o intuito do agente, a tendência imprimida ao dolo 

não é ofensiva, não há crime contra a honra. De outro turno, ainda que a vítima não se sinta ofendida, se a 

tendência do agente era ofendida, o crime restará caracterizado. 

Ao lado dos crimes de tendência, é possível tratar dos crimes de intenção (também denominados de 

tendência interna transcendente).  
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Nos delitos de intenção, o agente, ao realizá-los, na realidade, o faz como “ponte” para que, depois, consiga 

alcançar um resultado ou realizar uma atividade. Assim, os delitos de intenção são “pontes” para atingir algo 

que se encontra “lá na frente”.  

Exemplo: crime de extorsão. O agente constrange a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer algo. 

Mas a rigor, não pretende algo. Este algo é apenas uma “ponte” para obtenção de vantagem indevida (seu 

fim último, isto é, aquilo que se denominou anteriormente do que está “lá na frente”). Para a caracterização 

do crime de extorsão (crime de intenção), não é necessária a obtenção efetiva da vantagem indevida (se 

obtiver a vantagem indevida, haverá mero exaurimento). 

Exemplo: crime de falsificação de moeda. O agente, ao falsificar a moeda, o faz para a realização de uma 

ação transcendente, posterior. Atenção, pois, o crime se consuma com a falsificação da moeda (e não com a 

ação transcendente). 

Crimes de intenção mutilado de dois atos: 

Por conta dos resultados transcendentes, pode ser que, para alcançá-los, o agente tenha que realizar outra 

conduta. Trata-se dos crimes de intenção mutilados de dois atos. Exemplo: o crime de moeda falsa. Ao 

falsificar a moeda, já consumou o crime. Para realizar a conduta transcendente, será necessário outro ato 

dele (distribuir a moeda, colocar em circulação etc). 

Crimes de intenção de resultado cortado: 

Exemplo: extorsão, prevaricação. Na prevaricação, o agente, por exemplo, pratica ato contrário à disposição 

legal (primeira conduta) para satisfazer interesse ou sentimento pessoal (segunda conduta). Consuma-se com 

a mera prática de ato contrário à disposição legal. 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos de intenção
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Fato Típico Culposo - Parte 1 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Sem dolo ou sem culpa, não é possível falar em conduta típica (já que nosso ordenamento jurídico não 

admite a responsabilidade objetiva). 

Elementos que compõem o fato típico culposo: 

1. a conduta voluntária que inobserva o dever objetivo de cuidado; 

A conduta violadora do dever objetivo de cuidado é voluntária. Veja-se que, se inexistisse conduta voluntária, 

não haveria conduta típica. 

A conduta pode corresponder à negligência (omissões por falta de cautela), imprudência (afoiteza) ou 

imperícia (inobservância de regra técnica de arte, profissão ou ofício). 

O princípio da confiança serve como limitador do dever objetivo de cuidado. O princípio da confiança 

prescreve que nas atividades compartilhadas de risco, determinadas da vida moderna, cada um realiza sua 

parcela da atividade, crendo que os demais a também cumprirão.  

Exemplo de atividade compartilhada de risco por excelência: condutas de trânsito. O indivíduo A atravessa o 

semáforo verde, pois crê que o indivíduo não irá atravessar o semáforo vermelho. 

Requisitos para que se possa, validamente, alegar o princípio da confiança:  

a) o indivíduo deve realizar a atividade compartilhada que lhe é cabível com o cuidado que lhe é devido. 

Exemplo: rodovia em que é proibida travessia de pedestre; velocidade máxima de 110 km/h. o motorista 

estava dirigindo seu veículo a 120 km/h e atropelou um pedestre. Nessa hipótese, o motorista não poderá 

alegar que cumpriu com sua parcela devida relativa ao cuidado devido (inobservou-se o dever de cuidado 

objetivo). 

b) exista razão para confiar que os demais também estarão realizando suas atividades compartilhadas com 

o dever de cuidado que lhes é devido. Exemplo: pessoa que dirija na rodovia, todos os dias, em velocidade 

máxima de 100 km/h. Inobstante fosse proibido pedestres, estes eram comuns na rodovia. Não há razão para 

confiar, pois era comum a presença de pedestres, o que era notório para motoristas que trafegavam na 

rodovia. Em razão disso, o motorista, então, é obrigado a redobrar os seus cuidados. 

No crime culposo, o agente dirige finalisticamente sua vontade a algo que não o resultado. Exemplo: 

imprimir velocidade incompatível com regras de segurança porque precisa chegar a tempo de tal 

compromisso (imprimir a conduta a outra situação, que não o resultado). 

Já, no crime doloso, o agente dirige finalisticamente sua vontade ao resultado. Exemplo: imprimir velocidade 

excessiva ao veículo para passar por cima da vítima (dolo de matar – imprimi a conduta ao resultado morte); 

2. resultado; 
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No crime culposo, o resultado consiste, a rigor, em resultado naturalístico (trata-se de mudança no mundo 

exterior, provocado pela conduta do agente). A doutrina denomina tal ocorrência de azar do agente, que, ao 

deixar de observar o dever objetivo de cuidado, pela prática de uma conduta dá ensejo a um resultado 

naturalístico. 

Por diversas vezes, há inobservância do dever objetivo de cuidado, mas sem a ocorrência do resultado 

naturalístico. Logo, não há crime culposo. É possível a existência, contudo, de crime doloso subjacente. 

Exemplo: imprimi velocidade excessiva no veículo em proximidade de escola, com grande concentração de 

pessoa. Quase atropelou um indivíduo, mas não machucou ninguém. Reitera-se: crime culposo não houve, 

pois inexistiu um resultado naturalístico. Ocorreu, contudo, um crime doloso de perigo (é o caso do art. 311, 

da Lei nº 9.503/1997). 

Lei 9.503/1997, Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, 

hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande 

movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

Em regra, não há crime culposo sem resultado naturalístico. Ocorre que, no sistema brasileiro, há exceções. 

Exemplo: art. 63, §2º, da Lei 8.078/1990 – trata-se de um crime culposo sem resultado naturalístico; art. 66, 

§2º, da Lei 8.078/1990 – trata-se de um crime culposo sem resultado naturalístico; art. 38, da Lei 

11.343/2006 – trata-se de um crime culposo sem resultado naturalístico.  

Lei 8.078/1990, Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas 

embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade: 

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

§ 2° Se o crime é culposo: 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

Lei 8.078/1990, Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, 

característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou 

serviços: 

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. 

§ 2º Se o crime é culposo; 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

Lei 11.343/2006, Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-

lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) dias-multa. 

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o 

agente. 

3. previsibilidade objetiva do resultado; 

O necessário que o resultado seja, também, previsível, para a caracterização de crime culposo. Isto é, 

previsível é algo que se pode prever (ainda que não o seja). Tal previsibilidade é, portanto, objetiva (significa 

que o agente há de ser substituído pelo “homem médio”). O homem de conhecimento médio deve poder 

prever o resultado (não é o homem mais cauteloso, tampouco o mais imprudente – há de ser o meio termo). 
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Sendo possível a previsão, pelo homem médio, cabível a caracterização da previsibilidade objetiva do 

resultado. 

4. nexo causal; 

5. nexo de determinação – conexão interna entre o desvalor da conduta e do resultado (isto é, a realização 

do risco no resultado); 

6. tipicidade; 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Fato Típico Culposo - Parte 2 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Dar-se-á continuidade à aula anterior. 

Elementos que compõem o fato típico culposo: 

1. a conduta voluntária que inobserva o dever objetivo de cuidado; 

2. resultado; 

3. previsibilidade objetiva do resultado; 

Para a caracterização do crime culposo, é necessário que o resultado seja, também, previsível. Previsível é 

algo que se pode prever (ainda que não o seja). Tal previsibilidade é, portanto, objetiva (significa que o 

agente há de ser substituído pelo “homem médio”).  

O homem de conhecimento médio deve poder prever o resultado (não é o homem mais cauteloso, 

tampouco o mais imprudente – há de ser o meio termo). Sendo possível a previsão, pelo homem médio, 

cabível a caracterização da previsibilidade objetiva do resultado. 

A rigor, substitui-se o homem médio dentro da mesma categoria (isto é, se analisa-se a conduta de um 

técnico, tal deve ser substituído pelo técnico de conhecimento médio). 

Atenção: A previsibilidade objetiva é utilizada para aferir a existência do fato típico culposo. Posteriormente, 

na análise da culpabilidade, realizar-se-á sob a ótica da previsibilidade subjetiva. 

Da previsibilidade objetiva, é possível extrair as duas modalidades de culpa. Previsível é a qualidade daquilo 

que se pode prever. Contudo, em todo que se pode prever, é previsto. Assim, há a i) culpa com previsão 

(previsível previsto – a denominada culpa consciente); ii) culpa sem previsão (previsível não previsto – 

denominada culpa inconsciente). 

 

4. nexo causal; 

A imputação do resultado depende do agente tê-lo causado (o resultado só é imputável a quem tiver a ele 

dado causa).  

No fato típico culposo, não basta a caracterização do nexo causal, sendo necessária a presença do nexo de 

determinação, veja-se. 

culpa

culpa com 
previsão

culpa sem 
previsão
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5. nexo de determinação – conexão interna entre o desvalor da conduta e do resultado (isto é, a realização 

do risco no resultado); 

O nexo de determinação consiste numa conexão interna entre o desvalor da conduta e o desvalor do 

resultado. Ou seja, trata-se da realização do risco no resultado. Não basta que a conduta inobservadora do 

dever objetivo de cuidado tenha causado o resultado. É necessário que a conduta voluntária que inobserva o 

dever objetivo de cuidado tenha determinado o resultado. 

Exemplo: indivíduo está atravessando a rua de mão única. Ao atravessar a rua, o indivíduo deve se orientar 

de acordo com a mão da rua. Nisso, vem um carro na contramão da direção, atropelando o indivíduo, que 

veio a falecer em razão do acidente. Pois bem, o agente violou o dever objetivo de cuidado, ao transitar na 

contramão. O agente causou o resultado morte, que é previsível, ao transitar na contramão. Há nexo causal e 

há nexo de determinação (a vítima faleceu porque o agente estava transitando na contramão). 

Exemplo: indivíduo está atravessando a rua de mão única. Ao atravessar a rua, o indivíduo deve se orientar 

de acordo com a mão da rua. Nisso, vem um carro na contramão. O indivíduo, pretendendo ser atropelado, 

se joga em frente ao veículo. O agente inobservou o dever objetivo de cuidado, ao transitar na contramão. O 

agente causou o resultado morte, que é previsível, ao transitar na contramão. Há nexo causal, mas não há 

nexo de determinação (o evento morte não ocorreu porque o carro transitava na contramão). 

Exemplo: indivíduo transitando a 150km/h, numa rodovia de via de velocidade permite de 100km/h, onde 

não se admite o trânsito de pedestres. Houve o atropelamento de um pedestre. Houve conduta que 

inobservou o dever objetivo de cuidado (ao transitar acima do limite máximo). Houve resultado (evento 

morte). É previsível (em razão da velocidade). Houve nexo causal (atropelamento). Houve nexo de 

determinação? Veja-se: a vítima morreu porque o agente transitava a 150km/h? Depende, pode ser que 

sim ou não. O tempo de frenagem do veículo depende da velocidade que se imprimiu. Pode ser que o agente 

não tenha conseguido frear, em razão da alta velocidade.  

6. tipicidade; 

Nem todo crime admite a modalidade culposa. Os crimes culposos são excepcionais. Desta feita, em regra, 

todo crime é doloso, sendo o crime culposo a exceção. 

Princípio da excepcionalidade do crime culposo: o crime culposo é sempre excepcional. 

OBS.: culpa propriamente dita e culpa impropria. 

Art. 20, §1º, do Código Penal: culpa imprópria não é culpa, daí porque impropria. É tratada como se culpa 

fosse, sem que o seja. 

CP, Erro sobre elementos do tipo (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

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

Descriminantes putativas (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

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

Descriminante putativa: é hipótese em que o agente supõe tratar-se de situação que não existe. Se existisse, 

tornaria a conduta do agente lícita.  



64 

 

 

Exemplo: indivíduo está caminhando pela rua e se depara com seu inimigo, supondo que irá matá-lo, pois 

colocou sua mão para trás. O indivíduo então, com receio, dá um disparo, matando a vítima. Contudo, 

verificou que o individuo estava com um bilhete em que pretendia selar a paz. Imaginou-se situação que não 

ocorreu, mas que se ocorresse seria lícita (seria legítima defesa).  

O erro na descriminante putativa pode ser vencível (superável) ou invencível. Se o erro for invencível, o erro 

está plenamente justificável pelas circunstâncias. Nessa hipótese, o agente será isento de pena. Por outro 

lado, se o erro derivar de culpa, o agente deverá ser responsabilizado a título de culpa, por crime culposo, 

portanto. 

 

A rigor, todo excesso é doloso. Não existe excesso culposo. Porém, existem situações em que se realizará a 

responsabilização a título de culpa. Art. 20, §1º, segunda parte e art. 23, § único, do CP – em ambos há 

situação de culpa imprópria (quando o agente responde a título de culpa, embora o crime tenha sido doloso). 

Exclusão de ilicitude         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

CP, Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - em estado de necessidade;         (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - em legítima defesa;        (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.        (Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

Excesso punível         (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.        

(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

No direito penal, culpas não se compensam. 

Exemplo: a vítima e o agente tiveram culpa no evento. A culpa da vítima não compensa a culpa do agente. 

Desta feita, reitera-se que, no direito penal, não há compensação de culpa, apenas concorrência de culpa. 

 

 

 

 

 

 

 

erro

erro 
invencível

erro 
vencível
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Tentativa 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Iter criminis: é o caminho do crime, isto é, consiste no caminho que o agente percorre na prática do crime.  

O iter criminis subdivide-se em 05 (cinco) fases:  

i) cogitação (fase interna de mera cogitação);  

ii) preparação;  

iii) execução;  

iv) consumação;  

v) exaurimento (fase pós consumação). 

 

Exemplo: homicídio (art. 121, do Código Penal). Matar alguém – em qual das fases descreve a conduta 

criminosa no art. 121? A fase de consumação (com a ocorrência do evento morte).  

Desta feita, a partir da análise da legalidade estrita, só haveria fato típico com a ocorrência do evento morte. 

Ocorre que a legislação penal brasileira permite que se aplique o tipo penal incriminador a partir de um 

momento anterior à consumação.  

OBS.: para a maioria dos tipos definidos no Código Penal, o momento definitivo como conduta criminosa é a 

fase de consumação. 

CP, Homicídio simples 

Art. 121. Matar alguem: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Qual o momento a partir do qual legislação penal brasileira admite a aplicação da norma penal 

incriminadora? A partir da fase de início de execução. A norma penal, em específico, que autoriza a aplicação 

da norma penal incriminadora a partir da fase de execução é o art. 14, II, do Código Penal.  

Veja-se, portanto, que o art. 14, II, do CP estende a aplicação do tipo penal incriminador, para atingir 

momento anterior à consumação (em específico a partir da execução).  

Desta feita, o art. 14, II, do CP é dispositivo denominado como norma penal de extensão (torna os 

momentos anteriores à consumação em fatos típicos, desde que, é claro, a partir da execução). Se não fosse 

por ela, não seria possível a aplicação do tipo penal incriminador para momento por ele não definido.  

i) cogitação;; ii) preparação iii) execução;
iv) 

consumação;
v) 

exaurimento;
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O art. 14, II, do CP é, ainda, norma de adequação típica mediata por ampliação temporal, haja vista que, a 

partir dela, há adequação típica para conduta praticada em momento anterior à consumação. A norma de 

adequação típica mediata por ampliação temporal é aquela que estende, no tempo, o âmbito de incidência 

da norma incriminadora. 

Via de regra, os atos anteriores à execução são atípicos (e não impuníveis, como se diz, comumente). 

CP, Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (Incluído 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Pena de tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime 

consumado, diminuída de um a dois terços. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Crime tentado: a partir do exposto, o crime é tentado quando, iniciada a sua execução, o resultado não 

sobrevém por razão alheia à vontade do agente. 

Elementos do fato típico tentado: 

i) início da execução; 

ii) não superveniência do resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente; 

iii) dolo (tipo subjetivo da tentativa); 

 

No que tange ao dolo, cumpre esclarecer que há controvérsia quanto à admissibilidade de dolo eventual 

em crime de tentativa. Para a professora, não é possível conceber crime tentado mediante dolo eventual (há 

previsibilidade e aceitação do resultado como possível, mas tal não é querido/desejado). Ainda segundo o 

entendimento da professora, no crime tentado há desejo, mas o agente não logra êxito por circunstâncias 

alheias à sua vontade. Atenção, pois o entendimento da professora, por ser minoritário, não deve ser 

adotado, em regra, para fins de prova. 

Entendimento majoritário e do Superior Tribunal de Justiça: admite-se a tentativa com dolo eventual e dolo 

direto. 

A tentativa é a realização imperfeita, incompleta do tipo penal. Diz-se consumado quando todos os 

elementos estiverem presentes (realização perfeita/completa do tipo penal). Diz-se tentado quando, iniciada 

a execução, o resultado não sobrevém por circunstância alheia à sua vontade.  

Elementos do fato típico tentado

início da execução;

não superveniência do 
resultado por 

circunstância alheia à 
vontade do agente

dolo
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Tipo penal = tipo objetivo + tipo subjetivo.  

 

A tentativa é a realização incompleta do tipo penal objetivo ou subjetivo? Relembre: o tipo subjetivo é o 

dolo. Há diferença entre o tipo subjetivo do crime consumado e do crime tentado? Não há nenhuma 

diferença entre o tipo subjetivo do crime consumado (dolo) e do crime tentado (dolo). A diferença, portanto, 

reside no tipo objetivo: no crime tentado, o tipo objetivo é incompleto (quis matar alguém, mas não 

conseguiu); no crime consumado, o tipo objetivo é completo. 

Com isso, conclui-se que a tentativa é realização imperfeita, incompleta do tipo penal objetivo. 

Crime de atentado: 

Há, na legislação penal brasileira, crimes de atentado. Trata-se de crimes em que a tentativa está descrita no 

tipo, comparada à consumação. Exemplos: art. 352, do Código Penal. O dispositivo penal descreve tanto o 

verbo evadir, quanto tentar evadir – nas duas hipóteses, o crime é reputado como consumado (não sendo 

possível utilizar o art. 14, II, do Código Penal, ou seja, inadmite-se tentativa, em razão da equiparação). 

CP, Evasão mediante violência contra a pessoa 

Art. 352 - Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de 

violência contra a pessoa: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência. 

Delitos de obstáculo: 

Existem determinados crimes que o legislador entendeu por bem realizar a previsão de atos preparatórios 

como criminosos em si. Trata-se dos delitos de obstáculo (o ato preparatório já foi reputado como conduta 

criminosa). Exemplo: art. 291, do Código Penal; crimes de organização criminosa, associação criminosa, 

petrechos para preparação de droga (art. 34, da Lei de Drogas). 

CP, Petrechos para falsificação de moeda 

Art. 291 - Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, 

instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

Lei nº 11.343/2006, Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer 

título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto 

destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa 

Acerca dos elementos do fato típico tentado, necessário o início da execução. O que tal significa? Um 

homem que residia no andar de cima de um prédio. Embaixo havia um estabelecimento comercial. Um 

homem e uma criança de rua pularam o muro do prédio e estavam caminhando na direção da porta dos 

fundos quando o proprietário, policial reformado, os rendeu. O homem foi indiciado por tentativa de furto 

qualificação e corrupção de menores (a criança responderia por ato infracional equiparado). Já houve ou não 

início da execução? Tal será o tema da próxima aula. 

Tipo 
penal 

objetivo

Tipo 
penal 

subjetivo

Tipo 
penal
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Teoria sobre Início da Execução e Crimes que não admitem 

tentativa 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Acerca do início da execução, é necessária a observância de determinadas teorias. 

Teoria subjetiva: a prática de qualquer ato destinado à conduta criminosa caracterizaria início da execução. 

Assim, todas as vezes em que o agente exteriorizasse a intenção de praticar a conduta criminosa, haveria 

início de execução. 

Tal teoria não distingue atos preparatórios de ato de execução. Se um agente se coloca à espera da vítima, 

em emboscada, tal já seria início de execução, ainda que a vítima nem passe por tal lugar nesse dia. 

A teoria subjetiva não é adota pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Teoria objetiva formal: haveria início da execução apenas quando o agente iniciasse a realização do verbo 

nuclear do tipo. Se o agente começa a retirar o objeto de dentro da bolsa da vítima, haveria início da 

execução.  

Teoria objetiva material: afirma que início da execução não apenas é o início da realização da ação nuclear 

do tipo. Dar-se-á quando o agente realizar qualquer conduta, que por estar intimamente ligada à conduta 

nuclear do tipo, deve ser dela considerada parte integrante.  Não se pode confundir início da ação do crime 

com o início da ação típica.  

Exemplo: como o indivíduo subtrai algo dentro de uma casa sem nela adentrar?   

Teoria objetiva individual: haverá início da execução quando o agente realizar algo que, segundo seu plano 

concreto, revele início da execução. Só é início da execução aquilo que o agente, segundo seu plano 

individual, considera início da execução. Crítica: trata-se, em realidade, de teoria objetiva material. 

Importância desta teoria: suponha que o agente quisesse matar a vítima, atirando uma faca contra ela. O 

agente se dirige até determinado lugar, colocando-se em emboscada, aguardando a vítima passar. O agente 

está aguardando há muito tempo, então resolve que irá treinar pontaria numa árvore em sua frente. Em 

determinado momento, como treinamento, atira a faca, atingindo alguém que por ali passava. Ao se 

aproximar, verifica que atingiu a vítima pretendida, que havia passado pela localidade mais cedo. Caso a 

vítima não viesse a óbito, o agente não responderá pela tentativa, segundo a teoria objetiva individual. Por 

qual motivo? Porque, no momento em que realizou a conduta de atirar a faca contra a árvore, o fez para 

treinar e não para matar a vítima. Desta feita, não poderia se falar em homicídio tentado, mas lesão corporal 

culposa. 

Teoria da univocidade: formulada por Carrara. Para esta teoria, há de se fazer distinção entre atos de 

preparação e atos de execução. Os atos de preparação seriam equívocos, isto é, poderiam se desenvolver 

para qualquer tipo de atividade. Os atos de execução, de seu turno, são unívocos, isto é, são direcionados à 

realização da conduta criminosa de maneira certa, de maneira inequívoca. 
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Retomada do exercício da aula anterior. Acerca dos elementos do fato típico tentado, necessário o início da 

execução. O que tal significa? Um homem que residia no andar de cima de um prédio. Embaixo havia um 

estabelecimento comercial. Um homem e uma criança de rua pularam o muro do prédio e estavam 

caminhando na direção da porta dos fundos quando o proprietário, policial reformado, os rendeu. O homem 

foi indiciado por tentativa de furto qualificação e corrupção de menores (a criança responderia por ato 

infracional equiparado). Já houve ou não início da execução? 

Para a teoria objetiva formal, os indivíduos não estariam no início da execução do crime de furto, sendo 

apenas atos preparatórios. 

Para a teoria objetiva material, os indivíduos estariam no início da execução do crime de furto. 

Para a teoria objetiva individual. os indivíduos também estariam no início da execução do crime de furto. 

Crimes que admitem e não admitem a figura da tentativa: 

Contravenções penais admitem tentativa. O que ocorre é que a tentativa da contravenção penal não é 

passível de punição. São afirmativas diferentes. 

Crimes que não admitem a tentativa (conatus):  

1. culposos; 

Não admitem tentativa, porque o crime tentado tem como elemento subjetivo o dolo. 

2. preterdolosos; 

Não admitem tentativa, porque no crime preterdoloso há dolo no antecedente e culpa no consequente. 

Exemplo: lesão corporal seguida de morte. O agente quer lesionar; mas, além de lesionar, acaba matando a 

vítima, sem querer. 

Excepcionalmente, cabe tentativa no crime preterdoloso. Exemplo: crime de aborto com morte da gestante. 

É possível a tentativa de aborto com morte da gestante. 

3. omissivos próprios; 

Trata-se de crime em que há conduta criminosa quando o agente viola um dever de agir. Em tal crime, ou o 

agente atua e não há crime; ou o agente deixa de atuar e há crime. Não há como existir tentativa nos crimes 

omissivos próprios. 

4. atentado; 

Trata-se de crime em que o tipo penal descreve a forma incompleta de realização, equiparando-a forma 

completa do tipo (a tentativa é equiparada, no tipo, à forma consumada). 

Exemplo: art. 352, do Código Penal. 

CP, Evasão mediante violência contra a pessoa 

Art. 352 - Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de 

violência contra a pessoa: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência. 

5. mera conduta; 
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Segundo a professora, é equivocado dizer que os crimes de mera conduta não admitem tentativa. Os crimes 

de mera conduta descrevem a prática de determinado comportamento como criminosa, independentemente 

de resultado. Para a professora, é perfeitamente possível a tentativa da realização deste comportamento, 

por circunstâncias alheias à sua vontade. 

Contudo, para a doutrina majoritária, os crimes de mera conduta não admitem tentativa. 

6. formais unissubsistentes; 

Os crimes formais descrevem, mas não dependem de resultado para consumação. Subdividem-se em 

unissubsistentes (crimes praticados por um único ato) e plurissubsistentes (crimes praticados por um ou mais 

atos). 

Os crimes formais unissubsistentes não podem ter seu iter criminis fracionado, daí porque não admitem 

tentativa. Os crimes formais plurissubsistentes, de seu turno, podem ter seu iter criminis fracionado, daí 

porque admitem tentativa. 

Para a professora, conduta, é perfeitamente possível a tentativa em crimes formais unissubsistentes, o que 

será melhor tratado na próxima aula. 

7. habituais; 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Tentativa no Crime de Latrocínio 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Dar-se-á continuidade à aula anterior. 

Crimes formais unissubsistentes: a doutrina majoritária entende que os crimes formais unissubsistentes não 

admitem tentativa. Para a professora, tal afirmativa não é de todo verdadeira.  

Exemplo de tentativa no crime formal unissubsistente: crime contra a honra realizado de forma verbal – tal 

ofensa não chega ao conhecimento da vítima ou de terceiro, por razões alheias à vontade do agente. 

Dica: se tal questão for cobrada em prova objetiva, deve ser adotado o entendimento majoritário (isto é, no 

sentido de que crime formal unissubsistente não admite tentativa). 

Crimes habituais: trata-se dos crimes em que a prática de uma única conduta (isoladamente considerado) é 

um indiferente penal. O agente, para praticar a conduta típica, no crime habitual, deveria reiterar o 

comportamento prescrito no tipo. 

Exemplo: manutenção da casa de prostituição; exercício ilegal da profissão de médico, de dentista ou 

farmacêutico.  

Para a doutrina majoritária, não se admite tentativa, nos crimes habituais, porque ou o agente reitera a sua 

prática (caracterizando-se o crime habitual consumado) ou o agente não reitera a sua prática (nada se 

caracterizando, pois, a conduta isolada é um indiferente penal).  

Entretanto, parte da doutrina discorda deste posicionamento, entendendo ser plenamente possível a 

tentativa de crime habitual. É a seguinte hipótese: quando o agente consegue realizar determinada conduta, 

mas não consegue reiterá-la, por circunstâncias alheias à sua vontade. Exemplo: indivíduo monta escritório 

para atender clientes, sem ter qualificação profissional de dentista. O agente atende o primeiro agente, com 

pretensão de reiterar sua conduta, mas não o faz porque, por exemplo, alguém o impediu de continuar. 

A tentativa admite classificações: perfeita (acabada), falha, imperfeita (inacabada), cruenta (vermelha), 

incruenta (branca), supersticiosa. 

Atenção à tentativa supersticiosa: hipótese em que o agente tenta praticar o crime, mas se utiliza de meios 

não seriam capazes de chegar ao resultado, mas por crença do individuo seria possível. Trata-se de hipótese 

de crime impossível, mas em que o agente está errado quanto à eficácia do meio.  

Exemplo: realizar trabalho espiritual, crendo sinceramente que tal será apto a causar a morte da vítima.  

Há determinadas modalidades criminosas cuja tentativa deve ser analisada com maior atenção. 

Hipóteses especiais: latrocínio, crimes omissivos impróprios, crimes contra a honra, furto/roubo, extorsão. 

1) Latrocínio: subtração + morte (decorre da violência usada para o roubo). Ainda, a violência usada para o 

roubo é a violência usada para subtrair, garantir detenção da coisa ou assegurar impunidade pela subtração. 
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Atenção, pois nem todo roubo com morte configura latrocínio.  

Exemplo: agente foi roubar um velhinho que andava de bengala. Deu um susto tão grande que o velhinho 

caiu e morreu. Neste caso, não houve latrocínio, pois a morte não decorreu de violência usada para o roubo, 

mas decorreu da grave ameaça. 

Exemplo: agente foi roubar alguém. Porém, na hora em que está roubando, ao constatar que a vítima é um 

policial, decide matá-la (pelo fato de ser policial). Não se trata de latrocínio, haja vista que houve roubo + 

homicídio qualificado. Relembrar que a morte, no latrocínio, deve decorrer da violência usada para o roubo, 

para subtrair, garantir a detenção da coisa ou assegurar a impunidade. 

Ainda analisando o latrocínio. A morte no roubo pode se dar a título de culpa ou a título de dolo.  

Quando a morte se der a título de culpa, não cabe tentativa no latrocínio. 

Quando a morte se der a título de dolo, há quatro (04) situações possíveis:  

a) ST + MT = latrocínio tentado; b) ST + MC; c) SC + MC; d) SC + MT. 

Veja-se cada uma delas: 

a) ST + MT: agente pretende furtar veículo. Disfere tiro na vítima, que não vem a falecer. Não consegue levar 

o carro, tampouco matar a vítima. A polícia chega ao local, impedindo ambas as hipóteses. Trata-se de 

latrocínio tentado. 

b) ST + MC: agente difere tiro na vítima, conseguindo matá-la, mas não consegue levar o carro, em razão da 

chegada da polícia. Trata-se de latrocínio consumado (Súmula 610, do Supremo Tribunal Federal). 

STF, Súmula 610: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração 

de bens da vítima. 

c) SC + MC: agente dispara tiro na vítima, conseguindo matá-la e levar o carro. Trata-se de latrocínio 

consumado. 

d) SC + MT: agente dispara tiro na vítima, não conseguindo matá-la, mas leva o carro. Trata-se de latrocínio 

tentado. 

Legenda: 

MC: morte consumada. 

MT: morte tentada. 

ST: subtração tentada. 

SC: subtração consumada. 

LT: latrocínio tentado. 

LC: latrocínio consumado. 

substração morte latrocínio
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O que define o momento consumativo do latrocínio? É a consumação do homicídio (morte consumada), já 

que o latrocínio é um crime qualificado pelo resultado (consuma-se com a superveniência do resultado 

qualificador). 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Momento Consumativo dos Crimes Contra Honra, do Roubo e do 

Furto 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Dar-se-á continuidade à aula anterior. 

Crimes omissivos impróprios: o agente garantidor da não superveniência de resultado se omite diante de um 

dever especial de agir (de impedir resultado). Se o resultado vier a ocorrer, o agente poderá ser 

responsabilizado. Trata-se no nexo normativo na omissão.  

Início da execução em crime omissivo: se dará a partir de dois critérios diferentes (quando o agente realiza 

conduta que deixa inequívoca intenção de não realizar a ação salvadora OU quando o agente deixa escapar 

sua última chance de realizar a ação salvadora). 

Primeira situação em que se poderia vislumbrar início da execução em crime omissivo: quando agente 

realiza qualquer conduta que deixasse inequívoca sua decisão de não realizar a ação salvadora.  

Exemplo: mãe está na praia com seu filho. O filho está no mar e começa a pedir por socorro. A mãe percebe 

tratar-se do filho, mas vai simplesmente embora. Outra pessoa entra no mar e salva a criança. Nessa 

hipótese, configurou-se tentativa de omissivo impróprio, pela mãe. O fato de deixar a praia, simplesmente, 

caracteriza inequívoca intenção de não realizar a ação salvadora (iniciando a execução do crime omissivo 

impróprio). 

Segunda situação em que se poderia vislumbrar início da execução em crime omissivo: quando o agente 

deixasse escapar a última chance de realizar a ação salvadora. 

Crimes contra a honra: trata-se de crimes formais, ou seja, independe da ocorrência do resultado 

naturalístico para sua consumação. No crime contra a honra, pretende-se macular a honra alheia. Desta feita, 

em sendo crime formal, não é necessária a efetiva mácula da honra alheia para a consumação do crime 

(bastará a realizar a ofensa, ainda que, reitera-se, não se macule a honra alheia). 

Crimes contra a honra: a) crimes contra a honra objetiva (aquilo que outros pensam da vítima – calúnia e 

difamação); b) crimes contra a honra subjetiva (injúria). 

Momento consumativo do crime contra a honra objetiva: a consumação ocorre quando a ofensa chegar ao 

conhecimento de terceiros. 

Momento consumativo do crime contra a honra subjetiva: a consumação ocorre quando a ofensa chegar ao 

conhecimento da vítima. 

É possível o agente proferir ofensa e a ofensa não chegar ao conhecimento de terceiros, por motivos de 

razões alheias à sua vontade? Sim, por exemplo, o agente escreve carta a terceiros, dizendo que a vítima 

praticou crime (que sabe não ter praticado). Se não chegar ao conhecimento de terceiros, por motivos 

alheias à sua vontade, restará caracterizado apenas o crime na modalidade tentada. 

Furto/roubo: relembrando que o roubo é um tipo de furto + constrangimento. 
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Teorias existentes quanto ao momento da consumação do furto:  

1. Teoria da concrectatio: consuma-se o furto no momento em que o agente toca a coisa. Não é a teoria 

adotada pelo ordenamento brasileiro. 

2. Teoria da amotio ou apprehensio: consuma-se o furto no momento em que a coisa é subtraída e apossada 

pelo agente, independentemente de ser posse mansa ou pacífica. É a teoria dominante no Brasil, inclusive 

com Súmula no STJ (Súmula 582, do STJ). 

STJ, SÚMULA n. 582: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência 

ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa 

roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 

3. Teoria da ablatio: consuma-se o furto no momento em que, para além de subtraída, a coisa é retirada da 

esfera patrimonial (retira do local em que ocorreu o furto). 

4. Teoria da Ilatio: consuma-se o furto no momento em que o agente se apossa e leva o bem desejado a local 

onde estivesse a salvo. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Desistência Voluntária, Arrependimento Eficaz e Definição e 

Natureza Jurídica 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Dar-se-á continuidade à aula anterior, com análise do crime de extorsão. 

Crime de extorsão: trata-se de crime formal, pois não exige a ocorrência do resultado para a consumação, 

nos termos da Súmula 96, do STJ. A consumação se dá pela realização, pela vítima, de conduta que foi 

obrigada ou pela abstenção de conduta, independentemente da ocorrência do resultado. 

STJ, Súmula 96: O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. 

Art. 158, caput, do CP: resultado é obtenção da indevida vantagem econômica. Ocorre que, para a 

consumação, não se exige a ocorrência do resultado. 

Extorsão 

CP, Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para 

outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

Exemplo: agente exige a senha e cartão do banco, que foram entregues pela vítima. Por razão alheia à 

vontade do agente, não foi possível sacar o dinheiro. O crime de extorsão está consumado, porque houve o 

constrangimento da vítima a praticar determinada conduta (entrega do cartão e da senha do banco – com tal 

conduta, houve a consumação), com o intuito de obter indevida vantagem (ainda que esta não tenha sido 

obtida). 

Exemplo: agente constrange a vítima a assinar promissória. A partir do momento em que houver a assinatura 

da promissória, há a consumação do crime de extorsão (mesmo que a indevida vantagem não venha a ser 

obtida). 

É possível que o agente utilize violência, grave ameaça determinando que a vítima realize determinada 

conduta e esta não realiza, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesta hipótese, há crime de 

extorsão, na modalidade tentada. 

Análise do art. 15, do Código Penal: 

Desistência voluntária e arrependimento eficaz (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

CP, Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se 

produza, só responde pelos atos já praticados.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Desistência voluntária (também denominada ponte de ouro) e arrependimento eficaz: 

Desistência voluntária: quando o agente inicia a execução, mas decide de desistir de nela prosseguir. 

Exemplo: efetuou o primeiro disparo, para matar. Efetuou vários disparos, acertando apenas no ombro. Após 

tais disparos, acaba desistindo de prosseguir na execução. 
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Consequências práticas: quando o agente inicia a execução e, por ato voluntário seu, decide desistir de 

prosseguir, não responderá pelo crime inicialmente desejado. Exemplo: queria matar – mas se arrependeu, 

não prosseguindo na execução, embora pudesse nela prosseguir. Apenas responderá pelos atos até então 

praticados (exemplo: lesões). 

Arrependimento eficaz: quando o agente já tiver realizado os atos de execução para causar o resultado, mas 

se arrepende. Com isso, ainda não provocado o resultado, realiza nova conduta para impedir que o resultado 

efetivamente ocorra. 

Exemplo: mulher que cuidava do filho do vizinho (que atuava no mundo do crime). Este se escondeu na casa 

da vizinha, tendo sido impedido de lá permanecer pelo filho da mulher. O filho do vizinho então efetua 

disparos no filho da mulher. Inobstante tenha efetuado o disparo, o atirador, instado pela mãe, levou a 

vítima para o hospital, tendo sobrevivido. Nessa hipótese, houve, por parte do atirador, arrependimento 

eficaz. O agente arrependeu-se eficazmente, já que, após os atos de execução que levariam à morte, realizou 

ação salvadora. 

Consequências práticas: o agente responderá pela lesão gravíssima que causou à vítima. 

Assim, a desistência voluntária está para uma tentativa inacabada. Ao passo em que o arrependimento 

eficaz está para uma tentativa acabada.  

Diferença: na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o resultado não ocorreu por vontade do 

próprio agente. Ao passo em que na tentativa inacabada e na tentativa acabada, o resultado não ocorreu por 

razões alheias à vontade do agente. 

Existem controvérsias acerca da natureza da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. 

Por que na desistência voluntária e no arrependimento eficaz o agente apenas responde pelos atos já 

praticados?  

Primeira corrente: porque não houve tentativa do crime inicialmente praticado. Para esta corrente, o 

arrependimento eficaz e a desistência voluntária são causas de atipicidade da tentativa. 

Segunda corrente: porque, embora tenha havido tentativa do crime inicialmente desejado, não se pune essa 

tentativa, respondendo o agente apenas pelos atos já praticados. Para esta corrente, o arrependimento 

eficaz e a desistência voluntária são causas pessoais de extinção da punibilidade, excluindo a possibilidade de 

se aplicar pena pela tentativa. Com isso, a tentativa se caracteriza, mas é impunível. 

Exemplo: agente entrou numa casa para subtraí-la. Ao adentrar, pegou algumas coisas, mas deixa tudo para 

lá e vai embora. Para ambas as correntes, houve desistência de prosseguir na execução da subtração, 

respondendo apenas pelos atos até então praticados (no caso, invasão de domicílio). Por que responde pela 

violação de domicílio? Para a primeira corrente, porque não houve tentativa de furto (o resultado deixou de 

ocorrer não por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas por desistência, daí porque não há que se 

falar em tentativa). Para a segunda corrente, entende-se que houve tentativa de furto (deu início à execução 

de furto, pelo fato de ter adentrado no domicílio), ocorre que tal tentativa será impunível.  
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Arrependimento Posterior 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Exemplo: determinada pessoa desiste de prosseguir na execução por motivos não louváveis (ex.: entra em 

uma casa, mas lá não encontra itens de valor, desistindo de furtar por tal motivo). Houve desistência 

voluntária? Segundo a doutrina majoritária, os motivos que levam à desistência não importam. O relevante é 

compreender se o agente poderia continuar na execução do crime. Ainda, a desistência não precisa ser 

espontânea, bastando que seja voluntária. 

Exemplo: determinada pessoa desiste de prosseguir na execução de crime sexual ao perceber, por exemplo, 

que a vítima tem herpes genital. Houve desistência voluntária? Segundo a doutrina majoritária, os motivos 

que levam à desistência não importam. O relevante é compreender se o agente poderia continuar na 

execução do crime. Ainda, a desistência não precisa ser espontânea, bastando que seja voluntária. 

Conclusão de ambos os exemplos: portanto, para ambos os exemplos, houve desistência voluntária, pois, 

podendo continuar, não o fez, independentemente dos motivos pelos quais desistiu (sejam eles louváveis ou 

não, éticos ou não). 

Desistência voluntária x tentativa impunível: se o agente pode continuar, mas não quer, restará 

caracterizada a desistência. De outro turno, se o agente quer continuar, mas não pode, restará caracterizada 

tentativa. 

Desistência voluntária e arrependimento eficaz: o agente responde pelos atos praticados na execução do 

crime que desejava praticar.  

A desistência voluntária e o arrependimento eficaz têm sidos denominados pela doutrina de tentativa 

qualificada. 

Exemplo: artigo 122, §1º, do Código Penal – a doutrina denominava tal hipótese de tentativa qualificada. 

Ocorre que, atualmente, tal nomenclatura é dispensada aos institutos da desistência voluntária e 

arrependimento eficaz. 

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação   (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 2019) 

CP, Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para 

que o faça:   (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 2019) 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.   (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 2019) 

§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos 

termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código:   (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.   (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 

§ 2º Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte:    (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.   (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 
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Arrependimento eficaz x arrependimento posterior:  

O arrependimento posterior diz respeito à reparação de dano, tratando-se de causa de diminuição de pena, 

com base no artigo 16, do Código Penal. 

Características do arrependimento posterior: 

1. reparação do dano ou restituição do bem; 

A reparação deve ser plena ou pode ser parcial? Para caracterizar o arrependimento posterior, admite-se, 

inclusive, a reparação meramente parcial. Ainda, a reparação meramente parcial será levada em 

consideração para fins do quanto de diminuição (a diminuição não será tão incisiva se fosse plena, por 

exemplo). 

2. crime praticado sem violência ou ameaça; 

Não cabe o arrependimento posterior para determinados crimes, tais como roubo, extorsão etc. 

Com relação ao roubo próprio, é possível ser praticado com violência, com grave ameaça ou impossibilitando 

a resistência. A terceira hipótese consiste em violência imprópria. Conclusão: não cabe arrependimento 

posterior ao roubo improprio, pois sempre praticado com violência própria). E com relação ao roubo 

próprio? Tal situação será explicada na próxima aula. 

Roubo 

CP, Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou 

depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

3. reparação ou restituição antes do recebimento da denúncia; 

4. reparação ou restituição por ato voluntário do agente; 

5. crime que traga prejuízos materiais; 

OBS.: o arrependimento posterior pressupõe consumação do crime. 

O artigo 16, do Código Penal traz uma causa obrigatória de diminuição de pena (de 1/3 a 2/3). Há parâmetros 

para identificar a maior ou menor diminuição entre tais patamares. A jurisprudência e a doutrina 

compreendem que a diminuição deverá ser mais intensa quanto mais extensa e próxima da consumação for 

a reparação ou restituição do bem. 

Arrependimento posterior (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

CP, 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. 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Reparação de Dano - Parte 1 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Arrependimento eficaz x arrependimento posterior:  

O arrependimento posterior diz respeito à reparação de dano, tratando-se de causa de diminuição de pena, 

com base no artigo 16, do Código Penal. 

Características do arrependimento posterior: 

1. reparação do dano ou restituição do bem; 

A reparação deve ser plena ou pode ser parcial? Para caracterizar o arrependimento posterior, admite-se, 

inclusive, a reparação meramente parcial. Ainda, a reparação meramente parcial será levada em 

consideração para fins do quanto de diminuição (a diminuição não será tão incisiva se fosse plena, por 

exemplo). 

2. crime praticado sem violência ou ameaça; 

Não cabe o arrependimento posterior para determinados crimes, tais como roubo, extorsão etc. 

Com relação ao roubo próprio, é possível ser praticado com violência, com grave ameaça ou impossibilitando 

a resistência. A terceira hipótese consiste em violência imprópria.  

Conclusão: segundo a doutrina majoritária, o arrependimento posterior não é cabível em quaisquer das 

modalidades de roubo, seja próprio ou impróprio. Para fins de prova objetiva, utilizar o entendimento 

doutrinário majoritário. 

Para a doutrina minoritária, não cabe arrependimento posterior ao roubo impróprio, pois sempre praticado 

com violência própria). E com relação ao roubo próprio? Doutrina minoritária compreende que, se praticado 

com violência imprópria, seria cabível o arrependimento posterior. 

Roubo 

CP, Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou 

depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

3. reparação ou restituição antes do recebimento da denúncia; 

E se a reparação for realizada posteriormente ao recebimento da denúncia? Não restará caracterizado o 

arrependimento posterior. No máximo, poderá caracterizar circunstância atenuante genérica, prevista no art. 

65, do Código Penal. 

Circunstâncias atenuantes 

CP, Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - o desconhecimento da lei; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; 

b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as 

conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; 

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a 

influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; 

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime; 

e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. 

4. reparação ou restituição por ato voluntário do agente; 

Segundo a professora, é perfeitamente possível solicitar a terceiro que materialize a reparação ou restituição. 

Tal solicitação não descaracteriza a voluntariedade do ato do agente. 

5. crime que traga prejuízos materiais; 

OBS.: o arrependimento posterior pressupõe consumação do crime. 

O artigo 16, do Código Penal traz uma causa obrigatória de diminuição de pena (de 1/3 a 2/3). Há parâmetros 

para identificar a maior ou menor diminuição entre tais patamares. A jurisprudência e a doutrina 

compreendem que a diminuição deverá ser mais intensa quanto mais extensa e próxima da consumação for 

a reparação ou restituição do bem. 

Arrependimento posterior (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

CP, 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. 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Reparação do dano no direito penal brasileiro: 

1. pode significar arrependimento posterior, nos termos do artigo 16, do Código Penal 

2. pode significar circunstância atenuante genérica, nos termos do artigo 65, do Código Penal 

3. pode significar efeito automático da condenação, nos termos do artigo 91, do Código Penal 

Efeitos genéricos e específicos 

CP,  Art. 91 - São efeitos da condenação:         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:         (Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984) 

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção 

constitua fato ilícito; 
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b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do 

fato criminoso. 

§ 1o  Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes 

não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.          (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012) 

§ 2o  Na hipótese do § 1o, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou 

valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.          (Incluído pela Lei nº 12.694, 

de 2012) 

4. pode significar, no peculato culposo, nos termos do artigo 312, §3º, do Código Penal, extinção da 

punibilidade (quando realizada antes da sentença condenatória transitada em julgada) OU diminuição de 

pena (quando realizada depois da sentença condenatória transitada em julgada). 

CP, Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 

particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano. 

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; 

se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. 

5. pode significar, na emissão dolosa de cheque sem fundo (estelionato do artigo 171, §2º, do Código Penal),  

causa extintiva da punibilidade, nos termos da Súmula nº 554, do STF. 

Estelionato 

CP, Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.    (Vide Lei nº 7.209, de 

1984) 

§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no 

art. 155, § 2º. 

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem: 

Disposição de coisa alheia como própria 

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria; 

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria 

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou 

imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas 

circunstâncias; 

Defraudação de penhor 

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando 

tem a posse do objeto empenhado; 

Fraude na entrega de coisa 

IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém; 

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro 
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V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as 

conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro; 

Fraude no pagamento por meio de cheque 

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. 

Súmula 554-STF: O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não 

obsta ao prosseguimento da ação penal. 

OBS.: a Súmula nº 554, do STF não se aplica ao cheque falsificado. Aplica-se, somente, ao cheque sem fundo. 

6. pode significar causa extintiva da punibilidade quando se tratar de crimes contra a ordem tributária (ver 

artigos 83, §6º, da Lei nº 9.430/96 e artigo 34, da Lei nº 9.249/95). 

Lei nº 9.430/96, Art. 83.  A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária 

previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, 

previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será 

encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência 

fiscal do crédito tributário correspondente.                              (Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010) 

§ 6o  As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicam-se aos 

processos administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde que não recebida a denúncia pela juiz.                       

(Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 12.382, de 2011). 

Lei nº 9.249/95, Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 

e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, 

inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Reparação de Dano - Parte 2 e Crime Impossível 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Reparação do dano no direito penal brasileiro: 

1. pode significar arrependimento posterior, nos termos do artigo 16, do Código Penal 

2. pode significar circunstância atenuante genérica, nos termos do artigo 65, do Código Penal 

3. pode significar efeito automático da condenação, nos termos do artigo 91, do Código Penal 

4. pode significar, no peculato culposo, nos termos do artigo 312, §3º, do Código Penal, extinção da 

punibilidade (quando realizada antes da sentença condenatória transitada em julgada) OU diminuição de 

pena (quando realizada depois da sentença condenatória transitada em julgada). 

5. pode significar, na emissão dolosa de cheque sem fundo (estelionato do artigo 171, §2º, do Código Penal),  

causa extintiva da punibilidade, nos termos da Súmula nº 554, do STF. 

OBS.: a Súmula nº 554, do STF não se aplica ao cheque falsificado. Aplica-se, somente, ao cheque sem fundo. 

6. pode significar causa extintiva da punibilidade quando se tratar de crimes contra a ordem tributária (ver 

artigos 83, §6º, da Lei nº 9.430/96 e artigo 34, da Lei nº 9.249/95). 

7. pode significar causa extintiva da punibilidade, na composição civil dos danos nos crimes de menor 

potencial ofensivo, já que caracteriza renúncia tácita ao direito de queixa ou representação, nos termos do 

artigo 74, da Lei nº 9.099/95. 

Lei nº 9.099/95, Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante 

sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. 

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à 

representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. 

8. pode significar requisito para transação penal, nos crimes ambientais, nos termos do artigo 27, da Lei nº 

9.605/98. 

Lei nº 9.605/98, Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de 

pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá 

ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, 

salvo em caso de comprovada impossibilidade. 

9. pode significar condição para o sursis processual (suspensão condicional do processo) 

10. pode significar condição para o sursis e o livramento condicional, nos termos dos artigos 77 e 83, do 

Código Penal. 

Requisitos da suspensão da pena 
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CP, Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) 

a 4 (quatro) anos, desde que:         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as 

circunstâncias autorizem a concessão do benefício;        (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.         (Redação dada pela Lei nº 7.209, 

de 11.7.1984) 

Requisitos do livramento condicional 

CP, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou 

superior a 2 (dois) anos, desde que:          (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons 

antecedentes;         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

III - comprovado:             (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

a) bom comportamento durante a execução da pena;             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;            (Redação dada pela 

Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico 

em crimes dessa natureza.             (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão 

do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado 

não voltará a delinqüir.         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

11. pode significar condição objetiva para progressão do regime de cumprimento de pena, nos termos do 

artigo 33, §4º, do Código Penal. 

CP, Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em 

regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984) 

§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena 

condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos 

legais. (Incluído pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003) 

Crime impossível: previsto no artigo 17, do Código Penal.  

Crime impossível (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

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.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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Trata-se de tentativa inidônea (quase crime/delito putativo por erro de tipo), porque o agente, que desejava 

praticar determinado crime, não conseguiu e jamais conseguiria, em razão de utilizar meios inadequados à 

consumação ou em razão do objeto atingido não caracterizar crime específico. 

Tipo penal: tipo objetivo + tipo subjetivo. 

Homicídio: Matar alguém (tipo objetivo) + querendo matar (tipo subjetivo). 

No erro de tipo, o agente mata alguém sem dolo de matar (isto é, não há tipo subjetivo). Exemplo: pensa 

estar disparando num animal, vindo a matar alguém. 

Tipo penal: tipo objetivo + tipo subjetivo. 

Homicídio: Matar alguém (tipo objetivo) + querendo matar (tipo subjetivo). 

No crime impossível, o agente quer matar, mas não conseguiria (isto é, não há tipo objetivo). Exemplo: 

querendo matar alguém, o agente dispara sobre o travesseiro, crendo que lá a vítima estava.  

O crime impossível, ainda, difere do crime falho, porque neste há tentativa acabada. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Crime Impossível 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Exemplo: individuo que, desejando matar alguém, pegou uma arma de fogo, que funcionava normalmente, 

mas que, naquele momento específico, não funcionou (demonstrou-se ineficaz). Trata-se de hipótese de 

crime impossível ou tentativa de crime de homicídio? 

Conceito de crime impossível: depende da teoria a ser adotada. 

Teorias acerca do crime impossível: 

1. teoria subjetiva: o que importa é a intenção do agente. Tal teoria prescreve que não há crime impossível 

quando o agente demonstra, inequivocamente, a vontade de praticar o crime.  

Exemplo: o indivíduo, ao pegar arma de fogo e disparar na vítima, demonstra sua intenção inequívoca de 

matar a vítima, de modo que descabível falar em crime impossível, restando caracterizada a tentativa. 

Exemplo: indivíduo que, desejando matar alguém, pegou uma arma de fogo, que funcionava normalmente, 

mas que, naquele momento específico, não funcionou (demonstrou-se ineficaz). Trata-se de hipótese de 

crime impossível ou tentativa de crime de homicídio? Para a teoria subjetiva, houve intenção de praticar o 

crime, logo caracteriza-se a tentativa de crime de homicídio. 

Exemplo: indivíduo está na posse de arma de brinquedo, crendo tratar-se de arma de fogo. Ao tentar efetuar 

os disparos, não logrou êxito (já que, como exposto anteriormente, tratava-se de arma de brinquedo). Para a 

teoria subjetiva, houve intenção de praticar o crime, logo caracteriza-se a tentativa de crime de homicídio. 

2. teoria sintomática: o agente, ao relevar sua intenção de praticar o crime, revela sua periculosidade, de 

modo que não poderia restar impune. Deste modo, a ele deveria ser aplicada uma medida de segurança. 

Exemplo: indivíduo está na posse de arma de brinquedo, crendo tratar-se de arma de fogo. Ao tentar efetuar 

os disparos, não logrou êxito (já que, como exposto anteriormente, tratava-se de arma de brinquedo). Para a 

teoria sintomática, houve periculosidade, logo o agente deverá responder por medida de segurança. 

3. teoria objetiva: desdobra-se em duas (02) teorias: 

3.1. teoria objetiva pura: é o extremo oposto da teoria subjetiva. para aquela, se o meio não se 

demonstrou eficaz, se o objeto não se demonstrou próprio, tal não interesse se se trata de ineficácia 

circunstancial. O fato é que o instrumento não funcionou, isto é, não surtiu o efeito desejado, de modo 

que descabível falar-se em tentativa; caracterizado, pois, o crime impossível. 

Resumo: para a teoria objetiva pura, caracteriza-se o crime impossível pela ineficácia absoluta ou 

relativa. 

Exemplo: indivíduo que, desejando matar alguém, pegou uma arma de fogo, que funcionava 

normalmente, mas que, naquele momento específico, não funcionou (demonstrou-se ineficaz). Trata-se 

de hipótese de crime impossível ou tentativa de crime de homicídio? Para a teoria objetiva pura, houve 

crime impossível. 
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Exemplo: indivíduo está na posse de arma de brinquedo, crendo tratar-se de arma de fogo. Ao tentar 

efetuar os disparos, não logrou êxito (já que, como exposto anteriormente, tratava-se de arma de 

brinquedo). Para a teoria objetiva pura, logo caracteriza-se crime impossível. 

3.2. teoria objetiva temperada: compreende-se que o crime impossível será caracterizado pela ineficácia 

absoluta do meio ou impropriedade do objeto.  

Resumo: para a teoria objetiva pura, caracteriza-se o crime impossível apenas pela ineficácia absoluta. 

Exemplo: indivíduo que, desejando matar alguém, pegou uma arma de fogo, que funcionava 

normalmente, mas que, naquele momento específico, não funcionou (demonstrou-se ineficaz). Trata-se 

de hipótese de crime impossível ou tentativa de crime de homicídio? Segundo a teoria objetiva 

temperada, houve tentativa de crime de homicídio, vez que, aqui, só haveria crime impossível se a 

ineficácia do meio fosse absoluta. Aqui, não houve ineficácia absoluta, pois o defeito foi meramente 

circunstancial. 

Exemplo: indivíduo está na posse de arma de brinquedo, crendo tratar-se de arma de fogo. Ao tentar 

efetuar os disparos, não logrou êxito (já que, como exposto anteriormente, tratava-se de arma de 

brinquedo). Para a teoria objetiva temperada, caracteriza-se crime impossível. 

Exemplo: existência de seguranças armados, câmeras de segurança, alarmes antifurto de carros, aparatos 

antifurto acoplados aos bens etc – nenhuma destas hipóteses caracterizam crime impossível. 

 

Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por 

existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do 

crime de furto. (Súmula 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016) 

Flagrante preparado ou provocado: tal assunto é tratado pela Súmula 145, do Supremo Tribunal Federal 

(hipótese de delito putativo por obra do agente provocador). Tal ocorre quando a preparação do flagrante 

pela polícia torna impossível a consumação do crime. 

OBS.: o delito putativo pode ser: i) por erro de proibição; ii) por erro de tipo (é uma hipótese de crime 

impossível); ou iii) por obra de agente provocador (assim como o erro de tipo, também é hipótese de crime 

impossível, nos termos da Súmula 145, do Supremo Tribunal Federal). 

Exemplo: polícia sabe que determina pessoa é fiscal corrupto. Em razão disso, pretende prendê-lo. O policial 

se faz passar por um comerciante, oferecendo ao fiscal determinada quantia para não realizar vistoria em 

estabelecimento. O flagrante, na hipótese, não foi válido, pois, em realidade, houve a formação de um 

“teatro”, criado pelo próprio policial. 

Súmula 145, do Supremo Tribunal Federal: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna 

impossível a sua consumação. 

crime 
impossível

teoria 
subjetiva

teoria 
sintomática

teoria objetiva

teoria objetiva 
pura

teoria objetiva 
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Tipos mistos/condutas múltiplas: trata-se de tipos penais que prescrevem diversas ações, condutas como 

sendo nucleares. Denomina-se abertura do leque da tipicidade. É o caso, por exemplo, art. 33, da Lei nº 

11.343/2006 (Lei de Drogas).  

Lei nº 11.343/2006, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 

oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-

multa. 

Exemplo: policial se faz passar por usuária de drogas, se aproximando de alguém. Este alguém repassa 

quantidade a título de drogas. Aqui, o flagrante não valeu com relação ao verbo vender; mas, antes mesmo 

de provocar, o indivíduo já trazia, espontaneamente, entorpecente para fins de comercialização. Logo, para 

as outras condutas previstas no tipo, perfeitamente cabível o flagrante. 

Súmula 73, do Superior Tribunal de Justiça: A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em 

tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual. 

OBS.: a moeda falsa pode ser i) objeto do crime de moeda falsa; ou ii) utilizada como meio para a prática do 

crime de estelionato. 

Para ser objeto do crime de moeda falsa, deve ter aparência de moeda verdadeira, isto é, exige-se a imitativo 

veri. A moeda grosseiramente falsificada consiste em objeto absolutamente impróprio, de modo que não 

caracterizará crime de moeda falsa. 

A moeda grosseiramente falsificada por ser utilizada como meio para a prática do crime de estelionato. Há 

diferentes situações: 

1. a vítima, percebendo de plano a grosseria, não aceitou a moeda;  

2. terceiro alertou a vítima, que não percebera, por qualquer razão, a grosseria da falsidade; 

3. a vítima, embora a falsidade fosse grosseira, não percebeu e aceitou a moeda; 

Na próxima aula, verificar-se-á a resolução para cada uma das situações apontadas. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Ilicitude 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Retomada do caso proposto na aula anterior: 

A moeda grosseiramente falsificada por ser utilizada como meio para a prática do crime de estelionato. Há 

diferentes situações: 

1. a vítima, percebendo de plano a grosseria, não aceitou a moeda: trata-se de crime impossível, por 

ineficácia absoluta do meio. 

2. terceiro alertou a vítima, que não percebera, por qualquer razão, a grosseria da falsidade: trata-se de 

tentativa de estelionato, haja vista que, não fosse o terceiro, a vítima teria sido ludibriada. 

3. a vítima, embora a falsidade fosse grosseira, não percebeu e aceitou a moeda: trata-se de estelionato 

consumado. Não se fala em crime impossível, quando o crime está consumado (ou seja, tanto não é 

impossível que se consumou). 

Súmula 73, do Superior Tribunal de Justiça: A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em 

tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual. 

Segundo elemento do conceito de crime: ilicitude (ou antijuridicidade). 

Noções introdutórias acerca da ilicitude (ou da antijuridicidade): 

A palavra antijuridicidade é utilizada como sinônimo de ilicitude, embora parte da doutrina compreende que 

aquela expressão seja equivocada. Por qual motivo? Veja-se que o prefixo “anti” quer significar contra. Em 

realidade, não haveria que se falar em situação antijurídica, mas situação jurídica ou injurídica. Inobstante as 

críticas tecidas por esta parte da doutrina, prepondera a utilização da expressão antijuridicidade como 

sinônimo de ilicitude. 

Ilicitude (conceito): ilicitude quer significar a desconformidade de uma conduta quando comparada com o 

ordenamento jurídico, como um todo. Desta feita, ao analisar a ilicitude, compara-se a conduta ao 

ordenamento jurídico (e não a uma norma jurídica específica). 

Exemplo: indivíduo impede outro alguém de se suicidar (veja-se que o Código Penal não veda o suicídio, por 

si só, apenas a participação em suicídio).  

Esclarece-se que, se houver violência ou grave ameaça em impedir alguém de realizar ato permitido pelo 

ordenamento jurídico ou determinar alguém a realizar algo proibido, poderá restar caracterizado o crime de 

constrangimento ilegal. Se o suicídio fosse conduta lícita, aquele que impede o suicida de por fim a própria 

vida, poderia, então, responder pelo constrangimento ilegal. Ocorre que, nos termos do art. 146, §3º, II, do 

Código Penal, não caracteriza constrangimento ilegal a coação exercida para impedir o suicídio (exerce-se a 

coação para impedir comportamento ilícito). De todo o exposto, conclui-se que o suicídio, para nosso 

ordenamento jurídico, embora não seja conduta típica, é inequivocadamente uma conduta ilícita. 

Constrangimento ilegal 
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CP, Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por 

qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

Aumento de pena 

§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três 

pessoas, ou há emprego de armas. 

§ 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. 

§ 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo: 

I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada 

por iminente perigo de vida; 

II - a coação exercida para impedir suicídio. 

Há diferença entre ilicitude formal e ilicitude material? Não, pois a ilicitude é apenas formal.  

Há ligação entre ilicitude e tipicidade? Para estabelecer possível ligação entre tais institutos, seria necessária 

a análise das teorias acerca da relação entre ilicitude e tipicidade. Veja-se as teorias: 

1. teoria da independência: prescreve que tipicidade tem caráter meramente descritivo, não existindo 

ligação daquele instituto com a ilicitude. Há completa independência, portanto, entre os institutos. Trata-se 

de teoria formulada por Beling. 

2. teoria da ratio cognoscendi: prescreve que a tipicidade é indiciária da ilicitude, o que significa dizer que 

todo fato típico, em princípio, também é ilícito. Tal presunção decorre da seletividade do tipo penal (o tipo 

penal é seletivo). Trata-se de teoria formulada por Mayer e adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Exemplo: indivíduo afirma que matou alguém. Via de regra, a primeira impressão causada leva qualquer um 

a imaginar que houve violação do ordenamento jurídico. Posteriormente, por exemplo, o individuo afirma 

que atuou em legítima defesa.  

3. teoria da ratio essendi: será verificada na próxima aula. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Ilicitude: Consentimento do Ofendido - Parte 1 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Será retomado o tópico da aula anterior. 

Há ligação entre ilicitude e tipicidade? Para estabelecer possível ligação entre tais institutos, seria necessária 

a análise das teorias acerca da relação entre ilicitude e tipicidade. Veja-se as teorias: 

1. teoria da independência: prescreve que tipicidade tem caráter meramente descritivo, não existindo 

ligação daquele instituto com a ilicitude. Há completa independência, portanto, entre os institutos. Trata-se 

de teoria formulada por Beling. 

2. teoria da ratio cognoscendi: prescreve que a tipicidade é indiciária da ilicitude, o que significa dizer que 

todo fato típico, em princípio, também é ilícito. Tal presunção decorre da seletividade do tipo penal (o tipo 

penal é seletivo). Trata-se de teoria formulada por Mayer e adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Exemplo: indivíduo afirma que matou alguém. Via de regra, a primeira impressão causada leva qualquer um 

a imaginar que houve violação do ordenamento jurídico. Posteriormente, por exemplo, o indivíduo afirma 

que atuou em legítima defesa.  

3. teoria da ratio essendi: a ilicitude é essência da tipicidade. Para ser típico, o fato precisa ser também 

ilícito. Tipicidade e ilicitude se fundem num só elemento. Trata-se de teoria formulada por Megzer. 

Exemplo: indivíduo mata alguém, em legítima defesa. Para a teoria da ratio essendi, o fato não é típico, posto 

que em legitima defesa. Se não é típico, logo não é ilícito. Dito isto, há a figura do tipo total de injusto (o que 

tem relação com a teoria dos elementos negativos do tipo). 

A teoria dos elementos negativos do tipo é aquela que prescreve que, quando estiverem presentes 

elementos de causa de justificação (descriminantes/causas excludentes de ilicitude), desapareceria o tipo 

penal. Assim, exemplificativamente, as excludentes de ilicitude negam a tipicidade (eis que, quando 

presentes, fazem desaparecer o tipo penal). 

 

Causas que afastam a ilicitude: há as causas previstas na lei (legitima defesa, estado de necessidade, 

exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal) e há as causas supralegais, isto é, 

não previstas na lei (consentimento do ofendido). 

relação entre ilicitude 
e tipicidade

1. teoria da 
independência

2. teoria da ratio 
cognoscendi

3. teoria da ratio 
essendi
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Consentimento do ofendido: pode afastar a tipicidade OU afastar a ilicitude. 

Afastará a tipicidade quando o tipo penal fizer menção ao dissenso da vítima, à falta de consentimento da 

vítima.  

Exemplo: não há violação do sigilo de correspondência, se o titular o permitiu; tampouco há violação do 

domicílio, se o proprietário permitiu a entrada. Em ambas as hipóteses, restará configurada, com o 

consentimento, a atipicidade absoluta. 

Afastará a ilicitude quando caracterizar causa supralegal nas demais hipóteses, desde que presentes os 

requisitos de validade do consentimento. 

Exemplo: lesão corporal – não faz alusão a eventual consentimento da vítima. Logo, o consentimento do 

ofendido não afastará, nesse caso, a tipicidade, mas, a depender do caso, poderá afastar a ilicitude como 

causa supralegal (desde que presentes os requisitos necessários). 

Exemplo: aborto prescrito no art. 125, do Código Penal – sem consentimento do ofendido – é elementar do 

aborto. Aborto – com consentimento – desaparece o crime do art. 125, do Código Penal, caracterizado o art. 

126, do Código Penal. Trata-se de hipótese de atipicidade relativa. 

Aborto provocado por terceiro 

CP, Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 

Pena - reclusão, de três a dez anos. 

CP, Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:  (Vide ADPF 54) 

Pena - reclusão, de um a quatro anos. 

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou 

debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência 

Requisitos para validade do consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão da ilicitude: 

1. bem jurídico disponível; 

Exemplo: descabível a concessão de consentimento para alguém tirar a minha vida, pois se trata de bem 

jurídico indisponível (daí porque, por exemplo, a eutanásia é conduta criminosa). 

Exemplo: cabível a concessão de consentimento para prática de lesão corporal leve (e desde que não se trate 

de violência praticada no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher), pois se trata de bem 

jurídico disponível (não havendo que se falar, portanto, em ilicitude). 

2. capacidade para consentir (tal tópico será explorado na próxima aula); 

Lesão corporal 

CP, Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano. 

Lesão corporal de natureza grave 

§ 1º Se resulta: 

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 

II - perigo de vida; 
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III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 

IV - aceleração de parto: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 2° Se resulta: 

I - Incapacidade permanente para o trabalho; 

II - enfermidade incuravel; 

III perda ou inutilização do membro, sentido ou função; 

IV - deformidade permanente; 

V - aborto: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

Lesão corporal seguida de morte 

§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de 

produzí-lo: 

Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 

Diminuição de pena 

§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta 

emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

Substituição da pena 

§ 5° O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a 

dois contos de réis: 

I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior; 

II - se as lesões são recíprocas. 

Lesão corporal culposa 

§ 6° Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, de 1965) 

Pena - detenção, de dois meses a um ano. 

Aumento de pena 

§ 7o  Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4o e 6o do art. 121 deste Código.        

(Redação dada pela Lei nº 12.720, de 2012) 

§ 8º - Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121.(Redação dada pela Lei nº 8.069, de 1990) 

Violência Doméstica    (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004) 

§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva 

ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: 

(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006) 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006) 
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§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o deste artigo, 

aumenta-se a pena em 1/3 (um terço). (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004) 

§ 11.  Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa 

portadora de deficiência. (Incluído pela Lei nº 11.340, de 2006) 

§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, 

integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência 

dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a 

pena é aumentada de um a dois terços.  (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015) 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Ilicitude: Consentimento do Ofendido - Parte 2 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Requisitos para validade do consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão da ilicitude: 

1. bem jurídico disponível; 

Exemplo: descabível a concessão de consentimento para alguém tirar a minha vida, pois se trata de bem 

jurídico indisponível (daí porque, por exemplo, a eutanásia é conduta criminosa). 

Exemplo: cabível a concessão de consentimento para prática de lesão corporal leve (e desde que não se trate 

de violência praticada no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher), pois se trata de bem 

jurídico disponível (não havendo que se falar, portanto, em ilicitude). 

2. capacidade para consentir; 

Pessoa capaz para consentir: a doutrina entende que apenas os maiores de dezoito (18) anos seriam capazes 

para consentir. A professora diverge de tal posicionamento, pois tal capacidade seria adquirida a partir dos 

14 (quatorze) anos, eis que o ordenamento jurídico brasileiro penal não confere nenhum valor/nenhuma 

relevância ao consentimento do menor de 14 (quatorze) anos.  

Exemplo: estupro de vulnerável – o consentimento do ofendido é desimportante se o indivíduo tem menos 

de 14 (quatorze) anos (ou seja, pouca importa se houve “consentimento” ou não, restará caracterizado o 

estupro de vulnerável). De outro turno, o consentimento do ofendido é importante se o indivíduo tem mais 

de 14 (quatorze) anos. 

Exemplo: arts. 125 e 126, ambos do CP – a lei distingue o aborto sem consentimento com o aborto com 

consentimento da gestante (o primeiro é mais grave que o segundo). 

Art. 125, do Código Penal: prevê o aborto sem consentimento da gestante. 

Art. 126, do Código Penal: prevê o aborto com consentimento da gestante. Atenção ao parágrafo único do 

referido dispositivo legal, eis que se a gestante for menor de 14 (quatorze) anos será aplicada a pena do 

aborto sem o consentimento (ou seja, conclui-se que o consentimento conferido por alguém com menos de 

14 anos é desimportante; isto é, é como se de fato não fosse conferido). 

Aborto provocado por terceiro 

CP, Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 

Pena - reclusão, de três a dez anos. 

Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:  (Vide ADPF 54) 

Pena - reclusão, de um a quatro anos. 

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou 

debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência 
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Exemplo: vítima do art. 122, do Código Penal (induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a 

automutilação) há de ser alguém maior de 14 (quatorze) anos, eis que só existe auxílio ao suicídio se houver 

suicídio – o indivíduo há de pôr fim a própria vida COM DISCERNIMENTO. Se houver menor de 14 anos, não 

haverá que se falar em instigação ao suicídio, mas homicídio. 

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação   (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 2019) 

CP, Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para 

que o faça:   (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 2019) 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.   (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 2019) 

3. tal capacidade não pode ser viciada (não pode haver vício de consentimento): a vítima não pode estar 

em erro, coagida etc. 

4. consentimento expresso (verbal ou escrito) 

5. consentimento anterior ou concomitante à prática da conduta; 

Exemplo: indivíduo que pretende quebrar jarro de porcelana de um amigo. O amigo consente e o indivíduo 

quebra coisa alheia. Veja-se que, pelo ordenamento jurídico, o consentimento do ofendido não é elemento 

do crime de dano, resta caracterizada a conduta típica de dano. Ocorre que o consentimento afastaria, como 

causa supralegal, a ilicitude do comportamento. 

Exemplo: indivíduo que pretende quebrar jarro de porcelana de um amigo. O indivíduo quebra coisa alheia. 

Posteriormente, o amigo percebe que seu jarro foi quebrado, mas concorda (dá seu consentimento posterior 

com relação a tal situação). Tal afastou o caráter ilícito? Não, permanece a conduta típica ilícita (provocou-se 

dano). O consentimento posterior faz com que o amigo não leve os fatos às autoridades (não deflagrar a ação 

penal em relação ao crime de dano). 

6. consentimento específico; 

Não se pode considerar válido um consentimento conferido para qualquer coisa, caso contrário estar-se-ia 

presumindo consentimento (o que não é permitido). 

Exemplo: três rapazes saíram com outras moças para orgia sexual. Ocorre que, chegado o momento, sugeriu-

se a participação de todos, ao que um deles não teria concordado em manter relações homossexuais. 

Inobstante o exposto, tal indivíduo fora obrigado, inclusive mediante força física – eram cinco indivíduos 

contra um. Aqui, não é possível dizer que o consentimento conferido pela vítima anteriormente não 

permitiria que outros atos sexuais fossem realizados. Disso decorre, portanto, que o consentimento há de 

ser, necessariamente, específico. 

Exemplo: esposa que confere consentimento para manter relações sexuais com o marido em determinado 

dia. Tal não confere consentimento geral para a prática de outros atos, em outros dias. Reitera-se, pois, que 

o consentimento deve ser, necessariamente, específico.  
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Estado de necessidade - Parte 1 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Causas legais de exclusão da ilicitude: 

As causas legais de exclusão da ilicitude podem estar previstas na parte geral (causas genéricas) ou na parte 

especial do Código Penal, bem como na legislação extravagante (ambas denominadas causas especiais). 

 

Exemplos: art. 128, do Código Penal; art. 142, do Código Penal; art. 37, da Lei nº 9.605/98; art. 10, da Lei nº 

6.538/78. 

CP, Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:  (Vide ADPF 54) 

Aborto necessário 

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 

representante legal. 

Exclusão do crime 

CP, Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível: 

I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador; 

II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou 

difamar; 

III - o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no 

cumprimento de dever do ofício. 

Parágrafo único - Nos casos dos ns. I e III, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. 

Lei nº 9.605/98, Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado: 

I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; 

causas legais de 
exclusão da 

ilicitude

parte geral do 
Código Penal

denominadas 
causas genéricas

parte especial do 
Código Penal

denominadas 
causas especiais

legislação 
extravagante

denominadas 
causas especiais
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II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e 

expressamente autorizado pela autoridade competente; 

III – (VETADO) 

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. 

Lei nº 6.538/78, Art. 10 - Não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta: 

I - endereçada a homônimo, no mesmo endereço; 

II - que apresente indícios de conter objeto sujeito a pagamento de tributos; 

III - que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega 

proibidos; 

IV - que deva ser inutilizada, na forma prevista em regulamento, em virtude de impossibilidade de sua entrega e 

restituição. 

Parágrafo único - Nos casos dos incisos II e III a abertura será feita obrigatoriamente na presença do remetente ou do 

destinatário. 

As causas legais de exclusão da ilicitude podem ser validamente invocadas nas hipóteses em que o agente 

não atuasse subjetivamente sobre o pálio da causa de justificação?  

Exemplo: casa cercada por um muro. Do lado de fora, é possível identificar um indivíduo agarrado ao muro 

com uma arma na mão. Este indivíduo irá efetuar um disparo contra a vítima que está dentro da casa. Nos 

aposentos da casa, a suposta vítima estava, em realidade, apontando uma arma para uma terceira pessoa. 

Desta feita, o primeiro indivíduo, ao efetuar o disparo, irá impedir a ocorrência de um crime. Em realidade, 

objetivamente falando, o primeiro individuo está atuando em legítima defesa. Na prática, o primeiro 

indivíduo não tinha consciência da situação injusta que poderia ocorrer. A resposta dependerá da 

necessidade ou desnecessidade de existência do conhecimento de tal situação. Veja-se: 

1ª concepção – objetiva: entende que não existe, no direito positivo, a exigibilidade de que o agente esteja 

atuando sobre o pálio da causa de justificação. Portanto, segundo a concepção objetiva, a causa de 

justificação não precisaria estar acobertada de demonstração subjetiva. 

No Brasil, tal posicionamento minoritário foi adotado por Frederico Marques, Magalhães Noronha. 

2ª concepção – subjetiva: entende que existe, no direito positivo, a exigibilidade de que o agente esteja 

atuando sobre o pálio da causa de justificação. 

No Brasil, tal posicionamento é atualmente majoritário. 

Causas legais de exclusão da ilicitude: 

Estado de necessidade: previsto no art. 23, do Código Penal. Pressupõe a existência de uma situação de 

perigo – há conflitos de interesses lícitos (naufrágio etc).  

Exclusão de ilicitude         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

CP, Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - em estado de necessidade;         (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - em legítima defesa;        (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.        (Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 



100 

 

 

Dentro do estado de necessidade, é possível vislumbrar a i) teoria unitária; e a ii) teoria diferenciadora. 

i) teoria unitária: o estado de necessidade sempre afasta a ilicitude. Trata-se do estado de necessidade 

justificante.  

ii) teoria diferenciadora: o estado de necessidade afasta a ilicitude ou a culpabilidade. Trata-se do estado de 

necessidade exculpante.  

O Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária, pois o estado de necessidade exclui a ilicitude. De outro 

turno, o Código Penal Militar brasileiro adotou a teoria diferenciadora e a teoria unitária (arts. 39 e 43, do 

referido Código). 

Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade 

CPM, Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por 

estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo 

evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoàvelmente 

exigível conduta diversa. 

Estado de necessidade, como excludente do crime 

CPM, Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de 

perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza 

e importância, é consideràvelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o 

perigo. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Estado de necessidade - Parte 2 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

De acordo com a teoria diferenciadora, há o i) estado de necessidade justificante e; ii) o estado de 

necessidade exculpante. 

Estado de necessidade justificante: exclui a ilicitude. Restará caracterizado quando o bem protegido for de 

valor maior que o bem sacrificado. 

Estado de necessidade exculpante: exclui a culpabilidade. Restará caracterizado quando o bem protegido for 

de valor igual ou inferior ao bem sacrificado. 

Requisitos para caracterização do estado de necessidade: 

1. situação de perigo atual; 

Perigo é a exposição do bem a uma probabilidade dano. O perigo atual corresponde ao dano que está 

ocorrendo. 

Mas o dano iminente? Há controvérsia doutrinária. Parte da doutrina (majoritária) entende que, na legítima 

defesa, há agressão atual e iminente, o mesmo deveria ocorrer com o estado de necessidade (ou seja, para 

além do perigo atual, deveria existir a previsão de perigo iminente). 

De outro turno, a professora se filia a doutrina minoritária, compreendendo que haveria que se falar na 

caracterização de estado de necessidade apenas em perigo atual. 

2. situação de perigo não criado pela vontade do agente; 

Se alguém provoca dolosamente situação de perigo, não poderá, posteriormente, alegar situação de estado 

de necessidade. 

E se alguém provoca culposamente situação de perigo? Exemplo: está fumando cigarro no cinema e, por 

descuido, não apagou a ponta do cigarro, criando um incêndio (situação de perigo). A posição majoritária 

entende que a provocação criada de maneira culposa permite a alegação do estado de necessidade. 

3. situação de ameaça a direito próprio ou alheio; 

O agente pode atuar para salvaguardar direito próprio (estado de necessidade próprio) ou direito alheio 

(estado de necessidade de terceiro). 

Em se tratando de bens disponíveis de terceiro, é necessária a anuência do terceiro, para atuar em estado de 

necessidade de terceiro. 

4. inevitabilidade do perigo por outro meio; 

Trata-se da característica mais relevante do estado de necessidade, que diz respeito ao commdus discessus. 

Só é possível agir em estado de necessidade quando for inevitável sacrificar o outro bem.  
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Veja-se que a inevitabilidade só poderá ser aferida caso a caso. 

5. proporcionalidade; 

Exemplo: indivíduo que, para salvar patrimônio próprio, mata outra pessoa. Há evidente 

desproporcionalidade entre os bens jurídicos, daí porque descabível neste exemplo se falar em estado de 

necessidade. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Estado de necessidade - Parte 3 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

CP, caput, 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 

Trata-se do estado de necessidade justificante. 

Lei §1º, Art. 24 Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. 

Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode validamente alegar estado de necessidade (art. 24, 

§1º, CP). 

E quem tem dever jurídico (dever contratual)? Poderia alegar estado de necessidade? Há duas posições: 

1ª corrente: Quem tem o dever jurídico pode alegar estado de necessidade porque a lei não impede. O 

impedimento apenas recai sobre aquele que tem o dever legal.  

2ª corrente: Quem tem o dever jurídico tem dever legal. Deve-se conferir interpretação extensiva ao termo 

dever legal contido no art. 24, §1º, CP. Isso comporta do disposto no art. 13, §2º, CP e item XXI da Disposição 

de Motivos do Código Penal. Assim, quem tem dever jurídico não pode alegar estado de necessidade. Vê-se 

que a segunda corrente vai de encontro com a primeira. 

Exemplo do guarda costas: irá fazer a segurança pessoal e impedindo sequestros. O segurança sai para passei 

com sua família e sofrem um naufrágio. O segurança, a fim de salvar-se, retira de outro membro da família a 

tábua de segurança, de forma que esse membro familiar falece. Pergunta: Está o segurança em estado de 

necessidade? Segunda a professora ele poderia alegar estado de necessidade tendo em vista que não há 

relação com o perigo que ele propôs a se enfrentar, ou seja, ele não estava exercendo a função de guarda 

costas.  

Caso não configure estado de necessidade, : 

CP, §2º, Art. 24 Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a 

dois terços. 

O artigo supracitado trata-se de uma causa de diminuição de pena e não de uma excludente de 

culpabilidade. É uma redução da culpabilidade. 

Obs.: A lei não fala do estado de necessidade exculpante. 

Espécies de estado de necessidade: 

Estado de necessidade real: Realmente se encontra em estado de necessidade. 

Estado de necessidade putativo: Falsa situação do estado de necessidade. O agente apenas supõe a 

existência de uma situação que, se efetivamente ocorresse, faria com que estivesse em estado de 
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necessidade. Ocorre que essa situação não existe. Ex.: Pessoa no cinema escuta sirene de incêndio e sai 

machucando pessoas para se livrar de um incêndio inexistente.  

Estado de necessidade agressivo: Existe quando o ataque acaba atingindo um bem de uma pessoa que não 

possui qualquer relação ao estado de perigo.  

Estado de necessidade defensivo: Existe quando o ataque atinge a pessoa que criou o estado de perigo. Ex.: 

Pessoa que provoca o incêndio no cinema é ferida por outra.  

Estado de necessidade recíproco: Ambos realizam uma ação legítima contra o outro. Ex.: Em um naufrágio, 

uma pessoa retira a tábua de salvação da outra. 

Relembrar que o estado de necessidade é uma excludente de ilicitude. Sendo assim, o estado de necessidade 

comunica-se a todos os autores e co-partípes.  

Aplicação do artigo 73 do Código Penal 

O agente em estado de necessidade pode atuar e por acidente nos meios de execução pode atingir uma 

pessoa diversa daquele pretendido. Nesse caso, aplica-se o art. 73, CP: 

CP, Art. 73 Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que 

pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se 

ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia 

ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código 

Incompatibilidade dos crimes habituais e permanentes com o estado de necessidade 

De acordo com a doutrina e a jurisprudência majoritárias, em razão do estado de necessidade ser uma 

situação excepcional, não é cabível em crimes habituais e permanente. Entretanto, deve-se pontuar que o 

STJ já decidiu anteriormente que cabe estado de necessidade no crime de pessoa que exercia ilegalmente a 

arte dentária em local em que não havia dentistas.  
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Legítima Defesa - Parte 1 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Primeiramente, há que se ressaltar que não se deve confundir o estado de necessidade (inevitabilidade) com 

mera dificuldade financeira. No estado de necessidade o agente não dispõe de meios para tutelar o seu 

direito.  

No estado de necessidade defensivo atinge-se o bem jurídico da pessoa que causa a situação de perigo. 

No estado de necessidade agressivo, o agente se volta contra uma pessoa que não causou o estado de 

necessidade. Ex.: Para fugir de um cão, uma pessoa adentra o jardim de outra e destrói o seu jardim.  

No Código Penal Militar o estado de necessidade é explicado pela teoria diferenciadora, em que há o estado 

de necessidade justificante e exculpante. No Código Penal somente há o estado justificante. 

A próxima excludente de ilicitude a ser analisada é a legítima defesa. Difere do estado de necessidade pelo 

fato de alguém que está atuando de forma não desejada pelo ordenamento jurídico. 

Na legítima defesa, a pessoa atua somente para tutelar o bem jurídico. Não se compatibiliza com a ideia de 

revide, mas uma situação de repulsa. De fato, transcende e precede a própria teoria do delito, tendo em vista 

que caminha com a história da humanidade. Sendo assim, trata-se de um instituto intimamente ligado ao 

direito natural.  O conceito da legítima defesa parte da ideia de preservação, em que o Estado autoriza que as 

pessoas se defendam diante de ação agressiva de alguém. 

Requisitos ou elementos da legítima defesa 

CP, 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. 

Agressão injusta: Não existe na hipótese de agressão por animal, desde que o animal não tenha sido usado 

como instrumento por uma pessoa. Depende da agressão humana que expresse uma manifestação de 

vontade. Sendo assim, a agressão por parte de animais não pode caracterizar uma legítima defesa em razão 

de não advir de uma conduta humana. Caso contrário, se uma pessoa se vale de um animal para atacar, o 

outro poderá se valer da legítima defesa. Não presente nas situações de ausência de conduta. 

Agressão por inimputáveis 

Na agressão por inimputáveis, a doutrina divide-se: 

I)Corrente minoritária: Exige-se uma agressão injusta e culpável. Tendo em vista que o ato do menor não é 

culpável, restaria caracterizado o estado de necessidade. 

II)Corrente majoritária: Tendo em vista que se exige uma agressão injusta, resta caracterizada a legítima 

defesa.  

Commodus discessus: Na hipótese da agressão por inimputável esse elemento aparece como elemento da 

legítima defesa.  
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Situação do furto de uso: Caracteriza uma situação injusta e cabe legítima defesa, uma vez presentes os 

requisitos para tanto. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Legítima Defesa - Parte 2 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Requisitos da legítima defesa 

2)Agressão atual ou iminente: A legítima defesa não se trata de um revide, mas de uma repulsa. Sendo 

assim, se a agressão é pretérita não se trata de legítima defesa.  

CP, §1º, Art. 140 § 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: 

I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; 

II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 

Nessa hipótese do artigo supracitado, José injuria Agatha e há a retorsão, ou seja, Agatha injuria José em 

seguida. Vê-se, pois, que se trata de um revide de uma agressão passada e não atual e iminente. Sendo 

assim, não há legítima defesa do art. 140, §1º, CP.  

A agressão atual é aquela que está ocorrendo e não me possibilita socorrer do Estado para repeli-la.  

Na agressão iminente está para acontecer quase que imediatamente. Não se exige o início da execução do 

ato. Ex.: Pessoa que está prestes a te agredir.  

Não existe legítima defesa de conduta futura.  

3)Agressão a direito próprio ou alheio: Pode-se atuar em legítima defesa própria ou em direito de terceiro. 

No segundo caso, caso houver a disponibilidade do bem exige-se o consentimento.  

Bem jurídico coletivo: De forma majoritária, a doutrina afirma que não podem ser protegidos em situação de 

legítima defesa. A proteção desse bem é dever do Estado. Obs.: Não deve se confundir um bem coletivo ao 

bem que pertence ao Estado.   

Bem pertencente ao Estado: Os bens pertencentes ao Estado podem ser tutelados por legítima defesa.  

4)Meios necessários: Aquele que dispõe o agente no momento da agressão. Por outro lado, há aqueles que 

afirmam que o meio deve ser proporcional. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Legítima Defesa - Parte 3, Exercício Regular do Direito e Estrito 

Cumprimento de Dever Legal 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Requisitos da legítima defesa: 

1. agressão injusta; 

2. agressão atual ou iminente; 

3. agressão a direito próprio ou alheio; 

4. meios necessários: 

É necessário se falar na proporcionalidade na utilização dos meios. 

5. moderação no uso dos meios: 

O que significa a moderação? A legítima defesa permite a atuação até o limite do necessário para fazer cessar 

a injusta agressão. Esta moderação, pois, diz respeito a utilizar dos meios até o limite necessário para cessar 

determinada agressão. 

Se há a intensificação dos meios, extrapolando o necessário, não há mais que se falar em legítima defesa, 

mas excesso (que é punível a título de dolo OU culpa). 

6. proporcionalidade: 

Não é possível alegar legítima defesa e matar alguém, porque este está simplesmente ofendendo a honra. 

Embora não se fale de valoração dos bens jurídicos, a proporcionalidade há de se fazer presente. 

Atenção: é perfeitamente possível alegar legítima defesa em prol da própria honra – o como não se permite 

é se falar de hipótese desproporcional. 

OBS.: qualquer bem pode ser preservado numa situação de legítima defesa; 

5. animus defendendi:  

É necessário haver consciente e vontade de atuar para se defender e não para atacar. 

Estrito cumprimento de dever legal: alguém, atuando nos estritos termos da lei, pratica conduta típica. 

Nessa hipótese, haverá atuação amparada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever 

legal. 

O dever há de ser imposto por lei (em sentido amplo) – pode ser a lei, o decreto, o regulamento, a portaria 

etc. Exige-se, entretanto, que a lei tenha caráter geral e abstrato, gerando obrigações erga omnes. Acaso seja 

uma ordem estipulada por superior hierárquico em empresa pode gerar excludente de culpabilidade, mas 

não estrito cumprimento de dever legal. 
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Exemplo: oficial de justiça que, em hipóteses extremas, viola domicílio alheio com um chute na porta para 

cumprir determinada diligência. Trata-se, pois, de causa de justificação.  

Tudo o que houver extrapolado o limite estrito da lei gerará responsabilização. 

Exemplo: após realizada a prisão, com uso de algemas, o espancamento posterior é hipótese de excesso, o 

que permite a responsabilização do policial. 

Ordem ilegal: i) sabidamente ilegal; e ii) não manifestamente ilegal; 

Em se tratando de ordem i) sabidamente ilegal, certamente haverá a responsabilização. 

Em se tratando de ordem ii) não manifestamente ilegal de um superior hierárquico, aplicar-se-á o art. 22, do 

Código Penal, isto é, gera excludente de culpabilidade, mas não exclusão da ilicitude. 

Coação irresistível e obediência hierárquica (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

CP, 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. 

Exercício regular do direito: decorre de uma faculdade; ao passo em que o estrito cumprimento de um 

dever legal decorre de uma obrigação. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Exclusão da ilicitude: consentimento do ofendido 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

As causas de exclusão da ilicitude foram alteradas pelo Pacote Anticrime, especificamente no que tange à 

legítima defesa (com acréscimo do §único, do art. 25, do Código Penal). 

Legítima defesa 

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

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o 

agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de 

crimes.            (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Causas de exclusão da ilicitude/causas de justificação/causas de descriminantes: estão previstas nos arts. 

23 a 25 do Código Penal. Há dois grupos: i) causas legais e; ii) causas supralegais. 

Causas legais: art. 23, do Código Penal. 

Exclusão de ilicitude         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

CP, Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - em estado de necessidade;         (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - em legítima defesa;        (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.        (Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

Excesso punível         (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.        

(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Causas supralegais: estão fora do Código Penal. Em realidade, deveriam ser denominadas de extralegais, pois 

fora do Código Penal. Exemplo é o consentimento do ofendido. 

Consentimento do ofendido i) será causa de exclusão de ilicitude quando o bem jurídico envolvido for 

disponível, caracterizada a causa supralegal. Quando se tratar de bem jurídico indisponível, ii) será um 

indiferente penal. Ainda, o consentimento do ofendido pode ser reputado como causa de exclusão da 

tipicidade, iii) quando a oposição da vítima fizer parte do tipo penal (exemplo – art. 150, do CP). 

Conclusão: o consentimento do ofendido pode apresentar três (03) naturezas jurídicas. 

Violação de domicílio 

CP, Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem 

de direito, em casa alheia ou em suas dependências: 
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Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 

§ 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por 

duas ou mais pessoas: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência. 

§ 2º -  (Revogado pela Lei nº 13.869, de 2019)      (Vigência) 

§ 3º - Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: 

I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência; 

II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. 

§ 4º - A expressão "casa" compreende: 

I - qualquer compartimento habitado; 

II - aposento ocupado de habitação coletiva; 

III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. 

§ 5º - Não se compreendem na expressão "casa": 

I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do 

parágrafo anterior; 

II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. 
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Requisitos da legítima defesa: não existência da ponderação de 

bens jurídicos na observância da legítima defesa 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

 

Causas de exclusão da ilicitude/causas de justificação/causas de descriminantes: estão previstas nos arts. 

23 a 25 do Código Penal. Há dois grupos: i) causas legais e; ii) causas supralegais. 

Causas legais: art. 23, do Código Penal. 

Causas supralegais: estão fora do Código Penal. Em realidade, deveriam ser denominadas de extralegais, pois 

fora do Código Penal. Exemplo é o consentimento do ofendido. 

Consentimento do ofendido i) será causa de exclusão de ilicitude quando o bem jurídico envolvido for 

disponível, caracterizada a causa supralegal. Quando se tratar de bem jurídico indisponível, ii) será um 

indiferente penal. Ainda, o consentimento do ofendido pode ser reputado como causa de exclusão da 

tipicidade, iii) quando a oposição da vítima fizer parte do tipo penal (exemplo – art. 150, do CP). 

Conclusão: o consentimento do ofendido pode apresentar três (03) naturezas jurídicas. 

Causas legais: legítima defesa, que sofreu alteração pelo Pacote Anticrime, com acréscimo do §único do art. 

25, do Código Penal. Tal situação já era caracterizada como legítima defesa, tendo sido apenas acrescentada 

expressamente no referido dispositivo legal. 

A legítima defesa possui dupla fundamento: princípio da autoproteção e da reafirmação do direito. 

A autoproteção do direito significa que o Estado não pode tutelar o cidadão em tempo integral. por tal razão, 

diante de tal norma penal permissiva (legitima defesa), o Estado permite que o indivíduo se defensa. 

A reafirmação do direito quer significar que toda vez que o indivíduo atua em legítima defesa se está 

reafirmando o direito de tutelar o próprio bem. 

Legítima defesa 

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

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o 

agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de 

crimes.            (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

A legitima defesa não se submete a uma ponderação de bens jurídicos. O estado de necessidade, conforme 

verificar-se-á, exige uma ponderação de bens jurídicos. 

Na legitima defesa, autoriza-se atingir bem jurídico mais valiosa que aquilo que se pretende defender. Ainda, 

não há conflito de bens jurídicos em perigo (alguém ofende injustamente outro, que reagirá àquela agressão 

injusta – há ação e reação – não há conflitos de interesses, porque a primeira conduta não é amparada pelo 

direito, apenas a segunda). 


