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APRESENTAÇÃO 
 
 

 

 

 

 

O singelo material didático apresentado tem por objetivo familiarizar o 

aluno com o Direto Penal descritos na parte Especial, envolvendo, os crimes  contra 

a pessoa, contra o patrimônio, bem como os procedimentos em que se 

desenvolvem os crimes, ação penal, sejam eles de ação pública ou privada entre 

outros em consonância com as normas da Constituição Federal de 1988. 

Observando as inovações ocorridas, através de um processo didático 

metodológico atualizado e adequadas à discussão e reflexão nos diversos 

aspectos do Direito Penal. 

A finalidade é ajudar de forma esquematizada e reduzida à exposição 

dos crimes prevista na Parte especial do Código Penal, facilitando a 

compreensão pelo aluno. 
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UNIDADE I 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 - VISÃO GERAL DA MATÉRIA  

NOÇÕES 

Todo o conjunto de normas jurídicas que têm por finalidade estabelecer as 

infrações de cunho penal e suas respectivas sanções e reprimendas. O Direito Penal 

é um ramo do Direito Público (que diz respeito a função ou dever do Estado). Há que 

se acrescentar que o Direito Penal é formado por uma descrição, em série, de 

condutas definidas em lei, com as respectivas intervenções do Estado (na aplicação 

de sanções e eventuais benefícios), quando da ocorrência do fato delituoso, 

concreto ou tentado. 

 

Direito é um conjunto de normas que regulam as relações sociais.  

Norma penal é uma regra proibitiva, não escrita, que se extrai do espírito dos 

membros da sociedade, isto é, do senso de justiça do povo.  

Lei é a regra escrita feita pelo legislador com a finalidade de tornar expresso o 

comportamento considerado indesejável e perigoso pela coletividade. É o 

veículo por meio do qual a norma aparece e sua observância torna-se cogente. 

A lei é por imperativo do principio da legalidade descritiva e não proibitiva. A 

norma sim é proibitiva.  

 

As leis penais estão escritas no Código Penal e em leis esparsas (fora do 

código penal) são estas chamadas de leis especiais ou extravagantes. 

Exemplo de leis extravagantes: lei de tortura, lei de drogas.  

 

O Código Penal (CP) é dividido em duas partes, a Parte Geral (PG) e a 

Parte Especial (PE). A primeira estende-se do artigo 1º ao artigo 120 e a 

segunda do artigo 121 ao artigo 361. As partes são divididas em títulos, 

capítulos, sessões, artigos, parágrafos, incisos e alíneas. 

A Parte Geral foi completamente modificada em 1984, pela reforma introduzida 

com a Lei 7.209 de 11 de julho de1984 e sucessivas outras modificações. A Parte 
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Especial, embora menos propensa a modificações, especialmente quanto aos 

delitos clássicos (homicídio, roubo) sofreu inúmeras mudanças, de modo que 

podemos afirmar que este não é um Código de 1940, todavia uma codificação nova.   

 

1.2 – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES NA PARTE   

ESPECIAL 

 

ESTRUTURA DO CÓDIGO PENAL: 

 

                                                                 Parte geral (art. 1º a 120) 

Código penal está dividido em   

                 Parte especial (art. 121 a 361) 

 

a) Parte Geral - subdivida em 08 títulos, dedica-se a estabelecer regras 

gerais do Direito Penal; 

b) Parte Especial - contém 11 títulos com enfoque na descrição das 

condutas criminosas e a definição de suas respectivas penas. 

 

A necessidade de uma codificação é questão controversa na doutrina. Para 

uns, nas sociedades complexas atuais, o melhor caminho seria os dos 

microssistemas, notadamente por conta das especificidades tão comuns no 

nosso tempo. Para outros, entretanto, a codificação, especialmente em matéria 

penal, fornece mais coesão dogmática e permite maior segurança aos súditos. 

No Brasil, não obstante os vários microssistemas (v.g. crimes ambientais, 

crimes de trânsito) optamos por reunir no Código Penal, para além das regras 

gerais aplicadas a todo e qualquer crime – embora respeitado o princípio da 

especialidade –, os crimes clássicos. Entrementes, tramita no Congresso 

Nacional o PL 236 de autoria do senador José Sarney, do Senado Federal, que 

pretende reunir, napoleonicamente, no Novo Código Penal toda a legislação 

extravagante que, desde 1940, foi sendo editada no Brasil. 

 

A situação atual do projeto encontrava-se na seguinte situação: 

15/07/2016 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Secretaria de 

Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), AGUARDANDO 
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DESIGNAÇÃO DO RELATOR. Conforme disponibiliza o site 

www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404 (visitado em 

25/07/2016 ás 11:17) 

 

1.2 - ESTUDO ESTRUTURAL DO TIPO 

 

Na Parte Especial do Código Penal encontram-se basicamente três 

espécies de normas: as normas incriminadoras, as permissivas e as 

explicativas.  

 

As normas incriminadoras são aquelas que definem o crime e 

estabelecem a respectiva penas. Também chamadas de tipos penais. 

 

Sua estrutura possui duas partes, quais sejam o preceito primário e a 

sanção, preceito secundário ou pena. Mas a Parte Especial não se esgota nas 

normas incriminadoras, há nela, também, normas penais não incriminadoras 

que servem para interpretação, compreensão, sistematização ou aplicação de 

norma incriminadora específica ou de um conjunto delas encartado num 

capítulo, sessão ou título da Parte Especial. Se a Parte Geral é importante por 

estabelecer regulações para as normas incriminadoras, a Parte Especial é 

fundamental por impor um limite ao Direito Penal firmando quais são os 

comportamentos criminosos. 

 

Os diversos requisitos que compõem o tipo penal são denominados de 

elementos ou elementares e se subdividem em três espécies: elementos 

objetivos, subjetivos e normativos. 

 

O tipo objetivo é a descrição jurídica abstrata, o texto que descreve a 

conduta, ou o enunciado sobre a norma imperativa que expressa os elementos 

do comportamento ditado por ela, é, em síntese, a descrição do 

comportamento proibido, ou seja, são os verbos constantes dos tipos penais 

(núcleos do tipo) e os demais requisitos, cujos significados não demandam 

qualquer juízo de valor, como a expressão ―coisa móvel‖ no crime de furto ou a 
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palavra ―alguém‖ para se referir a ser humano no homicídio. Todos os tipos 

penais possuem elementos objetivos. 

 

Os elementos dizem respeito á especial finalidade do agente ao realizar 

a ação ou omissão delituosa. Não são todos os tipos penais que contêm 

elementos subjetivos, como por exemplo, no crime de extorsão mediante 

sequestro, por exemplo, consistente em sequestrar pessoa com o fim de obter, 

para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço de 

resgate (art. 159 CP). Sendo o elemento subjetivo do tipo a intenção do agente 

de obter vantagem como decorrência do sequestro.  

 

Os elementos normativos, por sua vez são aqueles cujo significado não 

extrai da mera observação, dependendo de uma interpretação, ou seja, de um 

juízo de valor. Vejamos: 

 

 ESTRUTURA 

O tipo de injusto, aquele que descreve o comportamento, de regra, 

proibido, divide-se em: 

a)      tipo de injusto doloso e 

b)      tipo de injusto culposo. 

Tipo de injusto doloso 

O tipo de injusto doloso divide-se em: 

a)      tipo objetivo; 

b)       tipo subjetivo. 

O primeiro é composto de um núcleo (representado por um verbo – um 

fazer {ação}, ou um não fazer {omissão}) – e de elementos complementares 

de natureza descritiva e normativa. 

   O tipo carece descrever com o máximo de clareza e o mínimo  e 

imprecisão possível o comportamento proibido, por força, como já visto, do 

imperativo do princípio da legalidade na sua função de taxatividade. O texto 

deve pautar-se em linguagem acessível ao nível cultural médio. Recomenda-se 

cautela na utilização dos chamados elementos normativos (―função pública‖, 

―indevidamente‖, ―insolvência‖, ―credor‖, etc), os quais implicam sempre uma 

valoração e, por isso, certo grau de subjetivismo,  preferindo-se os elementos 
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descritivos (―lesões‖, ―danos‖, ―matar‖, ―coisa‖, ―alguém‖, ―filho‖, etc.), pois 

qualquer pessoa pode conhecer seu significado sem maiores problemas. 

   O mesmo delito, por vezes, manifesta-se acrescido de uma 

particularidade que pode aumentar ou diminuir a pena básica.  Por exemplo, o 

furto quando praticado durante o repouso noturno (vide CP, art. 155, § 1º) é 

tido como (I) tipo qualificado em relação ao (II) tipo básico (CP, art. 155) e 

quando o agente é primário e é de pequeno valor a res (CP, art. 155, § 2º) 

temos o chamado (III) tipo privilegiado. Tanto o tipo qualificado como o 

privilegiado são derivações do tipo básico, aplicando-lhes a mesma regra. 

Todavia, por vezes, a particularidade é tão marcante que o legislador converte 

tipo básico em outro, considerado assim (IV) tipo autônomo em relação ao 

primeiro, é o caso do delito e furto de coisa comum (CP, art. 156) e do 

homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º), por exemplo. 

 

Os tipos qualificados ou privilegiados, por serem derivações, não 

modificam os elementos fundamentais do tipo básico. Já os tipos autônomos, 

constituem, ―ao contrário, uma estrutura jurídica unitária, com um conteúdo 

e âmbito de aplicação próprios, com  medida penal autônoma‖.   

         

O  tipo subjetivo, diferentemente do objetivo, é de comprovação mais 

difícil, vez que repousa na psique do agente. O tipo subjetivo no delito doloso, 

como evidente, é o dolo, o qual, modernamente, é levado em conta a partir da 

conduta (teoria da ação finalista). 

Dolo é à vontade (animus) incondicionada de realizar o tipo objetivo de 

um delito. Comporta, assim, os seguintes elementos: 

a)      O elemento intelectivo ou cognitivo – é o conhecimento pelo 

agente dos elementos que caracterizam sua ação como típica. Este 

conhecimento há de ser atual e, claro, profano; 

b)      O elemento volitivo – é a vontade do agente em querer realizar a 

ação típica. 

c)      A conduta comissiva ou omissiva. 

 

SÃO ESPÉCIES DE DOLO: 
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a)      Dolo direto – aquele em que o agente quer realizar precisamente 

(diretamente) o resultado proibido no tipo penal (delitos de resultado 

naturalístico) ou a ação típica (delitos formais). (Teoria da vontade); 

b)      Dolo eventual - nos passos da teoria do consentimento, é a 

vontade que, embora não dirigida diretamente a realização do tipo objetivo de 

um crime, previsto como provável, consente no advento deste, vale dizer, 

assume o risco de produzi-lo. 

 

O DOLO É CLASSIFICADO EM: 

    {Direto - Art. 18, I 

 

 

 

                          [eventual    -   Art. 18, I, última parte. 

       Dolo:     {Indireto:   

                                        [alternativo -  Quando o objetivo da conduta se divide 

em dois ou mais resultados, indiferentes ao sujeito      ativo. Ex: matar ou 

lesionar. No dolo eventual o agente fica entre realizar ou não realizar um fato 

típico.       

 

As seguintes classificações, embora procedidas por diversos autores, 

não encontram mais significação em face da teoria da ação finalista. São elas: 

 

Dolo de Dano – Quando o agente quer ou assume o risco de produzir 

efetivamente o dano (prejuízo material ou imaterial). 

Dolo de Perigo – Quando a conduta orienta-se tão só para a criação de um 

perigo (risco de dano), perigo este que constitui o resultado previsto na lei. Ex.: 

CP, art. 130 (crime de perigo de contágio venéreo). 

  Dolo Genérico – Quando o agente deseja apenas o fato descrito na norma 

penal em seu  núcleo. Ex.: Lesionar alguém, CP, art. 129, caput. 

  Dolo Específico – Quando o agente quer realizar o fato com uma finalidade 

especial. Ex.: CP, art. 249 e art. 220. 

  A pena, em abstrato, é a mesma para qualquer espécie de dolo. 
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 SOBRE O CONTEÚDO DO DOLO É POSSÍVEL LISTAR TRÊS TEORIAS: 

                        a) Teoria Psicológica: para a existência do dolo basta que o autor 

represente e deseje o evento punido pela Lei. 

                        b) Teoria Normativa: além da vontade ou do consentimento, comporta o 

dolo a consciência da ilicitude, ou seja, consciência de que se age 

contrariamente ao direito. 

                        c) Teoria Normativa Pura (adotada pelos finalistas e pelo Código Penal 

brasileiro): comporta o dolo somente a vontade ou o consentimento quanto ao 

resultado, a consciência da ilicitude é analisada separadamente quando da 

decomposição da "culpabilidade". 

        

É preciso não esquecer que para a concepção causal, hoje superada, o 

dolo e também a culpa pertenciam à culpabilidade. A  consciência potencial da 

ilicitude era parte integrante do dolo. 

Para a concepção finalista o dolo pertence ao tipo e a consciência da 

ilicitude (destacada do dolo) é elemento da culpabilidade, entendida como 

juízo de reprovação (censura) da conduta e último elemento do conceito 

analítico de crime.  Tal concepção é largamente aceita entre nós, tal como: 

Crime = fato típico     e  ilícito/antijurídico      +         culpabilidade 

- conduta                            - ausência de causa de     - imputabilidade 

- resultado (qd houver)       Justificação/exclusão       - pot. Consc. de ilic. 

- nexo causal                 da ilicitude              - exigibilidade de con. diversa 

- tipicidade                           

 

 Tipo de injusto culposo 

   O tipo de injusto do delito culposo é aberto, não existe, pois, tipo 

objetivo do delito culposo, assentando-se este tão somente na ausência do 

dever objetivo de cuidado que todos devemos ter, bem por isso são 

incalculáveis o número de comportamentos que possam resultar na quebra 

deste dever, assim seria impossível ao legislador quantificar, descrevendo-as 

objetivamente, as condutas culposas. Desta forma existe tão somente no tipo 

de injusto do delito culposo o tipo subjetivo. 
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 A culpa é exceção no Direito Penal. Em regra todos os crimes são 

dolosos, somente admite-se o crime culposo se houver previsão 

expressa. É que a realização culposa dos elementos objetivos dos delitos não 

deve ser punida sempre. O princípio da intervenção mínima impõe aqui uma 

dupla restrição, de um lado obrigando a seleção de determinados 

comportamentos culposos que afetem bens jurídicos fundamentais (vida, 

integridade física e psíquica, etc.), de outro, punindo apenas os 

comportamentos que chegam efetivamente a produzir um resultado lesivo 

àqueles determinados bens jurídicos. 

Elementos da culpa: 

I) Quebra do dever objetivo de cuidado (por negligência, imprudência ou 

imperícia) através de uma conduta voluntária;  

II) Resultado prognosticado em Lei (previsto {culpa consciente} ou não 

previsto {culpa inconsciente} pelo agente); 

III) nexo causal entre a conduta e o resultado; 

IV) ausência de intenção ou/e aceitação do resultado. 

 

Da conduta voluntária decorrem as seguintes modalidades da culpa: 

a) A negligência, que significa desleixo, incúria, desatenção e pode ser 

conceituada como a falta de precaução ou descuido em relação ao 

comportamento que deveria ser realizado.  O agente não faz o que deveria 

(com cautela normal) fazer, por exemplo, não troca os pneus gastos do veículo, 

acontecendo a má frenagem com o atropelamento e morte de um pedestre.  A 

negligência é caracterizada por uma conduta negativa. 

b) A imprudência, caracterizada pela prática de uma conduta positiva. 

Aqui o agente faz quando não deveria fazer. Aumenta, por exemplo, a 

velocidade do veículo em vias incompatíveis com o excesso de velocidade, 

atropelando e ferindo um transeunte. 

c) A imperícia, que se diferenciando das modalidades anteriores, é a 

ausência de aptidão para o exercício profissional, ou como bem definiu 

Hungria, ―é a inobservância, por despreparo prático ou insuficiência de 

conhecimentos técnicos, das cautelas específicas no exercício de uma arte, 

ofício ou profissão". Imperito é o cirurgião que durante a cirurgia corta um vaso 
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sanguíneo de grosso calibre no paciente por inaptidão, quando no caso, 

deveria estar capacitado para fazer o que estava fazendo. 

Pouco importa, em verdade, qual modalidade da culpa, basta que fique 

provada a quebra de um dever objetivo de cuidado e os demais requisitos. 

 

Preterdolo, o delito diz-se ainda preterdoloso ou preterintencional quando, 

necessariamente, a conduta inicial do agente é praticada a título de dolo, 

sobrevindo em decorrência dela, resultado mais grave daquele pretendido por 

ele, imputado este resultado a título de culpa. Assim é correto afirmar que o 

preterdolo é um misto de dolo e culpa, dolo pela conduta inicial e culpa pelo 

resultado, não pretendido, que agrava especialmente a pena.  O agente 

pretendia menos e ocorreu um plus, que lhe é imputado a título de 

culpa stricto sensu. São exemplos de delitos preterdolosos a lesão corporal 

seguida de morte (CP, art. 129, § 3º) e o abortamento qualificado (CP, art. 

127). 

ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM O CRIME TENTADO: 

a) - A conduta seja dolosa, isto é, que exista uma vontade livre e 

consciente de querer praticar determinada infração penal; 

b) - O agente ingresse, obrigatoriamente, na fase dos chamados atos de 

execução; 

c) Não consiga chegar à consumação do crime, por circunstâncias alheias 

à sua vontade. 

  

Tentativa perfeita (acabada, ou crime falho): quando o agente esgota, 

segundo se entendimento, todos os meios que tinha ao seu alcance a fim de 

alcançar a consumação da infração penal, que somente não ocorre por 

circunstâncias alheias à sua vontade. 

Tentativa imperfeita (inacabada). Quando a agente é interrompido durante a 

prática dos atos de execução, não chegando, assim, a fazer tudo aquilo que 

intencionava, visando consumar o delito. 

CRIMES QUE NÃO ADMITEM A TENTATIVA: 

 crimes habituais; 

  crimes culposos; 

  crimes de atentado; 
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 crimes unissubsistentes; 

 crimes omissivos próprios. 

Tentativa branca ou incruenta – ocorre quando a vítima não chega a ser 

fisicamente atingida, ou seja, quando ela fica incólume. Difere da tentativa 

vermelha ou cruenta, na qual a vítima sofre lesões, sendo certo que o crime 

não chega a ser consumado, como por exemplo, Se o agente tenta matar a 

vítima com uma faca, mas esta consegue dominá-lo no momento exato do 

golpe a ponto de escapar dele, está configurada a tentativa branca. Acaso 

ocorram lesões em decorrência das facadas, configurará tentativa cruenta ou 

vermelha. 

 

NORMAS PENAIS PERMISSIVAS  

São as que prescrevem as ilicitudes ou a impunidade de determinados 

comportamentos, apesar de se enquadrarem na descrição típica. São normas 

permissivas, por exemplo, aquelas que excluem a ilicitude do aborto provocado 

por médico quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, ou 

quando a gravidez resulta de estupro e há consentimento da gestante ( art. 

128), ou ainda, as hipóteses de isenção de pena existentes nos crimes contra o 

patrimônio praticados contra cônjuge ou contra ascendente sem emprego de 

violência ou grave ameaça (art. 181 do CP). 

 

NORMAS PENAIS EXPLICATIVAS (OU COMPLEMENTARES) 

Normas penais explicativas são aquelas que visam esclarecer ou explicitar 

conceitos, ou sejam, são aquelas que esclarecem o conteúdo de outras normas 

ou limitam o âmbito de sua aplicação. Vejam-se Código Penal que, no crime de 

violação de domicilio, esclarecem o que está e o que não está contido no 

significado da palavra ―casa‖. 

 

A DIVISÃO DOS TIPOS PENAIS DE ACORDO COM O BEM JURÍDICO 

ATINGIDO 

Na parte especial do Código penal as infrações penais foram agrupadas 

em 11 títulos de acordo com o bem jurídico afetado, compondo-se da seguinte 

divisão: 
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PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL 

Título I Dos crimes contra a pessoa 

Título II Dos crimes contra o patrimônio 

Título III Dos crimes contra a propriedade imaterial 

Título IV Dos crimes contra a organização do Trabalho 

Título V Dos crimes contra o sentimento religioso e c/ o respeito aos 
mortos 

Título VI Dos crimes contra a dignidade sexual 

Título VII Dos crimes contra a Família 

Título VIII Dos crimes contra a Incolumidade Pública 

Título IX Dos crimes contra a Paz Pública 

Título X Dos crimes contra a Fé Pública 

Título XI Dos crimes contra a Administração Pública 

 

Obs.: O estudo verificado na disciplina direito penal III, embora faça 

integrante da parte especial, vai até o título V, referente aos crimes 

contra o sentimento religioso (212 do CP). 

 

Existem temas de importante análise sobre os delitos penais previstos 

na parte especial do Código que não podem deixar de serem analisados para 

uma melhor compreensão do estudo de cada ilícito. 

 

A CONDUTA E SUAS CLASSIFICAÇÕES 

Crimes comissivos são os cometidos por intermédio de uma ação, ou seja, a 

partir de um comportamento positivo em que o agente faz ou realiza algo, ou 

seja, Exigem atividade positiva produtora do evento, como o homicídio, onde o 

agente mata a vítima (art. 121 CP; o furto (155); estupro (art.213). 

 

Crimes omissivos – são aqueles praticados por meio de uma omissão 

(abstenção de comportamento), ex.: omissão de socorro (art.135), omissão de 

notificação de doença (art. 269), e podem ser próprios ou impróprios. 

 

Ilícitos omissivos próprios – são aqueles em que o tipo penal descreve como 

um ilícito penal um não fazer. Ou seja, é a abstenção de uma conduta devida, 
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que poderia ou deveria ter sido realizada. Por exemplo, no caso de omissão de 

socorro (art. 135, CP), onde uma pessoa deixa de prestar assistência à outra 

simplesmente por que não quis fazê-lo. Sua simples omissão configura o crime. 

 

Crime omissivo impróprio ou comissivo-omissivo  

Crime omissivo impróprio - a omissão consiste no meio através do qual o 

agente produz um resultado. Nesse tipo de crime, em regra a omissão não 

constitui crime, mas o fato de ter condicionado uma lesão ao bem jurídico.  

É o que ocorre, por exemplo, quando uma mãe deixa de alimentar seu 

filho ocasionando-lhe a morte. Sua omissão inicial foi condicionante para a 

morte do filho, logo, responderá pelo resultado, a morte. 

 

Crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão - ao contrário 

dos anteriores, não estão previstos na parte Especial do Código penal como 

delitos autônomos, sendo que a omissão é o meio através do qual o agente 

produz um resultado. Nesse tipo de crime, em regra a omissão não constitui 

crime, mas o fato de ter condicionado uma lesão ao bem jurídico. Nesse caso, 

o agente responde não pela omissão, mas pelo resultado causado por esta. 

Sua verificação decorre da norma do art. 13, § 2º CP, que estabelece hipóteses 

em que o sujeito tem o dever jurídico de evitar o resultado e, caso não o faça 

responde pelo crime. Vejamos: 

  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:  

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

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

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do 
resultado. 

A lei fala em ―dever de agir‖. Nos crimes omissivos próprios não existe o 

dever de agir e o omitente não responde pelo resultado, mas apenas porque 

não agiu. Entenda-se: na omissão de socorro com resultado morte, o omitente 

não responde pela morte, mas pela omissão de socorro. 

Por outro lado, no crime comissivo por omissão (ou omissivo impróprio), 

o agente garantidor tem o dever de agir, por isso na sua omissão responde 
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pelo resultado que deveria ter evitado. É a mãe que tem o dever de cuidar do 

filho que brinca na piscina; se ela se omite em socorrê-lo (podendo fazê-lo) 

responde pela morte se ela ocorrer. 

O referido dever jurídico, nos termos ao citado artigo (art. 13, § 2º), pode 

decorrer de lei que estabelece a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, 

como no exemplo acima citado, ou em hipóteses em que o agente, de outra 

forma, tenha assumido a responsabilidade de impedir o resultado, ou, ainda, 

quando tenha provocado o risco de causá-lo com seu comportamento anterior. 

Crime de ação múltipla - São aqueles em relação aos quais a lei descreve 

várias condutas (possui vários verbos) separadas pela conjunção alternativa 

―ou―. Nesse contexto, há a prática de mais de uma conduta, em relação à 

mesma vítima, constitui dessa forma crime único. Ex.: o crime de participação 

em suicídio (art. 122, CP) ocorre quando alguém induz, instiga ou auxilia 

outrem a cometer suicídio. Dessa forma, conclui-se, que se o sujeito realiza as 

três condutas, em relação à mesma vítima, praticam ele o mesmo 

delito. Outros exemplos de crimes de ação múltipla são os crimes de tráfico de 

drogas, porte ilegal de arma, receptação e etc. 

 A doutrina ainda possui outras modalidades de denominações para 

essa espécie de crime conhecidos como crime de conteúdo variado ou tipo 

misto alternativo. 

 

CRIME DE FORMA LIVRE OU DE FORMA VINCULADA  

O crime de forma livre é aquele em que não há vínculo entre a forma 

praticada e o tipo descrito. Por exemplo, o homicídio pode ser realizado de 

várias formas, através de um tiro, uma facada, afogamento ou qualquer outro 

meio capaz de gerar a morte. 

 

Crime de forma vinculada – São aqueles em que o tipo penal descreve a 

forma de execução configuradora da infração penal, é o que ocorre, por 

exemplo, nos crimes de maus tratos em que o ilícito penal só se configura 

quando a forma de expor a risco a vida ou à saúde da vítima, sendo uma das 

forma elencadas no art. 136 do CP (privação de alimentação ou cuidados 
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indispensáveis, sujeição de trabalho excessivo ou inadequado, ou abuso dos  

meios de correção ou disciplina). 

 

Crimes habituais – são aqueles que se configuram pela reiteração da mesma 

espécie, ou seja, ocorre quando o agente pratica a mesma conduta (ação ou 

omissão) de forma reiterada e contínua, tornando-a como um estilo de vida. 

Por exemplo, exercício ilegal da medicina (art.282CP), o crime de 

curandeirismo (art. 284 CP), e casa de prostituição (art. 229 CP). 

 

OBJETIVIDADE JURÍDICA E SUAS CLASSIFICAÇÕES 

 Quando o legislador incrimina determinada conduta, a intenção é evitar a 

prática de tal conduta, vez que cientes de antemão de que a prática da infração 

implica na aplicação da pena imposta. 

Crimes simples e complexos 

Crimes simples - são aqueles que possui tipo penal único, protegendo 

apenas um bem jurídico. Podemos citar como exemplo o crime de homicídio, 

que protege o bem jurídico vida. 

Crimes complexos – consiste na fusão de dois ou mais tipos penais, 

protegendo dois ou mais bens jurídicos. O latrocínio é um exemplo de crime 

complexo, pois protege os bens jurídicos patrimônio e vida. 

 

SUJEITO ATIVO E SUAS CLASSIFICAÇÕES 

No estudo Código Penal um dos tópicos que sempre constitui objeto de 

análise é o que diz respeito ao sujeito ativo do crime, ou seja, quem pode 

cometer determinada infração penal, e, ainda, se é possível que duas ou mais 

pessoas o pratiquem em conjunto, por essa razão a doutrina criou 

denominações que expressam cada um desses aspectos. 

 

CRIMES COMUNS E PRÓPRIOS 

Crimes comuns – são os delitos que podem ser cometidos por qualquer 

pessoa, ex.: homicídio (121), roubo (art. 157); 
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Crimes próprios – são os crimes que exigem sujeito ativo (autor) apresente 

uma qualidade pessoal diferenciada, especial ou qualificada, que podem ser de 

fato referentes à natureza humana ou a inserção social da pessoa. Ex.: mãe no 

infanticídio (123); mulher no autoaborto (art. 124) ou de direito, referentes à lei 

como no caso funcionário público, em vários delitos descritos na parte especial 

do CP.; testemunha no falso testemunho; perito na falsa perícia. Assim, 

classificam-se em: 

Crimes bipróprios – quando a lei exige qualidade especial do sujeito ativo e 

passivo, exemplo, infanticídio (123). 

 

Crimes de mão própria ou atuação pessoal – são aqueles que só podem ser 

cometidos pelo sujeito em pessoa.  Estes crimes não admitem coautoria, mas 

admitem a participação. Por exemplo, no crime de autoaborto, só a gestante 

pode praticar em si mesma, mas o namorado ao incentivar a namorada a tomar 

medicamento abortivo é partícipe no crime de autoaborto. Outros exemplos o 

crime de falso testemunho (342), crime de reingresso de estrangeiro expulso 

(art. 338). 

 

AUTORIA, COAUTORIA E PARTICIPAÇÃO. 

Sujeito ativo ou agente criminoso – é aquele que direta ou indiretamente 

pratica a conduta típica descrita na lei.  

A pessoa física que pratica a conduta delituosa é chamada de autor, 

coautor, partícipe e autor mediato, sendo eles: 

 

Autor é quem executa a conduta típica descrita na lei, ou seja, é quem realiza o 

verbo contido no tipo penal, Ex.: homicídio. 

 

Coautoria - são os executores diretos da conduta criminosa, ou seja, quando duas 

pessoas ou mais, conjuntamente, realizam o ato executório para a sua configuração, 

por exemplo a subtração da coisa alheia móvel, no crime de roubo, em que se utiliza 

a subtração e o emprego de violência ou grave ameaça. Será considerado coautor 

quem realizar quaisquer das condutas e não apenas quem realizar ambas. 
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 Participação e autor mediato – são os que executam indiretamente a 

conduta criminosa, é uma forma de concurso de agentes em que o envolvido 

ou partícipe não realiza qualquer das condutas típicas, mas, de alguma outra 

forma concorre para o delito (ex.: art. 29 do CP) 

 

Sujeito passivo – é a pessoa (titular) do bem jurídico lesado ou ameaçado 

pela conduta criminosa. Duas são as espécies de sujeito passivo: 

 

Sujeito passivo constante ou formal - é o estado que, sendo titular do 

mandamento proibitivo, é lesado pela conduta do sujeito ativo. 

 

Sujeito ativo eventual ou material – é o titular do interesse penalmente 

protegido. 

Obs.: existem alguns crimes em que o sujeito passivo é uma entidade 

sem personalidade jurídica, como a família, a sociedade etc, esses crimes são 

denominados de crimes vagos. 

 

Crimes vagos (multivitimários ou de vítimas difusas) – são aqueles crimes 

que não possuem sujeito passivo determinado, sendo este a coletividade, ou 

seja, quando o sujeito passivo for um ente sem personalidade jurídica. Ex.: 

crimes contra respeito aos mortos, Ex.: nos casos de perturbação de cerimônia 

funerária (art. 209), violação de sepultura (art.210) entre outros como crimes 

contra a família. 

 

QUANTO AO RESULTADO 

Crime material – são os crimes que se consumam com a produção de um 

resultado externo a ação, descrito na lei. É a coisa sobre a qual recai a conduta 

delituosa Noronha o define como ―aquele em cujo tipo se descrevem a ação e o 

resultado‖, ex.: morte no homicídio, a subtração no furto, a conjunção carnal no 

estupro. 

 

Crime formal – são aqueles em que o tipo não exige a produção do resultado 

para a consumação do crime, embora seja possível a sua ocorrência. A 

consumação se dá no momento em que se desenvolve a conduta. A conduta e 
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o resultado são separados cronologicamente, ou seja, a consumação dá-se 

com a prática do fato, não exigindo que a vítima realmente fique intimidada, 

como por exemplo, no crime de ameaça, (art.147), injuria (art. 140), sendo 

suficiente que ela exista independentemente da reação psicológica do ofendido 

etc. nesses crimes a lei antecipa o resultado no tipo; por isso, são chamados 

crimes de consumação antecipada. 

 

Crime de mera conduta ou de simples atividade – são aqueles crimes cujo 

dispositivo penal somente descreve a conduta, sem, contudo, fazer qualquer 

menção ao resultado naturalístico. Por exemplo como ocorre no porte ilegal de 

arma de fogo (art. 14 da lei nº 10.625/2003), sendo, portanto, suficiente que a 

pessoa traga consigo  a arma de fogo, acessório ou munição e em desacordo 

com a determinação legal ou regulamentar, para que o delito esteja 

consumado. Outros exemplos: Crime de omissão de socorro (art. 135); 

violação de domicílio (art. 150), ato obsceno (art.233), e praticamente, quase 

todas as contravenções. 

 

QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO OU NORMATIVO 

 

Crime doloso – quando o agente pratica a conduta querendo obter o resultado 

típico, também quando ele não quer o resultado, mas assume, 

conscientemente, o risco de produzi-lo em razão da conduta praticada (18, 

inciso I) 

Crime culposo – quando o agente não quer o resultado, não assume o risco 

de produzi-lo, mas a ele deu causa em razão de descuido do agente por 

imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, inciso II). 

 

Crime preterdoloso ou preterintencionais – quando o agente pratica uma 

conduta dolosa e sobrevém um resultado mais grave do que o desejado, sendo 

este resultado agravador na forma culposa. Diz-se conduta inicial dolosa e 

resultado mais grave culposo. Ex.: (art. 129, § 3º). 

 

2. DOS CRIMES CONTRA A VIDA 
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2.1 DO HOMICÍDIO (ART. 121, CP)  

Art. 121. Matar alguém: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Caso de diminuição de pena 

§ 1º 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. 

Homicídio qualificado 

§ 2º Se o homicídio é cometido: 

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo 

torpe; 

II - por motivo fútil; 

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio 

insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; 

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso 

que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; 

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de 

outro crime: 

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: (Incluído pela 

Lei nº 13.104, de 2015) 

VII - 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: (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015) 

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

§ 2.º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o 

crime envolve: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

I - violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (Incluído pela Lei 

nº 13.104, de 2015) 

 

Homicídio culposo 

§ 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965) 

Pena - detenção, de um a três anos. 

Aumento de pena 

§ 4.º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o 

crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou 

se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as 

consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo 

doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é 
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praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) 

anos. (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003) 

§ 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a 

pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão 

grave que a sanção penal se torne desnecessária. (Incluído pela Lei nº 6.416, 

de 24.5.1977) 

§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for 

praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de 

segurança, ou por grupo de extermínio. (Incluído pela Lei nº 12.720, de 2012) 

§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se 

o crime for praticado: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; (Incluído 

pela Lei nº 13.104, de 2015) 

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos 

ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima. (Incluído pela 

Lei nº 13.104, de 2015). 

 

Conceito: é a morte de um ser humano provocada por outro ser humano. 

HOMICIDIO SIMPLES (ART.121, caput, CP)- É aquele previsto no caput do 

art.121, CP. A identificação da modalidade simples faz-se por exclusão, isto é, 

quando não apresenta elementos qualificadores. 

HOMICIDIO PRIVILEGIADO (ART.121, § 1º, CP) - É a causa de diminuição de 

pena (1/6 a 1/3) prevista no § 1º do art.121, CP. É quando o agente pratica o 

fato: 

a) - impelido por motivo de relevante valor sócia  - refere-se a causa que 

tem por fundamento interesse coletivo(os autores tradicionais citam a morte do 

traidor da pátria); 

b) - impelido por motivo de relevante valor moral - diz respeito a 

interesse particular (por exemplo, a eutanásia). Atenção: distinção entre 

eutanásia, ortotanásia e distanásia, em conformidade com Evaldo A. 

D‘Assunção, Presidente da Academia Mineira de Medicina: 

Eutanásia ou (homicídio piedoso) pode ser conceituada como o ―ato 

deliberado para retirar a vida de uma pessoa que está em grave possibilidade 

de um sofrimento intenso, ou já se encontra nele, em razão de alguma doença 

incurável‖ (é abrangida pelo homicídio privilegiado);  
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Ortotanásia - define-se pela condição em que a morte do enfermo não será 

artificialmente prolongada ao se utilizar recursos extraordinários da moderna 

tecnologia que, ao invés de proporcionar conforto e tranquilidade, impõem ao 

enfermo aparelhos, tubos e medicações, muitas vezes repletos de efeitos 

colaterais, desconforto, dor e sofrimento (também é chamada de ―eutanásia 

passiva‖- resolução nº 1.805.2006 do (CFM) Conselho Federal de Medicina, 

com o apoio da CNBB, admitiu ser tal procedimento aceitável);  

 

Distanásia, ao contrário, significa a morte lenta e sofrida que é prolongada 

pelos recursos médicos disponíveis. 

c) - Sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta 

provocação da vítima - não se deve confundir com a atenuante genérica 

prevista no (art. 65, III, ‗c‘ do CP) ―influencia de violenta emoção‖. Pois, 

enquanto no privilegio é necessário que o agente esteja dominado pela 

emoção, logo em seguida (requisito temporal) a injusta provocação da vítima, 

na atenuante, para configuração deste privilegio tem que haver imediatidade 

entre a provocação injusta e a conduta do agente. 

 Obs.: Todas as hipóteses de crimes privilegiados são hipóteses de 

motivados subjetivos, vez que motivo é subjetivo. 

 

HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º CP), PREVISTOS NOS INCISOS 

I A VII: 

 

Noções - O crime qualificado é aquele que, tendo como delituosa conduta já 

prevista em lei agregam-se a ela outros elementos que demonstram uma maior 

ofensividade ao bem jurídico, daí se justificando uma pena diversa (mais 

severa) daquela prevista para a forma simples do crime. 

 

I) Mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe - na 

primeira hipótese é denominado mercenário e ocorre quando o agente recebe 

efetivo pagamento ou a simples promessa para praticar o crime, pois, segundo 

corrente majoritária a recompensa constitui em uma promessa de vantagem 

econômica, que pode ser em dinheiro, perdão de dívida, promoção de 

emprego, etc.; responde pelo crime não só quem pratica o crime, mas também 
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quem paga ou promete a recompensa, segundo entendimento do STF em 

decisão (HC nº 71.582/ MG, 28/03/1995; HC 69.940/RJ, em 09/03/1993, ambos 

relatados por Sepúlveda Pertence).  

Já No STJ há entendimento ou decisões em ambos os sentidos, por 

exemplo no sentido da incomunicabilidade – Resp 467.810/SP de 20/11/2003; 

RHC 14.900/SC em 17/06/2004; no sentido da comunicabilidade: HC nº 

99.144/RJ, DJ 09/12/2008, sendo a divergência em relação ao conceito de 

circunstancia elementar (art. 30 CP) – outro motivo torpe significa qualquer 

outro motivo objeto repugnante, vil, desprezível ou profundamente imoral 

(Ex.:matar para receber herança; rivalidade profissional, etc.). 

 

II) Motivo Fútil - é o motivo sem importância, frívolo, insignificante, 

desarrazoado, desproporcional à própria conduta do homicídio. Evidencia-se 

ele quando se destaca a insignificância da motivação em relação ao crime 

praticado (ex: morte por dívida, por ofensa verbal, discussões entre marido e 

mulher, futebol, política, religião etc.). 

Quanto ao ciúme prevalece entendimento de que não constitui motivo 

fútil ou torpe, se não há outras circunstâncias a ele acrescentadas. Entretanto 

em recente decisão do STJ em sentido contrário é compreendido como motivo 

fútil pela desproporção entre tal sentimento e o ato de matar (Resp nº 

810.728/RJ. Em 24/11/2009 - Relatora: Min. Tereza de Assis Moura entre 

outros julgados que apontam que, quando o ciúme se junta com a estima 

possessiva, com a sensação de perda e de desprezo, pode haver a 

configuração do motivo torpe) 

A doutrina diverge quanto a ausência de motivação do homicida, se 

também não caracterizaria o motivo fútil, pois, ao menos em tese, a falta de 

razões para matar é mais desproporcional que o motivo insignificante. Sobre o 

tema, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça não admitem que a falta 

e motivos para matar seja igualada à insignificância de alguma razão, pelo que 

se compreende incidente, neste caso, apenas a figura do homicídio simples. 

 

III) emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio 

insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum - não contém 
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maiores dificuldades em sua redação, pois claro está que o emprego de 

veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura no ato de matar qualificam o delito. 

Por sua vez, o meio insidioso é o desleal, o desconhecido pela vítima, e 

o cruel é o que impõe a ela um sofrimento maior do que o necessário para a 

prática do crime, ou revela brutalidade incomum do agente. 

O meio que pode resultar em perigo comum é o que pode expor a perigo 

número indeterminado de pessoas, nos casos de homicídio doloso (dolo 

eventual) na condução de veículo automotor com excesso de velocidade  

conforme se verifica em (RESp. nº 912.060/DF em 14/11/2007 rela. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho). 

IV – traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que 

dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (qualificadoras objetivas) 

a) Traição - compreende-se que a traição é o ataque inesperado, 

que não foi pressentido pela vítima, que pode se dar tanto no plano físico 

(matar pelas costas), quanto moral, consubstanciado na quebra de confiança 

depositada pela vítima; 

b) Emboscada - é a tocaia, na qual o autor se oculta em 

determinado local à espera da vítima (tocaia); 

c) Disssimulação – é o disfarce que esconde o propósito criminoso, 

a intenção hostil do agente é ocultada; 

d) Recurso que dificulte ou torna impossível à defesa do ofendido – 

é disposição genérica que deve guardar correlação, e ser interpretada, em 

consonância com as formulas casuísticas anteriores, por exemplo, embriagar a 

vítima com objetivo de praticar afogamento; a surpresa está implícita inserida 

na clausula genérica e qualifica o crime quando tenha efetivamente, dificuldade 

ou impossibilidade da defesa contra a agressão. 

 

 V) assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de 

outro crime – é qualificado o homicídio praticado com o fim de garantir a 

execução, ocultação, impunidade ou a vantagem de outro crime (neste caso 

ocorre a conexão ocasional). Tal circunstância se configura quando também 

comprovada a prática do crime fim, aquele cuja execução, ocultação, 

impunidade ou proveito se quer garantir. 
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VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: (Incluído 

pela Lei nº 13.104, de 2015) – regra geral o Sujeito ativo pode ser qualquer 

pessoa (trata-se de crime comum), embora normalmente o sujeito ativo no 

crime de feminicídio seja um homem, nada obste possa ser mulher. Ex.: Mulher 

que mata sua companheira homoafetiva: pode haver feminicídio se o crime foi 

por razões da condição de sexo feminino. Porém, o Homem que mata seu 

companheiro homoafetivo não haverá feminicídio porque a vítima deve ser do 

sexo feminino.  

Noções - Para lembrar e não confundir: Femicídio - morte de uma mulher 

Feminicídio - morte de uma mulher por razões de gênero (por discriminação 

ou menosprezo à condição de sexo feminino) 

 

Sujeito passivo - Obrigatoriamente deve ser uma pessoa do sexo feminino 

(criança, adulta, idosa, desde que do sexo feminino). 

Diferenças entre Transexual, homossexual e travesti - Transexual é o 

indivíduo que possui características físicas sexuais distintas das características 

psíquicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a transexualiade é um 

transtorno de identidade de gênero. A identidade de gênero é o gênero como a 

pessoa se enxerga (como homem ou mulher). Assim, em simples palavras, o 

transexual tem uma identidade de gênero (sexo psicológico) diferente do sexo 

físico, o que lhe causa intenso sofrimento. 

Existem algumas formas de acompanhamento médico oferecidas ao 

transexual, dentre elas a cirurgia de redesignação sexual (transgenitalização), 

que pode ocorrer tanto para redesignação do sexo masculino em feminino, 

como o inverso. 

A cirurgia para a transformação do sexo masculino em feminino é 

chamada de ―neocolpovulvoplastia‖ e consiste, na maioria dos casos, na 

retirada dos testículos e a construção de uma vagina (neovagina), utilizando-se 

a pele do pênis ou de parte da mucosa do intestino grosso. 

O Conselho Federal de Medicina editou a Resolução 1652/2002-CFM 

regulamentando os requisitos e protocolos médicos necessários para a 

realização da cirurgia de transgenitalização. 



 

 

DIREITO PENAL III  

                                                           Profª: Ana Maria Duarte Página 28 

Importante, ainda, esclarecer que transexual não é o mesmo que 

homossexual ou travesti. A definição de cada uma dessas terminologias ainda 

está em construção, sendo ponto polêmico, mas em simples palavras, a 

homossexualidade (não se fala homossexualismo) está ligada à orientação 

sexual, ou seja, a pessoa tem atração emocional, afetiva ou sexual por 

pessoas do mesmo gênero. O homossexual não possui nenhuma 

incongruência de identidade de gênero. A travesti (sempre utiliza-se o artigo no 

feminino), por sua vez, possui identidade de gênero oposta ao seu sexo 

biológico, mas, diferentemente dos transexuais, não deseja realizar a cirurgia 

de redesignação sexual. 

Tentado ou consumado - pode ser tentado ou consumado. 

Tipo subjetivo - O feminicídio pode ser praticado com dolo direto ou eventual. 

Natureza da qualificadora - A qualificadora do feminicídio é de natureza 

subjetiva, ou seja, está relacionada com a esfera interna do agente (―razões de 

condição de sexo feminino‖). Ademais, não se trata de qualificadora objetiva 

porque nada tem a ver com o meio ou modo de execução. 

Por ser qualificadora subjetiva, em caso de concurso de pessoas, essa 

qualificadora não se comunica aos demais coautores ou partícipes, salvo se 

eles também tiverem a mesma motivação. Ex: João deseja matar sua esposa 

(Maria) e, para tanto, contrata o pistoleiro profissional Pedro, que não se 

importa com os motivos do mandante, já que seu intuito é apenas lucrar com a 

execução; João responderá por feminicídio (art. 121, § 2º, VI) e Pedro por 

homicídio qualificado mediante paga (art. 121, § 2º, I); a qualificadora do 

feminicídio não se estende ao executor, por força do art. 30 do CP: ―Não se 

comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando 

elementares do crime‖. 

 

Obs a: O feminicídio é um crime hediondo. O art. 2º da Lei 13.104/15 

alterou o artigo 1º da Lei 8.072/90 (lei dos crimes hediondos) para incluir 

nesse rol o homicídio qualificado do inciso VI,do § 2º, do art. 121 do CP. 

Portanto, não há nenhuma dúvida de que o feminicídio (não o simples 

femicídio: assassinato de uma mulher fora do contexto da violência de 

gênero) é um crime hediondo. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28716625/artigo-2-da-lei-n-13104-de-09-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/172426221/lei-13104-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11270190/artigo-1-da-lei-n-8072-de-25-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033841/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033841/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625567/par%C3%A1grafo-2-artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625629/artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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Obs b: Quando a qualificadora do feminicídio incidir, restará 

prejudicada a incidência da agravante genérica do art. 61, II, f, parte final, 

do CP, sob pena de bis in idem vedado pelo art. 61, caput, do CP. 

 
Homicídio culposo (art. 121, § 3º CP) - é o que advém do descumprimento de 

um dever de cuidado objetivo, resultado da imprudência, imperícia ou 

negligência do autor.  

Aumento de pena no homicídio culposo § 4º do art. 121, CP – a pena 

aumenta de 1/3 nas seguintes hipóteses: 

a) – inobservância de regra de profissão, arte ou ofício – somente é 

possível ocorrer quando o sujeito tem conhecimento técnico; conhece-a, mas a 

desconsidera, não se confunde com imperícia, pois nesta pressupõe que o 

agente não tem habilidade profissional, não domina conhecimentos técnicos. 

Atenta-se para o fato de que para aplicar o aumento de pena a inobservância 

de regra técnica não pode constituir-se em núcleo de culpa sob pena de bis in 

idem. Logo, seria mister a concorrência de duas condutas distintas – uma para 

fundamentar a culpa, e outra para configurar a majorante. Segundo 

entendimento do STF em julgamento de HC nº 95078/RJ, em 10/03/2009 

relator Min Cezar Peluso. 

O homicídio culposo de trânsito encontra regulação especial no Código 

de Trânsito Brasileiro (artigo 302 da Lei n.º 9.503/97). 

A primeira parte do artigo 70 do Código Penal admite a hipótese de 

concurso formal para o homicídio culposo. Se houver concurso de homicídios, 

ele será homogêneo, se o crime de homicídio concorrer com outra espécie 

delitiva o concurso será heterogêneo. 

Obs.: A primeira parte do § 4.º do artigo 121 do Código Penal prevê 

que será aumentada a pena do homicídio culposo quando o autor viola regra 

técnica de profissão, arte ou ofício. Noutros termos, se, além da imprudência, 

imperícia ou negligência, a conduta do autor denotar violação de norma técnica 

relativa profissão, arte ou ofício, incidirá o aumento de 1/3 (um terço) da pena. 

Contudo, deve se compreender a regra técnica violada como particularmente 

oponível ao autor (ex: sendo engenheiro de segurança, orientar empregados 

de empresa a fim de que laborem sem utilização do equipamento de proteção 

individual exigido). 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633092/artigo-61-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633010/inciso-ii-do-artigo-61-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10632746/alinea-f-do-inciso-ii-do-artigo-61-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633092/artigo-61-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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A negativa de socorro à vítima ou a fuga do local para evitar a prisão em 

flagrante também autorizam o aumento da pena. Mas quando justificadas a 

omissão do socorro ou a fuga, o aumento por tais fundamentos não deve 

incidir. A fuga, por seu turno deve ter o fim especial de evitar a prisão em 

flagrante. 

 

Obs. - A segunda parte do § 4.º do artigo 121 do Código Penal é 

criticada pela doutrina em razão da posição em que colocada dentro da norma, 

já que deslocada da apreciação do homicídio doloso. 

Seu objetivo, contudo, é o de impor maior proteção o menor de 14 anos e 

ao maior de 60, que, pelas reduzidas aptidões físicas, presume-se não 

conseguirem opor resistência às agressões que lhes são dirigidas. 

 
Perdão Judicial (art. 121, § 5º CP) – extingue – se a punibilidade, no 

homicídio culposo quando as consequências da infração venham atingir o 

sujeito de forma tão grave, de sorte que seja desnecessária a aplicação da 

pena.  Exemplo possível disso é o homicídio culposo em que o pai desastroso 

mata o próprio filho, por certo que sua ―culpa‖, entendida aqui como a agrura 

de seu sofrimento emocional, já é punição suficientemente capaz de dispensá-

lo da imposição de uma pena privativa de liberdade, pelo que a lei confere ao 

Juiz a faculdade de deixar de aplicar a pena. Também o acidente em que o 

próprio autor restou mutilado pode constituir hipótese a ensejar o perdão 

judicial. 

 
 Aumento de pena na hipótese da prática de crime por milícia privada ou 

grupo de extermínio (ART 121, § 6º, CP) – A causa especial de aumento do 

artigo 121 do código penal prevista aqui, recentemente acrescentada pela Lei 

n.º 12.720/12, autoriza o aumento da pena de 1/3 (um terço) até metade, se o 

homicídio foi promovido por milícia privada, que atuou motivada pela prestação 

de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. 

A rigor, quando da atuação de milícia privada, extrai-se a exigência de 

um dolo específico para a incidência do aumento, que é justamente o homicídio 

quando da realização de serviço de segurança. 
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Noções - De acordo com o art. 142 da CF que trata sobre Forças Armadas 

(Marinha, Exército ou Aeronáutica). 

São o art. 144 do CF, considera como Autoridades ou agentes do art. 

144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

 
Situação dos guardas municipais - Como se vê pela redação do caput do art. 

144 da CF, não há menção às guardas municipais. Diante disso, indaga-se: o 

homicídio praticado contra um guarda municipal no exercício de suas funções 

pode ser considerado qualificado, nos termos do inciso VII do § 2º do art. 121 

do CP. Sim, Essa nova qualificadora aplica-se também para os guardas 

municipais, pois, o § 8º do art. Dispõe que os Municípios poderão constituir 

guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e 

instalações, conforme dispuser a lei. 

Agentes de segurança viária – também pode ser aplicado para os agentes de 

segurança viária, disciplinados no § 10 do art. 144 da CF. 

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública 

e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: 

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além 

de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à 

mobilidade urbana eficiente; e 

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de 

trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei. 

 

Servidores aposentados - Não estão abrangidos pelo inciso VII do § 2º do art. 

121 do CP os servidores aposentados dos órgãos de segurança pública, 

considerando que, para haver essa inclusão, o legislador teria que ter sido 

expresso já que, em regra, com a aposentadoria o ocupante do cargo deixa de 

ser autoridade, agente ou integrante do órgão público. 
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Familiares das autoridades, agentes e integrantes dos órgãos de 

segurança pública - Será qualificado ainda o homicídio praticado contra 

cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau das autoridades, 

agentes e integrantes dos órgãos de segurança pública. 

Obs.: Quando se fala em cônjuge ou companheiro, isso inclui, tanto 

relacionamentos heteroafetivos como homoafetivos. Assim, matar um 

companheiro homoafetivo do policial, em retaliação por sua atuação funcional, 

é homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, VII, do CP. 

A expressão ―parentes consanguíneos até 3º grau‖ abrange: 

 Ascendentes (pais, avós, bisavós); 

 Descendentes (filhos, netos, bisnetos); 

 Colaterais até o 3º grau (irmãos, tios e sobrinhos). 

Obs.: Por sua vez o filho adotivo não está abrangido na proteção conferida 

por este inciso VII. Assim, se um filho adotivo do policial é morto como 

retaliação por sua atuação funcional haverá homicídio qualificado com base no 

art. 121, § 2º, VII, do CP.  
O tema certamente suscitará polêmica na doutrina e jurisprudência, mas 

penso que não. 

Existem três espécies de parentesco no Direito Civil: 

a) parentesco consanguíneo ou natural (decorrente do vínculo biológico); 

b) parentesco por afinidade (decorrente do casamento ou da união estável); 

c) parentesco civil (decorrente de uma outra origem que não seja biológica nem 

por afinidade). 

De acordo com essa classificação, a adoção gera uma espécie de 

parentesco civil entre adotando e adotado. O filho adotivo possui parentesco 

civil com seu pai adotivo. 

O legislador, ao prever o novel inciso VII cometeu um grave equívoco ao 

restringir a proteção do dispositivo às vítimas que sejam parentes 

consanguíneas da autoridade ou agente de segurança pública, falhando, 

principalmente, por deixar de fora o parentesco civil. 

Tivesse o legislador utilizado apenas a expressão ―parente‖, sem 

qualquer outra designação, poderíamos incluir todas as modalidades de 

parentesco. Ocorre que ele, abraçando a classificação acima explicada, 

escolheu proteger apenas os parentes consanguíneos. 
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É certo que a CF/88 equipara os filhos adotivos aos filhos consanguíneos, 

afirmando que não poderá haver tratamento discriminatório entre eles. Isso 

está expresso no § 6º do art. 227: 

§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão 

os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação. 

Desse modo, a restrição imposta pelo inciso VII é manifestamente 

inconstitucional. No entanto, mesmo sendo inconstitucional, não é possível 

―corrigi-la‖ acrescentando, por via de interpretação, maior punição para 

homicídios cometidos contra filhos adotivos. Se isso fosse feito, haveria 

analogia in malam partem, o que é inadmissível no Direito Penal. 

 
Parentes por afinidade também estão fora - Não estão abrangidos os 

parentes por afinidade, ou seja, aqueles que a pessoa adquire em decorrência 

do casamento ou união estável, como cunhados, sogros, genros, noras etc. 

Assim, se o traficante mata a sogra do Delegado que o investigou não 

cometerá o homicídio qualificado do art. 121, § 2º, VII, do CP. A depender do 

caso concreto, poderá ser enquadrado como motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do 

CP). 

RELAÇÃO COM A FUNÇÃO - Não basta que o crime tenha sido cometido 

contra as pessoas acima listadas. É indispensável que o homicídio esteja 

relacionado com a função pública desempenhada pelo integrante do órgão de 

segurança pública. 

 

Assim, três situações justificam a incidência da qualificadora: 

 O indivíduo foi vítima do homicídio no exercício da função. 

Ex: PM que, ao fazer a ronda no bairro, é executado por um bandido. 

 O indivíduo foi vítima do homicídio em decorrência de sua função. 

Ex: Delegado de Polícia é morto pelo bandido como vingança por ter prendido 

a quadrilha que ele chefiava. 

 O familiar da autoridade ou agente foi vítima do homicídio em razão 

dessa condição de familiar de integrante de um órgão de segurança pública. 
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Ex: filho de Delegado de Polícia Federal é morto por organização criminosa 

como retaliação por ter conduzido operação policial que apreendeu enorme 

quantidade de droga. 

 
Tentado ou consumado - Incidirá a qualificadora tanto nos casos de homicídio 

tentado, como consumado. 

 

Elemento subjetivo - É indispensável que o homicida saiba (tenha 

consciência) da função pública desempenhada e queira cometer o crime contra 

o agente que está em seu exercício ou em razão dela ou ainda que queira 

praticar o delito contra o seu familiar em decorrência dessa atividade. 

 
Natureza da qualificadora - A qualificadora do inciso VII é de natureza 

subjetiva, ou seja, está relacionada com a esfera interna do agente (ele mata a 

vítima no exercício da função, em decorrência dela ou em razão da condição 

de familiar do agente de segurança pública). 

Ademais, não se trata de qualificadora objetiva porque nada tem a ver 

com o meio ou modo de execução. 

Por ser qualificadora subjetiva, em caso de concurso de pessoas, essa 

qualificadora não se comunica aos demais coautores ou partícipes, salvo se 

eles também tiverem a mesma motivação. Ex: João, por vingança, deseja 

matar o Delegado que lhe investigou e, para tanto, contrata o pistoleiro 

profissional Pedro, que não se importa com os motivos do mandante, já que 

seu intuito é apenas lucrar com a execução; João responderá por homicídio 

qualificado do art. 121, § 2º, VII e Pedro por homicídio qualificado mediante 

paga (art. 121, § 2º, I); a qualificadora do inciso VII não se estende ao executor, 

por força do art. 30 do CP: ―Não se comunicam as circunstâncias e as 

condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime‖. 

 
Impossibilidade de a qualificadora do inciso VII ser conjugada com o 

privilégio do § 1º  - O § 1º do art. 121 do CP prevê a figura do homicídio 

privilegiado nos seguintes termos: 

§ 1º 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 
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injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 

terço. 

A jurisprudência até admite a existência de homicídio privilegiado-

qualificado. No entanto, para isso, é necessário que a qualificadora seja de 

natureza objetiva. No caso do novo inciso VII a qualificadora é subjetiva. Logo, 

não é possível que seja conjugada com o § 1º. 

 

§ 7ª A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se 

o crime for praticado (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015). 

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;  

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) 

anos ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015). 

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.  

 

Com referencia ao aumento de pena: de 1/3 até a ½, previsto no § 7.º do 

art. 121 CP: 
Inciso I - A pena imposta ao feminicídio será aumentada se, no 

momento do crime, a vítima (mulher) estava grávida ou havia apenas 3 meses 

que ela tinha tido filho(a) - A razão de ser dessa causa de aumento está no fato 

de que, durante a gravidez ou logo após o parto, a mulher encontra-se em um 

estado físico e psicológico de maior fragilidade e sensibilidade, revelando-se, 

assim, mais reprovável a conduta. 

Inciso II - A pena imposta ao feminicídio será aumentada se, no 

momento do crime, a mulher (vítima) tinha menos de 14 anos, era idosa ou 

deficiente - A vítima, nesses três casos, apresenta uma fragilidade (debilidade) 

maior, de forma que a conduta do agente se revela com alto grau de covardia. 

Como o tipo utiliza a expressão ―com deficiência‖, devemos entendê-la em 

sentido amplo, de forma que incidirá a causa de aumento em qualquer das 

modalidades de deficiência (física, auditiva, visual, mental ou múltipla). 

O conceito de deficiência está previsto na Lei Brasileira nº 13.146, de 6 

de julho de 2015., de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência ), conforme descreve o art. 2o  ―Considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 



 

 

DIREITO PENAL III  

                                                           Profª: Ana Maria Duarte Página 36 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas 

 
Inciso III - A pena imposta ao feminicídio será aumentada se o delito foi 

praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima – a razão 

do aumento está no intenso sofrimento que o autor provocou aos descendentes 

ou ascendentes da vítima que presenciaram o crime, fato que irá gerar graves 

transtornos psicológicos. 

Importante esclarecer algo muito importante: semanticamente, quando 

se fala que foi praticado ―na presença de alguém‖, isso não significa, 

necessariamente, que a pessoa que presenciou estava fisicamente no local. 

Isto é, não se exige efetivamente a presença  física do ascendente ou 

descendente. Poderá incidir a causa de aumento mesmo que o ascendente ou 

descendente não esteja fisicamente no mesmo ambiente onde ocorre o 

homicídio. Ex.:, quando o filho da vítima presencia, por meio de webcam, o 

agente matar sua mãe; ele terá presenciado o crime, mesmo sem estar 

fisicamente no local do homicídio. 

Atenção – não há causa de aumento se o crime é praticado na presença 

de  irmão, tio, no caso colateral, ou na presença do marido ou mulher da vítima. 

 

Dolo - para que incidam tais causas de aumento, o agente deve ter ciência das 

situações expostas nos incisos, ou seja, ele precisa saber que a vítima estava 

grávida, que ela era menor que 14 anos, que tinha deficiência etc. 

 

2.1.1 - DO SUICÍDIO  

 

Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para 

que o faça: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de 

um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza 
grave. 
Parágrafo único - A pena é duplicada: 

Aumento de pena 
I - se o crime é praticado por motivo egoístico; 
II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de 

resistência. 

Infanticídio 
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Conceito – suicídio é a deliberada destruição da própria vida. A lei brasileira 

não pune o suicídio quando mal sucedido, mas o comportamento de quem 

induz, instiga ou auxilia outrem a suicidar-se. 

 

Induzimento – é dar a ideia, sugerindo que a pessoa tire a própria vida. 

 

Instigação – é reforçar, estimular ou encorajar uma ideia suicida já existente. 

 

Auxílio – é a prestação de ajuda material, que tem caráter meramente 

secundário (ex.: empréstimo da arma, da corda, indicação de local apropriado 

etc.).  

Resultado – é crime material, exige o resultado morte ou lesões corporais de 

natureza grave para a consumação, vez que a tentativa é inadmissível. 

Obs.: o instituto da tentativa, previsto no na 2ª parte do art. 122, 

refere-se à conduta da vítima e, não, do sujeito ativo (quem induz, instiga ou 

auxilia). Assim, ao suicídio, como fato jurídico atípico, aplica-se a tentativa; 

todavia, não se aplica a tentativa prevista no art. 14, inciso II, do CPB para as 

condutas típicas previstas no caput do artigo 122. 

Aumento de pena, (art. 122, parágrafo único CP) - está prevista uma causa 

especial de aumento de pena (inciso I), quando o crime for praticado por motivo 

egoístico (ex: quando o agente instiga o suicida/vítima para tirar proveito). Já 

no inciso II, a pena será duplicada quando a vítima é menor (entre 14 e 18 

anos) anos ou tem por qualquer forma sua capacidade reduzida por qualquer 

causa (ex.: embriaguez, enfermidade física ou mental etc.). 

 

2.1.2 – DO INFANTICIDIO  

INFANTICIDIO (ART. 123 CP) 

Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o 

parto ou logo após: 

Pena - detenção, de dois a seis anos. 
Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. 

 
Conceito – é quando a mãe, durante ou logo após o parto, mata o próprio filho, 

sob a influência do estado puerperal. 
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Estado puerperal - Puerpério tem origem do latim e condiz na junção dos 

termos, puer (criança) e parere (parir). É o período compreendido entre o fim 

do parto e a volta do organismo materno pré-gravidez. O puerpério pode durar 

até oito semanas após o início dos trabalhos de parto, segundo alguns 

doutrinadores. O abalo para efeito da lei, deve-se considerar o período do 

início do parto até o restabelecimento da mulher às condições que possuía 

pré-parto.o abalo da dor física, e a emoção do fenômeno obstétrico podem 

levar a mulher a sofrer um colapso do senso moral e provocar a liberação de 

impulsos maldosos, levando matar o próprio filho. E caso leve à insanidade 

mental, aplica-se o art. 26 do CP. 

Obs.: Não há previsão da modalidade culposa. Assim, se a mulher 

matar a criança culposamente, não responde por crime nenhum, nem por 

homicídio culposo nem por infanticídio. 

 

Concurso de agentes – por tratar-se de crime próprio (deve ser praticado 

pela mãe, mas permite concurso de pessoas), sendo entendimento pacífico na 

doutrina e jurisprudência de que o coautor ou participe do crime de infanticio 

responde pela pena deste, tendo em vista que a expressão estado puerperal é 

elementar do tipo e, por força do art. 30 do CP, comunicável. 

Diferença entre infanticídio e aborto - preceitua o art. 123 do CP, que o 

infanticídio pode ser praticado durante o parto ou logo após. Nesse último 

caso a distinção com o aborto é nítida: a criança nasceu com vida e encerrou-

se o trabalho de parto. A dúvida reside na situação em que o infanticídio é 

praticado durante o parto, pois é nessa hipótese que se exige cuidado na 

identificação do momento preciso em que o feto passa a ser tratado como 

nascente. É preciso saber quando tem início o parto, pois o fato classifica 

como aborto (antes do parto) ou infanticídio (durante o parto) dependendo do 

momento da prática delituosa. 

 

O parto tem início com a dilatação, instante em que se evidenciam as 

características das dores e da dilatação do colo do útero. Em seguida, passa-

se à expulsão, na qual o nascente é impelido para fora do útero. Finalmente, 

há a expulsão da placenta, e o parto está terminado. A morte do ofendido, em 
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qualquer dessas fases tipifica o crime de infanticídio. Daí falar, com razão, 

que ―o infanticídio é a destruição de uma pessoa e o aborto é a destruição de 

uma esperança‖. Diferença entre infanticídio e aborto. Retirado do site 

(www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?). 

 
 

1.1.3 - DO ABORTO  

ABORTO (ARTS. 124 A 128 CP). 

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. 

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

 

Conceito – é a interrupção provocada do processo de gravidez, com 

consequente destruição do produto da concepção, ou seja, do ovo, quando o 

produto da concepção tem até 3 semanas, do embrião quando o produto da 

concepção tem de 3 semanas a 3 meses, ou do feto, quando o produto da 

concepção tem mais de 3 meses. Não há necessidade da expulsão do produto 

da concepção para caracterizar o aborto. 

Formas de aborto: 

a) Autoaborto (art. 124 CP) – é o aborto praticado pela própria gestante. 

b) Aborto consentido (art. 124, CP) – ocorre quando a gestante consente 

na prática do aborto realizada por terceiro. 

c) Aborto provocado por terceiro, sem consentimento da gestante (art. 125 

CP) - é realizada contra a vontade da gestante, o dissentimento pode 

ser real mediante violência, fraude, grave ameaça ou presumido vítima 

menor de 14 anos de idade ou débil mental.  

d) Aborto provocado por terceiro, com o consentimento da gestante (art. 

126 CP) – nesse caso é necessário que a gestante tenha capacidade 

para consentir; essa capacidade não é a do direito civil, e deve ser real, 

não tendo valor o consentimento obtido mediante fraude, violência ou 

grave ameaça, debilidade mental da gestante ou quando menor de 14 

anos. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/
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Importante: Em consonância com o princípio da culpabilidade e da 

individualização da pena, previstos na CF/88, o terceiro que pratica o aborto 

com o consentimento da gestante responde nos termos do art. 126 CP, uma 

vez que, a pena, prevista para esta conduta (1 a 4 anos) é diferente da pena 

prevista para a gestante (1 a 3 anos). Lembrando que, no autoaborto protege-

se a vida do feto, no aborto provocado por terceiro, além da vida do feto, 

protege ainda a vida e a incolumidade física e psíquica da gestante. 

Aumento de pena (forma qualificada – crimes preterdolosos Art. 127) - se 

consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante 

vier a sofrer lesão corporal de natureza grave, (nas hipóteses dos arts. 125 e 

126, CP) A pena será aumentada de um terço.  Se, qualquer dessas causas, 

lhe sobrevém a morte a pena será duplicadas. O aumento não se aplica ao art. 

124 do CP. Exemplos: 

1: A gestante consentiu validamente, e morreu, o terceiro responde 

nas penas do art. 126 duplicada; 

2: A gestante não consentiu ou tinha consentimento viciado, ou era 

menor de 14 anos; ou era mentalmente inimputável: o terceiro responde nas 

penas do art. 125 duplicada. 

Hipóteses de aborto legal - Encontram-se descritas no art. 128 CP, que 

define as hipóteses de aborto legal, ou seja, aquele que poderá ser praticado 

por médico, auxiliado por sua equipe médica. Assim, a enfermeira também não 

será punida, visto que a norma penal é extensiva a ela neste caso. Vejamos as 

duas hipóteses  

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 

Considerado como aborto necessário (ou terapêutico) é aquele realizado 

pelo médico quando a gestante correr perigo de vida, não havendo outro meio 

de salvá-la; sendo iminente o perigo, é dispensável a concordância da 

gestante.  

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de 

consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. 

Denominado de aborto sentimental, humanitário ou ético, é aquele 

realizado por médico, em caso de gravidez resultante de estupro ou de tentado 

violento ao pudor (quando não ocorre a introdução do pênis na vagina, mas 

outros atos capazes de gerarem a gravidez). , pela aplicação da analogia em 
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bonam partem não necessitando de ordem judicial, mas o médico deverá 

relatar o ocorrido e enviar ao CFM.  

 

Aborto eugenésico, eugênico ou piedoso (má-formação do feto que 

inviabiliza a vida extrauterina) – Hoje é pacífico o entendimento de que o 

aborto eugênico não constitui crime de aborto. Capitaneados por memorável 

voto do ministro Marco Aurélio Mello –8 dos ministros votaram que sim, e o 

STF julgou procedente a ADPF 54, para declarar a inconstitucionalidade da 

interpretação segundo a qual a interrupção deste tipo de gravidez é conduta 

tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, do CP. 

A discussão foi iniciada em 2004, com a propositura da ação pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, e levou oito anos para 

ir a plenário. Na ADPF, a entidade pedia que o Supremo fixasse o 

entendimento de que antecipação terapêutica de parto de feto anencefálico 

não é aborto, permitindo que gestantes nesta situação tivessem tal direito 

sem a necessidade de autorização judicial ou qualquer permissão específica 

do Estado. 

2.2 -DAS LESÕES CORPORAIS 

LESÃO CORPORAL (ART 129, 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; 

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 

IV - aceleração de parto: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 2º Se resulta: 

I - Incapacidade permanente para o trabalho; 

II - enfermidade incurável; 

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 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI221398,51045-Marco+Aurelio+Mello+Decisao+historica+do+STF+permite+aborto+de+feto
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI221398,51045-Marco+Aurelio+Mello+Decisao+historica+do+STF+permite+aborto+de+feto
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§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o 

resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo: 

Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 

Diminuição de pena 

§ 4º 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 

§ 5º 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 

§ 6º Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, de 1965) 

Pena - detenção, de dois meses a um ano. 

Aumento de pena 

§ 7º No caso de lesão culposa, aumenta-se a pena de um terço, se ocorre 

qualquer das hipóteses do art. 121, § 4º. 

§ 7º - Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer das hipóteses do 

art. 121, § 4º. (Redação dada pela Lei nº 8.069, de 1990) 

§ 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 igualmente à lesão culposa o disposto no § 5º do artigo 121. 

(Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977) 

§ 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: (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004) 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. (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) 

§ 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) 
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§ 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) 

 

Conceito: É a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, isto é, o 

dado ocasionado de vista anatômico, quer do ponto de vista fisiológico ou 

mental. É possível a aplicação do princípio da insignificância na lesão corporal 

leve: STF, HC 95445/DF, rel. Min. Eros Grau, 02.12.2008. 

Objetividade Jurídica. A ilesibilidade da integridade física ou psíquica da 

pessoa humana. 

Sujeito Ativo e Passivo Qualquer pessoa. Exceto o sujeito passivo 

descrito no § l°, IV, e do § V. 

em que deve ser pessoa grávida, 

ELEMENTARES DO TIPO 

a) Tipo objetivo - A autolesão é impunível, exceto quando 

configurar outro delito: Exs.: fraude para recebimento de seguro- 

(art.171, § 2°, V-CP) ou para criação de incapacidade para se fu rtar ao 

serviço militar (art.184 do CPM) casos em que são sujeitos passivos: a 

seguradora lesada ou o Estado. O núcleo é ofender, lesar, ferir. Pode ser 

praticado de forma livre, sendo comissivo ou omissivo. O dano à 

integridade física ou à saúde do ofendido deve ser juridicamente 

apreciável. Como dano à integridade corporal entende-se a alteração 

anatômica ou funcional, interna ou externa que lese o corpo, Exemplos: 

ferimento, luxações, equimose (rompimento vasos sanguíneos sob a 

pele ou mucosa), hematoma (equimose com inchaço), torcicolo, 

escoriação, entorse, luxação, síncope, convulsão e outros. A simples 

vermelhidão (eritema), hiperemia, dor, desmaio, crise nervosa sem 

comprometimento físico ou mental, não são considerados lesões, 
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embora possam configurar tortura, 

Consumação: Com a efetiva ofensa, ainda que a vítima sofra mais de uma 

lesão, o crime será único. 

Tentativa - Admissível, salvo em algumas figuras qualificadas como: § 1° 

IV (grave - resultando aceleração do parto): § 2° V (gravíssima - resultando 

aborto); § 3° (resultando morte) . 

Classificação: Comum quanto ao sujeito, doloso, culposo ou 

preterdoloso (nas suas diversas figuras), comissivo ou omissivo, 

material, instantâneo e de resultado. Necessária a Perícia 

Traumatológica do IML (CPP art.158), sendo grave a lesão, carece de 

exame complementar após trinta dias do evento, 

Desclassificação - Se o dolo não é de dano, mas de perigo a conduta 

pode tipificar o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art.132), 

Obs.: Sem lesão poderá haver contravenção vias de fato. (LCP art.21) 

ou injúria real (140 § 2º), Sem lesão, mas, com sofrimento físico ou mental (Lei 

9,455/97- art. 1º - crime de tortura). 

Lesão corporal simples ou leve (art. 129 caput) - Ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem: Pena – detenção de três meses a um ano. 

Casos em que cabem: a Conciliação, Transação e a Suspensão Condicional 

do Processo de acordo com os artigos 72 a 74: 76 e 89 da Lei 9099/95, 

respectivamente, 

Lesão simples ou leve – é dado por exclusão, quando dela não resultar 

uma das formas qualificadas (§§ 1°, 2° e 3), e, não for grave, gravíssima ou 

seguida de morte. Segundo (MIRABETE, 2012, p. 74), configuram o tipo 

básico, no caput, as lesões que não causarem qualquer dos resultados 

mencionados nos citados parágrafos.  

Absorção das lesões leves – de acordo com Vitor Eduardo e Rios 

Gonçalves (saraiva 2012. P 180) ―Existem inúmeros crimes no Código 

penal e em leis especiais em que o emprego de violência é elementar 

do delito, constituindo meio de execução da infração penal, por 
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exemplo, no crime de roubo, extorsão, estupro, tortura etc., e como 

não há ressalva em nenhum dos tipos penais mencionados dando 

autonomia ao crime de lesão corporal leve, a conclusão é de que, por 

ser meio de execução, fica absorvido‖.  

Exemplo: se na pratica de crime de estupro contra a vítima 

causar lesão leve, responde si pelo crime fim = estupro. Vez que  - é 

considerada elemento da violência do crime e não infração autônoma 

(TJSP. RT 512/376).  

Ação Penal – será pública condicionada á representação do ofendido ou 

se incapaz, de seu representante legal por força do Art. 88 da Lei 

9,099/95. Diferentemente de outros crimes cometidos com emprego de 

violência em que o texto legal expressamente ressalva a autonomia das lesões, 

de modo que, se ao praticar outro crime com emprego de violência, o qgente 

causar também lesão leve na vítima, responderá pelos dois delitos é o caso por 

exemplo do que ocorre no crime de injuria real, constrangimento ilegal, 

qualificado, resistência, exercício arbitrário das próprias razões. 

Lesões esportivas - Se estritamente dentro das regras do jogo, a 

violência natural de certos esportes não constitui crime em face do 

exercício regular de direito (boxe, artes marciais etc). Mas,  caso ocorra 

abuso intencional haverá crim. 

 

Lesões leves com consentimento da vít ima - admi tem o 

consentimento do ofendido como excludente extralegal de 

antijuridicidade, quando o objeto seja lícito e socialmente aceito, por exemplo, 

colocação de brincos em meninas, a circuncisão realizada nos meninos em 

algumas religiões. 

Obs.: a realização de tatuagem e a colocação de piercings só é admita 

em pessoas maiores de 18 anos de idade, pois a colocação em menores 

constitui crime. 

 

LESÕES CORPORAIS GRAVES (§ 1º - se resulta): 

a) Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias 
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(inciso I) – é a em que a vítima fica impossibilitada de exercer suas ocupações 

por mais de 30 dias, essas ocupações não se refere somente ao trabalho, mas 

ao lazer e outras atividades licitas, não sendo necessário que a ocupação 

seja lucrativa, pode ser em casa mesmo. O prazo inclui o dia da agressão, 

conforme prazo disposto no art. (art.10, CP). Deve-se realizar laudo pericial 

complementar, para a verificação da incapacidade, imediatamente após 

transcorrer o prazo de 30 dias (art. 168, CPP). 

b) Perigo de vida (inciso II) – todas as lesões corporais possam 

apresentar potencialmente, complicações que ameacem a vida do paciente 

(infecções etc.), a lei neste caso, refere-se a perigo concreto, que deve ser 

demonstrado através de perícia médica fundamentada, onde consta a 

probabilidade de morte da vítima; que não se deve confundir com o 

crime de tentativa de homicídio, pois no homicídio a possibilidade 

morte deve estar no querer do agente. 

c) Debilidade permanente de membro, sentido ou função (inciso III)  – a 

debilidade permanente de membro, sentido ou função é a redução 

duradoura da capacidade funcional (mãos braços, antebraço,  pernas, 

coxas, e pés mãos);  dos sentidos (tato. paladar, visão, audição e olfato) 

ou funções (respiratórias, reprodutora, digestiva etc.) consiste na 

diminuição da capacidade funcional de cada um de forma duradora, não 

sendo necessário que seja perpetua, em caso de órgãos duplos, a perda 

de um debilita a função, mas não a perda ou a inutil ização de ambos 

constituem lesão gravíssima. 

 
d) Aceleração de parto (inciso IV) – ocorre quando o termo final 

da gestação é antecipado em decorrência da lesão corporal sofrida pela 

gestante, entretanto se o agente desconhecia o estado de gravidez, responde 

por lesões corporais leves, nessa hipótese há nascimento com vida, ao 

contrário do aborto. 

 
Ação penal – a ação é pública incondicionada. 

 

LESÕES CORPORAIS GRAVISSÍMAS (§ 2º, se resulta): 
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a) Incapacidade permanente para o trabalho (inciso I) – 

Incapacidade permanente ou prolongada para o trabalho no sentido genérico, 

ou seja, não se refere a ocupações habituais, mas a atividade profissional 

remunerada; a incapacidade deve estar relacionada a qualquer trabalho e não 

à atividade específica da vítima. 

b) Enfermidade incurável (inciso II) – significa patologia sem 

cura provável no atual estado da Medicina. incluindo aquelas somente 

abordáveis por cirurgias de risco ou tratamentos duvidosos (exs.: epilepsias 

metatraumática, AIDS, câncer)" Führer 

c)  Perda ou inutilização de membro, sentido ou função (inciso 

III) - Perda é a ablação (mutilação, amputação). Inutilização é a inaptidão 

para a atividade funcional específica (ex.: paralisia). Não se confunde 

com a debilidade do § 1". III (perda de um olho). porque aqui há perda ou 

inutilização de sentido (perda dos dois olhos), membro ou função"...(Führer). 

 

d) Deformidade permanente (IV) – para a ocorrência desta 

qualificadora é necessário que a lesão corporal seja que a permanente, que 

tenha prejuízo estético visível e capacidade de causar vexame ao ofendido. 

A vítima não é obrigada a submeter-se a intervenção cirúrgica, mas se o 

fizer com sucesso, fica afastada a qualificadora. 

 

Aborto (V) – também denominado aborto perientencional, pois embora o 

agente queira causar apenas lesões corporais, faz com que a vítima aborte; é 

necessário que o agente tenha conhecimento da gravidez, se desejava o 

aborto ou assumiu o risco de produzi-lo. Responde pelo crime de aborto (art. 

125 CP) em concurso com lesões corporais simples (salvo se adivier alguma  

 

Dolo e culpa quanto aos resultados – os resultados perigo de vida (inciso II – 

lesão corporal grave) e o aborto (inciso IV – lesão corporal gravíssima) 

somente podem ocorrer a título de culpa. Os demais independem se 

produzidos por dolo ou culpa, razão pela qual admitem a tentativa. 

Lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º CP) – Homicídio 

preterdoloso ou preterintencional. Ocorre quando as lesões corporais  
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provocadas pelo agente resultam em morte e as circunstancias 

demonstram que o agente não quis o resultado, tampouco assumiu o 

risco de produzi-lo. Faz-se necessário que haja nexo de causalidade 

entre o resultado morte e as lesões sofridas, assim, como a existência 

de culpa relativamente à morte.  A ação penal é pública incondicionada. 

 

Lesão corporal privilegiada (art. 129, § 4º, CP) – Essa modalidade de lesão 

corporal implica em uma redução de pena que pode variar de um sexto a até 

um terço. Essa redução ocorre quando verificado alguns dos casos previstos 

no tipo penal. Segundo Julio Fabbrini Mirabete, ao tratar das lesões corporais 

privilegiadas, diz que: ―São causas de redução da pena, portanto, as paixões 

sociais (patriotismo, sentimento filial etc.) e a agressão por provocação injusta 

da vítima que provoca violenta emoção‖ em seguida a injusta provocação do 

ofendido; (MIRABETE, 2012, p. 82).  

Obs.: Para caracterizar a violenta emoção logo em seguida a 

injusta provocação, devem concorrer simultaneamente três fatores: a) 

emoção violenta e arrebatadora; b) reação sem intervalo; c) provocação 

infundada por parte da vítima. 

Se a lesão corporal for leve, recíprocas ou em qualquer das hipóteses 

anteriores, pode a pena de detenção ser substituída pela multa. Cabem: a 

conciliação, transação penal e suspensão condicional do processo. sendo 

a ação penal pública condicionada (TCO) conforme os artigos: 72 a 74, 

76, 89 e 88. respectivamente, da Lei 9099/95, Inexiste qualificação nem 

tentativa em delito culposo. 

Lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, CP) – Diz o art. 18, II, do Código 

Penal que o crime é culposo quando praticado com imprudência, negligência 

ou imperícia. Segundo Damásio de Jesus: ―A lesão corporal culposa apresenta 

um tipo simples, descrito no § 6° do art. 129, e um tipo qualificado, descrito no 

§ 7°. Para o autor do tipo fundamental, o CP impõe pena de detenção de 2 

meses a um ano. A sanção, porém, é aumentada de um terço se o crime 

resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o 

agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as 
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consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante (§ 7°)‖. 

Segundo (JESUS, 2012, p. 178). 

Obs.: Comparação com o tipo legal do Código de Trânsito Brasileiro - 

Segundo o art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro: ―Praticar lesão corporal 

culposa na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de seis meses a 

dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor.‖ É importante ressaltar que apenas as lesões 

corporais culposas cometidas na direção de veículo automotor que se 

enquadram na tipificação do art. 303 do CTB, se o agente pratica dolosamente, 

mesmo sendo na direção de veículo automotor responde pelo crime do art. 129 

do CP. (MIRABETE, 2012). 

Lesão corporal agravada (a) (art. 129, § 7º CP) – Se a lesão corporal é 

praticada contra menor de 14 (quatorze) anos ou maior de 60 tem a sua pena 

aumentada em 1/3. O § 7º do art. 129 traz essa possibilidade, que na verdade 

é uma obrigação do juiz agravar a pena para esses casos. Julio Fabbrini 

Mirabete ensina que: O art. 263 da lei n. 8.069, de 13 de setembro de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), deu nova redação ao art. 129, § 7º, do 

CP [...]. Assim, com relação à lesão corporal dolosa (leve ou grave) praticada 

contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos, deve ser aumentada 

obrigatoriamente a pena de um terço. (MIRABETE, 2012, p. 81-82), lembra 

ainda Mirabete, que quando for classificada a lesão agravada pela idade, em 

face do princípio do non bis in idem, não pode mais ser aplicado o disposto no 

art. 61, II, h, do Código penal, que diz: ―Art. 61. São circunstâncias que sempre 

agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:  

omissis  
II – ter o agente cometido o crime:  
omissis 
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida‖. 
 

Lesão corporal agravada (b). Violência doméstica (art. 129, §§ 10 e 11 CP) 

– haverá aumento de pena em 1/3 quando, nos casos de lesões corporais 

graves e gravíssimas e lesão corporal seguida de morte, 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 
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relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade (§ 10). Também será 

aumentada a pena de 1/3 se o crime previsto no art. 129, § 9º, CP, for 

cometido contra pessoa portadora de deficiência (§ 11). 

 

Violência domestica (art. 129, § 9°, CP). A pena da lesão corporal leve é de 3 

meses a 1 ano. Entretanto, de acordo com art. 129, § 9°, CP, se tratar de 

lesões corporais leves com quem convida ou tenha convívio, ou, ainda, 

prevalecendo-se o agente das relações domésticas e de coabitação ou de 

hospitalidade, a pena será de 3 meses a 3 anos. 

 Obs.: Quando praticado contra mulher, não se aplica o procedimento da 

lei (9.099/95) segundo entendimento STF - O ministro Marco Aurélio, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela procedência da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4424, processo sob sua relatoria. Para o ministro, 

para que não fique esvaziada a proteção que o Estado deve dar às mulheres, 

os artigos 12 (inciso I), 16 e 41, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), 

devem ser entendidos no sentido de que não se aplica a Lei 9.099/95, dos 

Juizados Especiais – aos crimes da Lei Maria da Penha, e que nos crimes de 

lesão corporal praticados contra a mulher no ambiente doméstico, mesmo de 

caráter leve, atua-se mediante ação penal pública incondicionada. 

Ao defender a atuação do Ministério Público nos casos de crimes de 

lesão corporal contra as mulheres, independente da representação da vítima, o 

ministro disse entender que essa atuação do Estado visa à proteção da mulher, 

e não sua tutela. De acordo com o relator, essa proteção está prevista no artigo 

226, parágrafo 8º, da Constituição Federal. 

Ao fazer menção ao que ocorre no dia a dia quanto à violência 

doméstica, principalmente contra a mulher, o ministro recordou de um princípio 

muito usado no direito trabalhista, o princípio da realidade. Ao defender a Lei 

Maria da Penha, o ministro Marco Aurélio disse que não se pode esquecer a 

consciência constitucional sobre a diferença e especificação dos sujeitos de 

Direito. O ministro explicou que, nesse caso, trata-se de discriminações 

positivas, para atender grupos menos favorecidos e compensar desigualdades 

de fato. 

A lei, segundo o relator, além de ser coerente com os princípios da 

Constituição Federal, está em fina sintonia com convenções internacionais 
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sobre o tema, como a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher e a Convenção Interamericana para prevenir, 

punir e erradicar a violência contra a mulher. 

Por ocasião do julgamento da ADI 4424 DF, o STJ reviu sua 

jurisprudência e passou a acompanhar o entendimento do STF sobre a 

matéria, publicando então a Súmula 542: ―A ação penal relativa ao crime de 

lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública 

incondicionada‖. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 26/8/2015, DJe 31/8/2015. 

 

Diferença entre o crime de lesões corporais e o crime de rixa (art. 137 CP, 

pena de detenção de 15 dias a dois meses, ou multa) – rixa é a briga ou 

contenda entre 3 pessoas ou mais pessoas (para atingir o número máximo de 

três, leva-se em consideração os inimputáveis) como loucos, menores de 18 

anos etc.) em situação em que não se torna possível individualizar as 

agressões praticadas por cada um dos contendores. Diz-se que a rixa é 

qualificada se, em decorrência dela, ocorrer morte ou lesão corporal de 

natureza grave (pena de 6 meses a 2 anos). Contudo, identificado o autor das 

lesões corporais graves ou morte, responde segundo entendimento prevalente, 

pelo crime de rixa qualificada em concurso material com lesões corporais de 

graves ou homicídio, situação que para alguns doutrinadores constitui bis in 

idem. 

2.3 – DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE 

Noções sobre os crimes de perigo: na classificação geral dos crimes há uma 

que interessa especificamente a este capitulo, denominados crime de dano e 

crimes de perigo:  

a) Crimes de dano – são aqueles em que ocorre efetiva lesão ao 

bem jurídico tutelado. 

b) Crime de perigo – que caracterizam pela mera possibilidade 

de dano, bastando, que o bem jurídico tutelado seja exposto a uma 

situação de risco; já que em relação ao dolo, basta que o agente tenha a 

intenção de expor a vítima a tal situação de perigo que criou. Mas, por 

uma razão ou por outra, ele acredita que a lesão efetiva não ocorrerá. Ou 



 

 

DIREITO PENAL III  

                                                           Profª: Ana Maria Duarte Página 52 

seja, o agente não admite, nem eventualmente a produção do dano: quer 

só o perigo (Führer). 

Os crimes deste capítulo são de perigo, e se subdividem em: que 

perigo concreto, cuja caracterização dependa de prova efetiva de que 

certa pessoa sofreu a situação de perigo. Poderá ainda ser de perigo 

abstrato ou presumido, que supõe a existência do perigo, 

independentemente da comprovação de que certa pessoa tenha sofrido 

risco, não admitindo se faça prova em contrário. Pode ainda ser: Atual, 

iminente ou futuro: individual (crimes previsto no art. 130 e seg. CP) ou coletivo 

(art. 250 e seg. CP) 

a) PERIGO DE CONTÁGIO VENÉREO. 

Perigo de contágio venéreo (art. 130 CP) 

Art. 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato 

libidinoso. a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que 

está contaminado 

Pena — detenção, de três meses a um ano ou multa. 

§1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia:  

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

§ 2°. Somente se procede mediante representação. 

Cabem, neste delito os três institutos que resultam na extinção 

do processo ou extinção da punibilidade, de acordo com as disposições 

da Lei 9099/95 (JECrim): Na audiência preliminar, sem necessidade de 

inquérito policial (para o caput), bastando o Termo Circunstanciado da 

Ocorrência (TCO), encaminhado pela autoridade policial que tomou 

conhecimento do fato: 

Conciliação nos moldes da Lei 9099/95 e nos termos dos artigos abaixo: 

Art. 72 - Na audiência preliminar, presente o representante do 

Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável 

civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a 

possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de 

aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. 

Art. 73 - A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob 

sua orientação. 
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Parágrafo único: Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, 

na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito. 

excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça Criminal. 

Art.74 - A composição dos danos cíveis será reduzida a escrito 

e, homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia 

de titulo a ser executado no juízo civil competente. 

Transação (para o caput) nos termos do artigo 76 da Lei 9099/95: 

Art .  76  -  Havendo represen tação ou t ratando-se  de  c r ime 

de ação  penal  públ ica incondicionada, não sendo caso de 

arquivamento. o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata 

de pena restritiva de direitos ou multa, a ser especificada na proposta. 

§ 1° Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável. o 

juiz poderá reduzi-la até a metade. 

§  2° Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 

I - ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, à 

pena privativa de liberdade. por sentença definitiva: 

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 

(cinco) anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa. nos termos deste 

artigo: 

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser 

necessária e suficiente a adoção da medida. 

§ 3° Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor. 

será submetida à apreciação do juiz. 

§ 4° Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo 

autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa. 

que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para 

impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos. 

§ 5° Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a 

apelação referida no artigo 82 desta Lei. 
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§ 6° A imposição da sanção de que trata o § 4° deste artigo 

não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os 

fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis. cabendo 

aos interessados propor ação cabível no juízo cível. 

Suspensão condicional do processo (cabível para o caput e § 1°), 

de acordo com o artigo 89 da Lei 9099/95 (Lei dos Juizados 

Especiais), que assim dispõe: 

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual 

ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta Lei. O Ministério 

Público. Ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do 

processo, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o acusado não 

esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, 

presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional 

da pena (art.77 do CP). - Quais sejam: I - Não reincidência em crime 

doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social  e 

personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias 

autorizem a concessão do benefício;... Assim continua o art. 89 da Lei 

9099/95: 

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do 

Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o 

acusado a período de prova, sob as seguintes condições: 

        I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

        II - proibição de frequentar determinados lugares; 

        III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 
Juiz; 

        IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 
informar e justificar suas atividades. 

        § 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a 
suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 

        § 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier 
a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a 
reparação do dano. 
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        § 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser 
processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer 
outra condição imposta. 

        § 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 
punibilidade. 

        § 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 

        § 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo 
prosseguirá em seus ulteriores termos. 

O crime de perigo de contágio venéreo (art.130) pune a conduta 

de colocar alguém em risco de contrair essas doenças através da 

conjunção carnal (homem e mulher) ou quaisquer outros atos libidinosos. 

Já o contágio por outros meios, como transfusão de sangue, amamentação 

etc..  

Sujeitos ativo e passivo: qualquer pessoa masculino ou feminino, 

casada, solteira, recatada no aspecto sexual ou prostituta. interagindo 

reciprocamente. O consentimento do ofendido é indiferente. A ação penal 

depende de representação (art.130 § 2°). 

Consumação – ocorre no momento do ato sexual, independentemente 

da efetiva transmissão da doença, pois a lei presume o perigo sempre 

que houver relação sexual com a pessoa contaminada com doença 

venérea, vez que trata-se de crime de perigo abstrato. Ocorrendo o 

contágio responde pelo crime do art. 130, caput. Também, na hipótese 

qualificada do § 1º, a consumação se dá no momento da relação sexual, 

pois para a configuração, basta a intenção de transmitir a moléstia, não 

sendo, contudo necessário que o resultado se efetive. Caso haja a 

transmissão, não há como negar que a lesão é dolosa, pois o agente 

queria o resultado. Todavia, se a lesão decorrente da moléstia venérea 

for leve. Só responderá o agente pelo crime do art. 130 § 1º que tem 

pena maior. Tal delito restará configurado quando o agente pratica o ato 

sexual querendo a transmissão e não consegue o resultado, ou quando 

consegue, mas a lesão é considerada leve. Se em razão da moléstia a 

vítima sofrer lesão corporal grave ou gravíssima, o agente responderá 



 

 

DIREITO PENAL III  

                                                           Profª: Ana Maria Duarte Página 56 

por lesão grave opu gravíssima, estas por terem pena maior, absorvem o 

delito previsto no art. 130, § 1º do Código penal. 

Tentativa - Admite-se a tentativa, quando o agente quer manter relação 

sexual e não consegue, é entretanto de difícil comprovação. 

O Art. 130 absorve as lesões leses. todavia é absorvido 

pelas graves, gravíssimas, seguidas de morte e pelo homicídio doloso. 

crime impossível quando a vítima for imune ou já contaminada: Não há 

forma culposa. Concurso formal com os crimes contra a dignidade sexual. 

B) - PERIGO DE CONTÁGIO DE MOLÉSTIA GRAVE 

 Perigo de Contágio de Moléstia Grave 

Art. 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que 

está contaminado, ato capaz de produzir o contágio: 

Pena — Reclusão, de1I (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Objeto jurídico: a incolumidade física e a saúde da pessoa.  

Sujeitos Ativo e passivo - qualquer pessoa desde que já não estejam 

contaminada ou imune do contrário constitui (crime impossível).  

Tipo objetivo – é praticado por qualquer ato capaz de transmitir a 

moléstia (beijo, aperto de mão, copo infectado. injeção. etc.). De ação 

livre. Transmissão de moléstia grave quer incurável ou não desde que 

contagiosa e transmissível. 

Obs.: as doenças venéreas, sendo elas graves, tipificam o crime, desde 

que o perigo de contágio não decorra de ato sexual, já nesse caso, aplica-se o 

art. 130 do Código penal. 

Sujeito ativo – qualquer pessoa que está contaminada com a moléstia grave, 

conforme exige o tipo penal, se alguém que não está contaminado aplica em 

outrem injeção contendo vetor de transmissão de doença grave, incorre em 

crime de lesão corporal, consumada ou tentada, dependendo de ter ou não 

havido transmissão. Trata-se de crime próprio, vez que o delito só pode ser 

cometido por quem está acometido de doença contagiosa. 
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Sujeito passivo – se a doença para o qual exista vacina e sendo a vítima 

vacinada, o ato praticado pelo agente não é capaz de transmitir o contágio, não 

configurando o delito, ainda que o agente não saiba disso. 

Consumação – se consuma no instante em que o agente pratica o ato capaz 

de produzir o contágio, independentemente da efetiva transmissão. Trata-se de 

crime formal. 

Tentativa – é possível, ex.: o agente tenta beijar a vítima e está recusa. 

Elemento subjetivo – por tratar-se de crime de perigo com dolo de dano, 

apenas se caracteriza quando o agente quer transmitir a doença. Assim, 

somente admite o dolo direto, não prevendo a lei a modalidade culposa.  

Ação penal – pública incondicionada, como a pena mínima é de um ano, é 

cabível a suspensão do processo (art. 89 da Lei 9.099/95). 

c) PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM 

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 3 (três) meses a 1 (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 de 

transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos 

de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. 

Cabem no caput e no parágrafo único deste artigo os institutos da 

Transação Penal e Suspensão Condicional do Processo (artigos: 76 e 

89 da Lei 9099/95 c/c Lei 10.259/01). Com a exploração dos "bóias 

frias" em caminhões totalmente desprovidos de segurança. foi acrescido 

através da Lei 9.777 de 29.12.1998 o parágrafo único. 

Ampliou-se o conceito de infração de menor potencial ofensivo, 

para crimes com pena máxima não superior a dois anos (Art. 2º parágrafo  

único da Lei 10259/01 – Juizados Especiais Federais c/c Ao. 61 da Lei 

9099/95). Por força do Art. 109, IV, CF o JEC federal não tem competência 

para as contravenções penais. 
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O Art. 291. § único. Lei 9503/97 do CTB diz que se aplicam os 

institutos da composição e da transação e da representação 

(respectivamente Art. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099/95) para os crimes de 

trânsito de lesão corporal culposa (art. 303). de embriaguez ao volante 

(art. 306) e de participação em competição não autorizada (art. 308). 

cujas penas máximas são. respectivamente, de dois. três e dois anos de 

detenção. 

Sujeitos ativo e passivo - Qualquer pessoa, mas deve haver uma vítima 

determinada. 

Tipo objetivo: A conduta é expor (colocar, arriscar) a perigo e o 

comportamento pode ser comissivo ou omissivo (ação ou inação). O 

perigo deve ser direto (relativo a pessoa determinada. individualizada) e 

iminente (que ameaça acontecer de imediato). O perigo deve ser concreto 

e não abstrato, demonstrado e não presumido. É insuficiente a 

possibilidade incerta ou remota de perigo. Ex.: fechar veículo, abalroar o 

veículo da vítima, desferir golpe com instrumento contundente próximo à 

vítima etc. ou omissão como nos casos dos patrões que não fornecem 

aparelhos de proteção aos funcionários resultando situação concreta de 

perigo. Se o perigo for para um número indeterminado de pessoas, 

haverá o crime de perigo comum previsto no artigo 250 e seguintes do 

nosso Código Penal. Subsidiário por expressa determinação da Lei: "se o 

fato não constitui crime mais grave". 

O dolo é de perigo direto ou eventual. Não há forma culposa e o 

consentimento da vítima é indiferente, pois, trata-se de objeto jurídico 

indisponível.  

Consumação – no momento em que é praticado o ato do qual result 

perigo concreto para a vítima.  

Tentativa – é possível, pois, admites-se eventual possibilidade de 

tentativa. Crime de perigo concreto, comum, doloso, de forma livre, 

comissivo ou omissivo, subsidiário e instantâneo. 
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Caráter subsidiário – a lei ao tratar da pena deste crime, deixou claro que se 

trata de crime subsidiário, cuja configuração pressupõe que o fato não 

constitua ilícito mais grave. Por isso, se o agente, com intenção apenas de 

assustar a vítima resolve passar perto dela com o carro, porém acidentalmente 

a atinge e provoca sua morte responde por homicídio culposo na direção de 

veículo, ficando absorvido o crime do art. 132, e a depender, do modo como 

tenha agido o autor do delito, poderá ser punido por crime mais grave, por 

exemplo, dolo eventual, todavia, só será possível se houver prova cabal de que 

assumiu o risco de provocar o resultado. Exemplo de dolo eventual, a 

conduta de quem agride motorista de ônibus em movimento, pondo em 

perigo os passageiros (TACRSP. RT 540/440). Praticam com dolo 

eventual avó e mãe de menor que por motivos religiosos (testemunha de 

Jeová). não autorizam urgente transfusão de sangue prescrito em caso 

de anemia (TACRSP. RT 647/302).  

Não incorre no crime do art. 132 o sujeito que coloca cerca 

elétrica em residência, para afugentar ladrões, pois tal atitude não traz 

perigo à pessoa determinada, mas erga omnes (TJSC JC 70/394). 

Se da exposição a perigo resulta lesão corporal culposa, o agente 

responde pelo art. 132, e não pelo art. 129. § 6°. pois este último é mais 

levemente apenado (TACRSP. julgados 75/378. RT 535/324). 

Ação penal – é publica incondicionada, de competência do JECrim. 

d) ABANDONO DE INCAPAZ 

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. 

 

 Aumento de pena 

§ 3º – As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço: 
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 I – se o abandono ocorre em lugar ermo; 

 II – se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou 

curador da vítima. 

III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos 

 Objetividade jurídica – a vida e a saúde da pessoa incapaz de se defender. 

A incapacidade pode ser física, mental, permanente (paralisia) ou 

temporária (embriagado). Para Hungria é absoluta: em razão das 

condições (bebê) ou acidental: em razão das circunstâncias (alpinista 

experiente abandonado nas montanhas). 

Sujeito ativo – esse crime só pode ser cometido por aquele que tenha o 

individuo sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Exemplos: 

cuidado = doença (enfermeiro); Guarda = Levar para a escola (assistência 

duradoura); Vigilância – o agente deveria zelar pela segurança pessoal 

(assistência acauteladora), autoridade – poder de uma pessoa sobre a outra.  

Sujeito passivo – qualquer pessoa que se encontre sobre cuidado, guarda, 

vigilância ou autoridade do sujeito ativo e por qualquer motivo seja incapaz de 

defender-se dos riscos advindos do abandono. 

Consumação - se o delito com o abandono do incapaz, desde que haja o 

perigo concreto para a vida ou a saúde da vitima. Trata-se de crime 

instantâneo, e, mesmo que o agente, posteriormente, reassuma o dever de 

assistência, o delito já estará consumado. Contudo não configura o crime se 

a própria vítima cria o perigo ou tem capacidade defensiva, pois o tipo 

exige perigo concreto e não presumido. O dolo é específico na vontade 

de expor ao perigo. Não há punição a título de culpa e o erro quanto ao 

dever de assistir deve ser examinado nos termos dos artigos 20 e 21 do Código 

Penal.  

Tentativa – é possível  

Figuras qualificadas - a) se resulta lesão grave (§1°), forma preterdolosa: 

b) se resulta morte (§2°), também preterdolosa: c) se o abandono é em 

lugar ermo (§ 3º,I), considerando-se como tal o local habitualmente 
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solitário: d) se o agente é ascendente ou descendente. Cônjuge, irmão, 

tutor ou curador da vítima (§ 3º, II) e) III, se a vítima é maior de 60 anos. 

Crime de perigo concreto, próprio, instantâneo, comissivo ou 

omissivo. Doloso e preterdoloso (§§ 1° e 2º). 

Não havendo dever especial de assistência pode configurar o delito 

de omissão de socorro (art. 135-CP). Tratando-se de recém-nascido é o caso 

do Art. 134 do CP.  

Não se configura o delito se a mãe deixava os filhos trancados 

por absoluta necessidade de ir trabalhar fora (TJRJ. RT 533/387). 

Configura-se o delito se a vítima, em completo estado de 

embriaguez, foi deixada à noite nas margens de rodovia de grande 

movimento. O que torna o ofendido incapaz para o art. 133 do CP é 

simplesmente a ausência de condições de cuidar de si próprio, de se 

defender dos riscos resultantes do abandono. (TJSP. RT 715/431). 

Se o local do abandono é absolutamente deserto, pode haver dolo 

eventual de homicídio. Em caso de abandono moral e não físico, pode 

configurar algum dos crimes contra a assistência familiar (CP. arts. 244 a 

247).  

Ação penal – é pública incondicionada. Cabe Suspensão condicional do 

processo no caput, mesmo com o aumento de pena previsto no § 3°; cabe 

também no § 1°, desde que não haja o aumento de pena do § 3° (art. 89 

JECrim). 

e) EXPOSIÇÃO OU ABANDONO DE RECÉM-NASCIDO 

Exposição ou Abandono de Recém-Nascido 

Art. 134. Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria: 

Pena — detenção, de seis meses a dois anos. 

§ 1°. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Pena — detenção, 

de um a três anos. 

§ 2°. Se resulta a morte: 
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Pena — detenção, de dois a seis anos. 

 

Objetividade jurídica – a segurança do recém-nascido. 

 

Tipo objetivo – as condutas expor e abandonar o recém-nascido. Na primeira 

figura, o agente remove o recém-nascido do local em que se encontrava, 

deixando-o em local onde não terá assistência. Na segunda, o agente deixa o 

bebê no local em que já estava e dele se afasta. 

 

Sujeito ativo – pode ser cometido por mãe solteira ou casada, que concebeu 

fora do casamento e que venha a abandonar o recém-nascido, para ocultar 

desonra própria. Embora a maioria entenda que só que mãe que concebeu 

ilicitamente  poderia cometer este delito. Damásio de Jesus entende que o 

pai adúltero ou incestuoso poderia também incidir neste delito.  

 

Sujeito passivo – é o recém-nascido. Existe, porém, controvérsia em torno do 

alcance desta condição, para alguns doutrinadores entre eles (Damásio de 

Jesus; Mirabete) o marco divisório fixado em que a criança deixa de ser tratada 

como recém-nascida é a queda do cordão umbilical, para outros entre os quais 

(Heleno Claúdio Fragoso, Cezar Roberto Bitencourt e Flávio Monteiro Barros) a 

condição de recém-nascido alcança o primeiro mês de vida.  

 

Consumação – momento em que o recém-nascido sofre perigo concreto como 

consequência do ato de abandono. 

 

Tentativa – é possível quando o agente elege a forma comissiva para o 

cometimento do crime. É possível o concurso de pessoas na forma do 

artigo 30 do Código Penal. 

 

Elemento subjetivo – é o dolo de perigo. Exige o tipo penal um especial fim 

por parte do agente que é ocultar desonra prórpia. Essa hora que se visa 

preservar é a de natureza sexual,a boa fama, a reputação. Quando o fato já é 

conhecido da coletividade não há como ocultar desonra própria. 
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 Se a causa do abandono for miséria, excesso de filhos ou outra, o crime 

será também o de abandono de incapaz do art. 133 do CP, delito que também 

ocorrerá se o agente não for pai ou mãe da vítima. 

O crime é de perigo concreto, próprio, doloso e preterdoloso nas figuras 

qualificadas, instantâneo, comissivo o omissivo. Ação penal pública 

incondicionada. 

Formas qualificadas - Se resulta lesão grave (§ 1°) ou morte (§ 2°) 

preterdolosas. 

Ação Penal – pública incondicionada, de competência do JECrim. 

 

Quanto ao caput e § I, cabe suspensão condicional do processo. 

Trata-se de figura privilegiada em relação ao Art. 133 (abandono de 

incapaz). 

 

f) – OMISSÃO DE SOCORRO 

Omissão de Socorro 

Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco 

pessoal, a 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: 

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. 

Cabe a transação penal no caput e na primeira parte do parágrafo 

único (lesão grave). Suspensão condicional do processo em todos os 

casos. 

Objetividade jurídica – a preservação da vida e da saúde das pessoas e a 

consagração do dever de assistência mútua e solidariedade entre os homens. 

Tipo objetivo – o crime pode ocorrer de duas maneiras: 



 

 

DIREITO PENAL III  

                                                           Profª: Ana Maria Duarte Página 64 

a) – falta de assistência imediata, que se verifica quando o agente 

pode prestar o socorro pessoalmente, e não o faz. Ex.: uma pessoa vê outra se 

afogando e, sabendo nadar, nada faz para salvá-la. 

Obs.: essa modalidade só se configura, nos termos da lei, quando a prestação 

de socorro não põe em risco a vida e a incolumidade física da pessoa, que em 

verdade não precisa realizar atos heroicos, dos quais podem ocorrer a própria 

morte. Agora, tratando-se de bombeiros, trazem o dever de enfrentar o perigo 

b) – falta de assistência mediata, se dá quando o agente, não 

podendo prestar socorro pessoalmente, deixa de solicitar auxilío às autoridades 

públicas quando havia meios para tanto, no exemplo anterior a pessoa que não 

soubesse nadar deveria procurar noticiar o afagamento a qualquer agente da 

autoridade para que esta providenciasse o salvamento. Não o fazendo incorre 

na figura prevista na parte final doa RT. 135 do CP. Portanto, deve acionar 

imediatamente as autoridades. 

Sujeito ativo: qualquer pessoa, pois a obrigação de não se omitir 

decorre do próprio artigo 135 do Código Penal.  

Sujeito passivo: somente a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa 

inválida, ferida ou em grave e iminente perigo. 

Consumação – no momento da omissão, uma vez que a vítima já se 

encontrava anteriormente em situação de risco. 

Tentativa – não é possível. Pode existir o concurso de pessoas. 

Qualificado em vista do resultado de lesão grave ou morte (preterdoloso). 

Elemento subjetivo - Comum quanto ao sujeito, doloso com elemento 

subjetivo do tipo, preterdolo na figura qualificada, de perigo concreto ou 

presumido conforme cada caso; omissivo puro ou, às vezes permanente. 

Não há concurso de crimes quando a situação foi dolosamente provocada 

pelo agente; se culposamente art. 121 § 4° ou 129 § 7° CP. 
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Não configura o crime se houver várias pessoas e a assistência 

dada por uma, se suficiente, exclui o dever das demais. Omissivo puro. 

Entretanto, A demora em socorrer pode configurar. 

Ação penal - pública incondicionada, de competência do JECrim, mesmo nas 

hipóteses agravadas pela provocação  de lesão grave ou morte.  

Incide a qualiticadora, se o médico deixou de fornecer ambulância 

para a transferência do doente que, transportado por terceiros, veio a 

morrer (TACrSP, mv – RT 702/348). Para a forma qualificada, não 

importa o número de mortes decorrentes da omissão (caso do Bateau 

Mouche) (STF, HC 67.950. DJU 27.4.90. p. 3425). 

h) – MAUS-TRATO 

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. 

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos. 

§ 2º - Se resulta a morte: 

Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 

§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa 

menor de 14 (catorze) anos. (Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990) 

 

Objetividade jurídica – a vida e a segurança daquele que se 

encontra sob a guarda, autoridade ou vigilância do agente para fim de 

educação, ensino, tratamento ou custódia.   

Elemento objetivo – a conduta típica incriminadora é a de expor a 

risco a vida ou a saúde da vítima por uma das formas enumeradas no 

tipo penal. assim, como no texto legal expressamente elenca as 

forma se execução do delito, pode se concluir que o crime de maus -

tratos enquadra-se no conceito de crime de ação vinculada. 
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Forma de maus-tratos - privação de alimentos; privação de cuidados 

indispensáveis; sujeição de trabalhos excessivos ou inadequados e 

abuso dos meios de disciplina e correção.  

Sujeito ativo - próprio só quem tem a guard,. autoridade ou vigilância,. 

para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia.  

Sujeito passivo - só a pessoa que se encontra sob uma daquelas 

subordinações. Várias formas. A mulher não pode ser sujeito em relação 

ao marido, pois não há entre eles vínculo subordinativo (se houver 

agressões por parte do marido responderá por lesões corporais agravada 

pela violência doméstica (art. 129, § 9º CP). Quanto aos corretivos 

permitidos só são lícitos os tradicionalmente considerados moderados (leves). 

Consumação – no momento da produção do perigo. Trata-se de crime de 

perigo concreto em que deve ser produzida prova da efetiva situação de risco 

sofrida pela vítima. 

Tentativa – é possível nas modalidades omissivas. Ex.: alguém que ia desferir 

cintadas na vítima, mas é detido por outra pessoa quando a cinta estava 

prestes a atingir o sujeito passivo. Não é cabível ma privação de alimentos ou 

cuidados indispensáveis, por se tratarem de figuras comissivas. 

Elemento subjetivo – é o dolo de perigo, direto eventual. 

Distinção entre maus-tratos e tortura – se o meio empregada pelo agente  

para provocar na vítima intenso sofrimento físico ou mental,esta configurado o 

crime de tortura (art. 1º, II da Lei nº 9.455/97 – Lei antitortura), que tem redação 

bastante parecida com a figura de maus-tratos que diz respeito ao abuso dos 

meios de correção ou disciplina. O crime de tortura, todavia, por possuir pena 

bem maior, é reservado para condutas mais graves, em que o sofrimento 

causado na vítima, de acordo com o texto legal, é intenso, de grandes 

proporções. A análise deve ser feita caso a caso.  

Figura qualificadas - Com referencia as figuras qualificadas, tendo em 

vista o montante da pena, consideravelmente pequena em face do 
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resultado morte ou lesai grave, resta claro que a conclusão é de que 

tratam de hipóteses exclusivamente preterdolosas, em que o agente 

atua com dolo em relação aos maus-tratos e culpa quanto ao resultado 

agravador. 

Causas de aumento de pena – (§ 3º) Não se aplica ao crime de maus-

tratos a agravante genérica do artigo 61, II,  h, do CP, que se refere a 

crimes cometidos contra criança, pois integram o próprio tipo.  

Ação penal - pública incondicionada, e na modalidade simples do delito é de 

competência do JECrim. 

DA RIXA (art 137 CP) 

Art. 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores: Pena — 

detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa. 

Parágrafo único: Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, 

aplica-se, pelo fato da participação na rixa.  

pena de detenção de seis meses a dois anos. 

Conceito - É a luta entre três ou mais pessoas, com violências físicas 

recíprocas. 

Objetividade jurídica – a vida e a saúde das pessoas envolvidas na luta 

Tipo objetivo – a conduta típica é participar de rixa, que significa tomar parte 

na troca de agressões desferindo chutes, socos, pauladas. 

Forma de participação: 

a) - Material – por parte daqueles que realmente integram a luta 

b) - Moral – por parte daqueles que incentivam os demais a tomarem 

parte no evento por meio de induzimento, instigação ou qualquer outra forma 

de estímulo. O partícipe moral deve ser ao menos, a quarta pessoa, vez que 

para configurar o crime exigem-se no mínimo três, na efetiva troca de 

agressões. 

Obs. Quem entra na rixa para participar não pode alegar legitima 

defesa. 
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Sujeitos do delito – enquadra-se no conceito de crime de concurso 

necessário. Trata-se de Crime coletivo, bilateral ou recíproco. Os 

agressores mútuos são ao mesmo tempo, vítimas e autores. 

 

Consumação – ocorre no momento da troca de agressões. Trata-se de crime 

de perigo abstrato, presume-se o perigo em razão de entrevero. 

Tentativa – em regra não é possível, pois ou ocore a rixa e o crime estará 

consumado, ou ela não se inicia. 

Elemento subjetivo – é o dolo de integrar a luta é irrelevante o motivo que o 

levou ao surgimento da briga. 

Forma qualificada – ocorre nos casos preterdolosos. A rixa deve ser 

imprevista, sem acordo prévio. 

 Ação penal - pública incondicionada, competência do JECrim., mesmo na 

modalidade qualificada. 

2.4 - DOS CRIMES CONTRA A HONRA 

a) DA CALÚNIA (ART.138 CP)  

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como 

crime: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a 

propala ou divulga. 

§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos. 

Exceção da verdade 

§ 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo: 

I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não 

foi condenado por sentença irrecorrível; 

II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 

141; 

III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi 

absolvido por sentença irrecorrível. 

 

Conceito – é quando alguém imputa falsamente a outrem fato definido como 

crime, ou sabendo falsa a imputação a propala ou divulga. Atinge a honra 

objetiva (reputação), isto é, aquilo que as pessoas pensam sobre o indivíduo no 
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tocante às suas qualidades físicas, intelectuais, morais, e outros dotes da 

pessoa humana. 

 

Sujeitos Passivo – Somente a pessoa humana pode ser sujeito passivo do 

crime de calúnia Embora haja controvérsias é possível a concorrência do delito 

contra menores e doentes mentais. Após o advento da Lei nº 9.605/98, que 

prevê a possibilidade da prática de crime por pessoa jurídica, tornou-se 

possível a calúnia tendo ela como vítima se imputada falsamente a prática de 

crime ambiental, embora alguns autores ainda rejeitem tal cabimento. 

  

Calúnia contra os mortos (art. 138, § 2º CP) – É possível. Embora o morto 

não seja sujeito passivo do delito. As vítimas são o cônjuge, o ascendente, o 

desentende ou o irmão do falecido, pois na verdade há ofensa a direito dos 

parentes do de cujus. Sendo essas pessoas as que poderão mover a ação 

penal (art. 31, CPP, por analogia). 

 

Tipo subjetivo – É o dolo, na modalidade direta ou eventual. Sendo que para a 

ação da configuração da calúnia é necessário o dolo (animus caluniand), 

consistente na vontade de ofender a honra alheia, isto é, na vontade de lesar a 

honra subjetiva de alguém (elemento subjetivo implícito no tipo), não se 

configurando a calúnia se houver apenas a intenção do agente de pilherar, 

agindo com animus jocandi,  ou animus consulend (vontade de informar, como 

nos casos de matérias publicadas pela impresa), animus narrad (vontade de 

apenas narrar o fato, como se dá com o relato das testemunhas) ou animus 

defenendi (vontade de defender no processo), nesses casos a conduta é 

considerado um indiferente penal.  

 

Tipo normativo – esta contida na expressão falsamente. A calúnia deixa de 

existir se alguém for imputada a prática de um crime que realmente ocorreu. 

Objeto da imputação falsa pode recair sobre o fato atribuído á vítima ou sobre a 

sua autoria. 
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Consumação - consuma-se quando a falsa imputação chega ao conhecimento 

de terceiro. Não se admite a tentativa por meio oral, sendo possível por meio 

de escrita. 

Exceção da verdade (art. 138, § 3º CP) – (exceptio veritatis) O crime de 

calúnia admite a figura da exceção da verdade, ou seja, o autor da acusação 

pode provar que a afirmação é verdadeira, livrando-se do crime por ausência 

de tipicidade. A prova da verdade só não é admitida quando:  

a) - Se o crime for de ação penal privada – o ofendido não foi condenado 

por sentença irrecorrível; 

b) Se o fato imputado for contra o Presidente da República, ou contra 

chefe de governo estrangeiro, e; 

c) Se o crime, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por 

sentença irrecorrível. 

  Mas, se a imputação é imposta ao Presidente da República ou chefe 

de governo estrangeiro é vedada a exceção da verdade.  

 

 Nada obstante possa ser reconhecida se a calúnia for contra 

Governador do Estado (julgamento pelo STJ); Contra prefeito (julgamento pelo 

TJ); 

 Quando a exceção da verdade for oposta contra quem é detentor de 

foro por prerrogativa de função, caberá ao Tribunal com competência originária 

o seu julgamento. 

 

DISTINÇÕES: 

Denunciação caluniosa – Art. 339 Dar causa à instauração de investigação 

policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, 

inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-

lhe crime de que o sabe inocente:  Pena - reclusão, de dois a oito anos, e 

multa. 

§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de 

anonimato ou de nome suposto. 
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§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de 

contravenção.  

A denunciação caluniosa absorve a calúnia. Perceba que a denunciação 

caluniosa, ao contrário da calúnia, pode se referir à contravenção penal. 

Verificam-se várias semelhanças entre os dois delitos, chegando ao 

ponto de a Denunciação Caluniosa já ter sido chamada de Calúnia Qualificada, 

pois os elementos que tipificam a Calúnia (imputar, falsamente, a outrem um 

delito) estão presentes na Denunciação Caluniosa. Todavia, no caso da 

Denunciação Caluniosa, é necessário também que haja a comunicação à 

autoridade competente e a instauração de investigação policial, de processo 

judicial, de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade 

administrativa contra alguém, para que o crime se configure. O dolo na 

Denunciação Caluniosa é a vontade de provocar investigação policial ou 

processo judicial. O agente leva ao conhecimento da autoridade, mediante 

o delatio criminis, o fato, sabendo-o falso, provocando investigação sobre uma 

pessoa. A Denunciação Caluniosa só estará completamente configurada 

quando for provada a inocência de tal pessoa, seja por uma decisão judicial ou 

administrativa inocentando-a, ou arquivamento de inquérito policial. 

Ambos os delitos atingem a honra do sujeito passivo, pois o agente 

imputa-lhe crime não cometido. Na Calúnia, a honra é atingida mediata e 

imediatamente; já na Denunciação Caluniosa, a honra da pessoa é atingida 

mediatamente, e a administração da Justiça imediatamente. Neste caso, são 

dois os sujeitos passivos: o Estado e a pessoa atingida pela falsa denunciação. 

Punir-se-á o agente por ter retirado a jurisdição da inércia sem necessidade e 

por ter ferido a honra objetiva do ofendido. 

No caso de Denúncia, a ação é, em regra, privada.  Já no caso de 

Denunciação Caluniosa, a ação será pública incondicionada. 

Comunicação falsa de crime ou de contravenção – art. 340 – Provocar a 

ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de 

contravenção que sabe não ter verificado: Pena: detenção de um a seis meses, 

ou multa. Ao contrário do que ocorre na denunciação caluniosa e na calúnia, 

não há imputação contra qualquer pessoa específica. 
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Autodefesa falsa – art. 341 Acusar-se, perante a autoridade, de crime 

inexistente ou praticado por outrem: Pena - detenção, de 3 meses a 2 anos, ou 

multa. Se for caso de contravenção penal, não configura crime, o fato é atípico. 

Neste crime o denunciante e denunciado equivalem-se.  

 
 
b)- DIFAMAÇÃO (AT. 139 CP) 

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 

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

 

Exceção da verdade 

 
Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é 

funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. 
 

Conceito – é a imputação a alguém de fato ofensivo à sua reputação. O 

agente divulga o comportamento do sujeito passivo, imputando-lhe fato 

ofensivo (concreto e determinado). Afronta também, como na calúnia, a honra 

objetiva (conceito que o ofendido tem na sociedade = reputação). Admite-se 

retratação exceção da verdade, esta última em um único caso (art. 139, 

parágrafo único CP). 

Sujeito Passivo – qualquer pessoa pode ser considerada sujeito passivo 

(vítima) da difamação, há, contudo divergência de incluir pessoa jurídica, 

embora majoritariamente admita-se tal possibilidade, nesse sentido podemos 

elencar autores como Damásio de Jesus, Cezar Roberto Bitencurt e Flávio 

Monteiro Barros. Em entendimento contrário Nélson Hungria, Magalhões 

Noronha entre outros. Veja-se também entendimento jurisprudencial (RHC n 

83.091/DF, rela. Min. Marco Aurélio, 05/08/2003. Em sentido contrário STJ, em 

Agrg. No AG 672.522/PR, rel. Min Félix Fischer, de 04/10/2005).   

Tipo subjetivo – é necessária a presença do animus deffamandi. Ao contrário 

da calúnia, ainda que o agente tenha certeza do fato imputado, o tipo não é 

afastado, já que não importa se a imputação é verdadeira ou falsa. Mas se 

tratando de funcionário público a imputação, para constituir a difamação deve 

ser falsa. 
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Consumação – ocorre quando a imputação é conhecida por terceiro.  

 

Tentativa - é possível por meio de escrita, não sendo possível por meio oral. 

 

Exceção da verdade (art. 139, parágrafo único CP) – a difamação, a 

exceção é admitida somente se o ofendido for funcionário público e a ofensa 

for relacionada com suas funções públicas. É possível a exceção neste caso, 

pois a Administração Pública tem interesse em apurar o fato depreciador por 

ele cometido nas suas funções ou em razão delas. Como Fernando da Costa 

Tourinho Filho diz – "A indevassabilidade da honra, nessa hipótese, por razões 

óbvias, encontra uma exceção". 

 

c)- INJÚRIA (ART. 140 CP) 

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 

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

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua 

natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 

§ 3º - Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, 

cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de 

deficiência:  
Pena - reclusão de um a três anos e multa.  

 

Conceito – é a ofensa á honra subjetiva de alguém (decoro ou dignidade) 

manifestada pelo desrespeito ou desprezo por parte do agente. Honra subjetiva 

é o sentimento que cada pessoa tem sobre seus próprios atributos morais, 

físicos e intelectuais. 

 

Sujeito Passivo – qualquer pessoa pode ser considerada sujeito passivo 

(vítima) da difamação, sendo necessário, que a ofensa seja endereçada a 

pessoa específica ou pessoas determinadas, já que o tipo penal exige 

expressamente que o agente injurie alguém. 
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Tipo subjetivo – a ofensa deve revestir-se do animus injuriandi. Expressões 

jocosas, desprovidas de seriedade não constituem o crime. 

 

Consumação – é crime formal. Consuma-se, ao contrário da calunia e da 

difamação, pela ciência, por parte da vítima, da imputação de qualidade 

negativa, não importando se a pessoa sentiu-se, ou não, ofendida, bastando 

que a ofensa seja idônea.  

 

Tentativa - é possível por meio de escrita, inadmissível por meio oral. 

 

Formas qualificadas de injúria  

a) Injúria real (Art. 140, § 2º CP) – caracteriza-se pela violência e vias de 

fato aviltantes. Resultando em lesão corporal (violência), a ação penal é pública 

incondicionada (há autores que defendem ser ação penal condicionada à 

representação se resultar em lesão corporal leve, aplicando-se a mesma regra 

da Lei 0999/95). Se empregar vias de fato, a ação é privada. Se o agente quis, 

também ofender a integridade física, responderá por lesões corporais em 

concurso. 

b) Injúria por preconceito (Art. 140, § 2º CP) – quanto o agente utiliza-se 

de palavras, gestos ou quando o quaisquer outros elementos com fins 

depreciativos de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou 

portadora de deficiência, a pena é de reclusão de um a três anos e multa. Não 

se confunde com os crimes de preconceito racial, previstos na Lei nº 7.716/89, 

pois estes, mais graves, cuidam de restrição de direitos em virtude da 

discriminação, o que acaba por afetar uma coletividade. A injúria racial é 

afiançável e prescritível ( posição majoritária). Atenção para a seguinte decisão 

o STJ – ―a vítima, passageiro a bordo de aeronave de empresa americana com 

destino ao Rio de janeiro, desentendeu-se com os acusados, dois comissários 

de bordo, primeiro quanto ao assento em que estava posicionado e, que não  

usavam crachá, foi novamente desrespeitado (fato ocorrido em território 

nacional). O primeiro denunciado, incitado pelo segundo denunciado, proferiu a 

seguinte ofensa: amanhã vou acordar jovem, bonito, orgulhoso, rico e sendo 

poderoso americano e você vai acordar como safado, depravado, repulsivo, 
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canalha e miserável brasileiro‖. Em tese, houve o delito de preconceito de 

procedência nacional previsto no art. 20 da lei nº 7.716/89, em que a intenção 

dos denunciados foi contra toda a coletividade brasileira, ao ressaltar a 

pretensa superioridade advinda do fato de serem americanos em contraposição 

à condição de ser brasileiro‖ (STF, RHC 19.166/RJ, rel. Min. Felix Fischer, em 

24/10/2006). 

  

Perdão judicial (art. 140, § 1º CP) – é possível no caso em que o ofendido, de 

forma reprovável, provocou diretamente a injúria, ou na hipótese de retorsão 

imediata, que consista em outra injúria. 

 

Exceção da verdade e retratação – São inadmissíveis. 

 

Disposições comuns 

Causas de aumento de pena (art. 141, CP) – é disposição comum aos crimes 

contra a honra. As penas aumentam-se em 1/3 quando o crime é cometido: 

a) Contra o presidente da Republica (inciso I) – quando o agente é 

impelido por motivação política, constitui crime contra a segurança 

Nacional (art. 26, Lei 7,170/83); 

b) Contra chefe de governo estrangeiro (inciso I) 

c) Cont5ra funcionário público, em razão de suas funções (incisoII) – 

é necessário que a ofensa seja cometida em decorrência da função 

pública do ofendido; se a ofensa ocorrer apenas na presença dele, 

poderá haver desacato (art. 331, CP); 

d) Na presença de várias pessoas (inciso III), deve haver no mínimo 

três pessoas além do ofensor e ofendido. 

e) Por meio de fácil divulgação (inciso III), inclusive pela impresa, em 

razão da incidência do Código Penal e do afastamento da lei de 

Imprensa (Lei nº 5.250/67),  

f) Contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, ou portador de 

deficiência, exceto no caso de injúria (inciso IV, acrescentado pela 

Lei nº 10.741, de 01/10/2003). 
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Pena em dobro (art. 141, parágrafo único CP) – a pena será duplicada 

quando o delito for cometido mediante paga ou promessa de recompensa. Não 

é necessária a obtenção da vantagem, bastando o intuito do agente com a 

finalidade de auferi-la. 

Exclusão do crime na injúria ou difamação (art. 142 CP) – não constituem 

difamação ou injúria punível: 

a) Ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte 

ou por seu procurador (imunidade judiciária) (inciso I). A imunidade não serve 

para os casos de ofensas direcionada ao próprio juiz da causa (―A turma 

entendeu tipificado o crime de injúria, pois constatado que as expressões 

ofensivas utilizadas pelo causídico ultrapassam os limites do tratamento 

admissível no meio forense, não se tratando apenas de mera deselegância e 

faltosa urbanidade para com o magistrado‖ STJ REsp 932.334-RS, 18/11/08) 

as ofensas nela amparadas, entretanto, não se limitam às proferidas à parte 

contrária, alcançando às direcionadas às testemunhas, peritos, policiais, 

serventuários etc. Ressalta-se que a expressão ―ou desacato‖ constante da Lei 

nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) foi, por maioria OAB) foi, por maioria de votos 

constituição Federal não é absoluta, pois não abrange, por exemplo, crimes de 

calúnia e desacato. 

b) Opinião desfavorável da crítica literária, artística ou cientifica, 

salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar (inciso II); 

c)  Conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação 

ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício (inciso III). 

- Responde pelo crime que lhe dá publicidade, nas hipóteses ―a‖ e ―a‖ (art. 142, 

parágrafo único, CP). 

 

DA RETRATAÇÃO E PEDIDO DE EXPLICAÇÃO 

Art. 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da 
calúnia ou da difamação, fica isento de pena.  

Retratação é o ato de desdizer, de retirar o que foi dito. Cuida-se de ato 

unilateral e independe de aceitação por porte do ofendido – que tem por 

escopo buscar e resguardar a verdade – interesse superior à justiça. O 

agente retira a ofensa irrigada e, por razões político criminal (conveniência, 
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oportunidade), extingue-se a punibilidade da conduta típica, ilícita e 

culpável. Trata-se de causa especial de extinção da punibilidade (art. 107, 

VI — CP) onde é estabelecido que se extingue a punibilidade pela 

retratação, nos casos previstos em lei. Este desmentido é pessoal, pois não 

se estende aos outros querelados que também não se retratam. É o ato 

unilateral por não depender da aceitação do ofendido. devendo retirar o 

que foi dito de forma completa, satisfatória e incondicional. Só é possível 

até a publicação da sentença de primeira instância. Se feita 

posteriormente (extemporânea, só tem efeito atenuante (art. 65, III, b CP. 

Como se trata de querelado entende-se que só se aplica nos casos de ação 

penal privada. 

Obs.: s retratação somente será admitida em se tratando de calúnia e 

difamação, não cabe na injúria. E quanto a extinção da punibilidade pela 

retratação ao querelado (quem pratica a o fato delituoso difamatório). Mas caso 

o fato delituoso ou difamatório tenha sido imputado contra o Presidente da 

República, chefe de Governo estrangeiro ou funcionário público, em razão de 

suas funções, a eventual retratação do agente funciona apenas como 

circunstancia judicial (art. 59, CP), mas não como causa extintiva de 

punibilidade.  

Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou 

a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se 

assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. 

(Incluído pela Lei nº 13.188, de 2015). 

Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, 

difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em 

juízo. Aquele que se recusa a dá-Ias ou, a critério do juiz, não as dá 

satisfatórias, responde pela ofensa.  

O pedido de explicação é medida preliminar e facultativa, cabível 

somente antes do oferecimento da queixa-crime. É utilizada quando o 

ofendido fica na dúvida sobre o real significado do que foi dirigido contra 

sua pessoa, por exemplo, quando a ofensa irrogada, manifestada seja pelo 
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duplo sentido da palavra ou frase, seja pela indeterminação da pessoa a 

quem é dirigida, por vezes, o agente se vale de palavras equivocas, que 

podem assumir duplo significado, ou vaga e reticente, abrigando alusões 

irônicas ou camuflando referencias desonrosas. Em todo caso, é facultada 

a quem se sente ofendido pedir explicações em juízo, com a finalidade de 

dirimir a dúvida sobre o verdadeiro animus do agente.  

Obs.: Não está o ofendido obrigado a solicitar explicações em juízo, 

antes de requer imediatamente, a instauração de inquérito policial ou de 

propor a queixa-crime, mas uma vez feito o pedido de explicações, o juiz 

determina a notificação do autor da expressão ou frase para que esclareça 

seu conteúdo dentro de prazo previamente fixado, com ou sem resposta o 

juiz entrega os autos à suposta vítima que em seguida ingressa com a 

queixa e é nessa fase que o juiz analisará se a recebe ou rejeita, 

levando em consideração também as explicações do ofensor. 

Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se 

procede mediante queixa, salvo quando no caso do art. 140, § 2º da 

violência resulta lesão corporal. 

Parágrafo único — Procede-se mediante requisição do Ministro da 

Justiça, no caso do inciso I do art. 141, e mediante representação do 

ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo. 

A Regra geral - é a Ação penal privada. Comportando a privacidade 

destes processos, entretanto, existem quatro exceções: 

 1ª) - Na Injúria real, acompanhada de lesão corporal leve ou 

culposa, a ação seria pública condicionada à representação da vítima, 

todavia por tratar-se de crime complexo (ofensa a honra + lesões ou vias 

de fato), autores como Damásio de Jesus e Nucci concluem que o 

delito de lesão corporal perderia a respectiva autonomia não 

aplicando-se o disposto no artigo 88 da Lei 9.099/1995, que exige 

representação da vítima nas lesões leves, quando neste concurso passaria 

mesmo com essas lesões a ser a ação de natureza penal pública 

incondicionada; 
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 2ª) - Injúria real acompanhada de lesão corporal grave, ou 

gravíssima, quando então resultará em ação penal pública incondicionada; 

 3ª) - Calúnia, Difamação ou Injúria contra o Presidente da 

República, ou contra chefe de governo estrangeiro a serem perseguidas 

por ação penal pública condicionada à Requisição do Ministro da Justiça. 

 4ª) - Calúnia. Difamação ou Injú ria contra funcionário público, em 

razão de suas funções que resultam em ação penal pública condicionada à 

representação do ofendido. Em todos os casos verificar a possibilidade da 

aplicação da suspensão condicional do processo de acordo com o artigo 

89 da Lei 9.099/1995, quando a pena mínima não for superior a um ano. 

Observe-se neste último item que nada impede que o servidor público ingresse 

com a ação privada no caso em apreço. Pois a lei visa evitar despesa para o 

limitado poder aquisitivo dos funcionários públicos ofendidos nas suas 

funções. Entretanto, não pode impor que providenciem sempre a 

representação que uma vez ocorrendo vai, por out ro lado dar mais força e 

validade à ação, contando com a atuação direta do Ministério Público. 

 

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL (ARTIGOS 146 A 154). 

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL  

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 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.  
Aumento da pena:  
 § 1° - 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.  
 § 2° - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à 
violência.  
 § 3° - 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.  
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Noções – a liberdade individual consiste na faculdade de autodeterminação, de 

fazer o que quiser dentro, evidentemente, dos limites legais. Refere-se não 

apenas ao direito de ir e vir, mas também ao direito de realizar condutas de 

acordo com a própria escolha, por exemplo, de ter paz de espírito por não se 

sentir ameaçado, de não ter sua residência devastada, senão por ordem legal 

ou em situações específicas, bem como suas correspondências ou seus 

segredos etc. 

 

Objeto jurídico – protege a liberdade individual de querer, a 

autodeterminação, ou seja, é a liberdade do cidadão de fazer ou não o que 

bem lhe aprouver, de acordo com o inciso II, do Artigo 5° da Constituição 

Federal: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei‖. 

 

Tipo objetivo e meios de execução – no crime em tela, o agente constrange, 

coage, obriga a vítima a fazer ou não fazer algo e se aperfeiçoa em duas 

hipóteses: quando obriga a vítima a fazer algo ou quando a vítima é obrigada a 

não fazer algo.  

 

Coação mediante violência – doutrinariamente, a violência pode ser própria 

ou física – emprego de força bruta; imprópria – quando há emprego de outro 

meio, como hipnotismo, narcotização etc.; moral – é o emprego da grave 

ameaça (não abrangida pelo conceito de violência utilizado na legislação 

penal); direta imediata: contra a própria vítima; indireta sobre coisa ou pessoa 

ligada ao sujeito passivo.  

 Obs.: Trata-se de delito exclusivamente comissivo coação mediante 

grave ameaça – ocorre quando há premunição da prática de um mal dirigido a 

alguém. A ameaça deve ser grave e o mal anunciado deve ser certo, 

verossímil, iminente e inevitável. Não exige a presença do ameaçado, podendo 

ser levado ao seu conhecimento por meio escrito ou verbal.  

 

Sujeito ativo: qualquer pessoa, mas o agente for funcionário público no 

exercício das funções estará cometendo outro crime = abuso de autoridade 

conforme o art. 322 ou 350 do CP ou ainda artigo 3° da Lei 4.898/1965. Art. 3° 
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da Lei 4898/65 - Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: a) à 

liberdade de locomoção: Sujeito passivo. Pode ser qualquer pessoa que tenha 

capacidade de querer, decidir sobre seus atos. Excluídos estão como sujeitos 

passivos os doentes mentais, os ébrios totais, as crianças de tenra idade e as 

pessoas inconscientes e outros casos análogos. 

 

Pessoas jurídicas - não podem ser sujeito passivo de constrangimento ilegal, 

e sim o representante da empresa que sofre a violência ou a grave ameaça, 

em nome daquela, realiza ou deixa de realizar algum ato contra a sua vontade. 

Caráter subsidiário e distinção - ocorrendo a existência de crime mais grave, 

como por exemplo: crimes de roubo, extorsão, estupro, sequestro, o 

constrangimento é absorvido por ser elemento do novo tipo ou meio de sua 

execução, podendo ser justo.  

 

Coação e exercício arbitrário – quando o comportamento da vítima, 

objetivado pelo agente, puder ser exigido por meio de uma ação judicial, 

haverá o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 346, CP) e não 

constrangimento ilegal (a regra vale para qualquer crime).  

 

Constrangimento e ameaça – enquanto o crime de ameaça o prenúncio deve 

incidir sobre mal injusto e grave, no constrangimento ilegal exige-se que o mal 

prenunciado seja simplesmente grave, podendo ser justo.  

 

Formas qualificadas: (Art. 146 § 1º) - As penas de detenção e multa são 

cumuladas e dobradas quando há a participação direta de quatro ou mais 

pessoas ou emprego de armas próprias ou impróprias. Observa-se que a 

Súmula 174 do STJ, concluindo que a arma de brinquedo qualificava o roubo 

foi cancelada em 24/10/2001 (Resp. 213.054-SP). Artigo 146 § 2º, além das 

penas cominadas acrescentam-se as relativas à violência.  

 

Causas de exclusão do crime (art. 146, § 3º CP) - desqualificam 

expressamente (não se compreendem na disposição deste artigo) duas 

situações especiais de estado de necessidade: - intervenção médica ou 

cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, 
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diante de iminente perigo de vida e a coação para impedir o suicídio. Para 

alguns doutrinadores entre eles Damásio de Jesus, Capez, Delmanto e 

Bitencourt haverá exclusão do crime, enquanto outros como: Hungria, Norinha 

e Mirabete vislumbram excludente de ilicitude.  

 

Classificação do crime – trata-se de crime comum, comissivo ou omissivo, 

doloso, instantâneo, material, simples e subsidiário. Ação penal pública 

incondicionada. 

Ação penal - publica incondicionada, de competência do JECrim, mesmo nas 

figuras qualificadas em que a pena máxima não supera dois anos. 2.5.2) –  

 

DA AMEAÇA  

Art. 147- Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro 

meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave:  

Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.  

Parágrafo único: Somente se procede mediante representação.  

 

Objetividade jurídica - a liberdade individual das pessoas no que tange à sua 

tranquilidade ou sossego, na medida em que a pessoa ameaçada tende alterar 

seus hábitos com receio de que o mal prometido se concretize. 

 

 Tipo objetivo – a conduta típica consiste em ameaçar, isto é intimidar, 

anunciar a provocação de um mal injusto. OBS.: Para a ocorrência do crime de 

ameaça é necessária uma intimidação, anúncio ou promessa de um mal injusto 

e grave, (elementos normativos) endereçados a alguém. Pode se dar por meio 

de palavra a, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. A ameaça e 

crime subsidiário, somente existindo se não houve crime mais grave (arfts. 213, 

157, 158 todos do CP e etc.). Correntes sobre o prenúncio de mal futuro para 

uma primeira posição, o crime de ameaça exige prenúncio de um mal a ser 

executado no futuro. A segunda entende que para a configuração do delito de 

ameaça o mal prenunciado pode ser atual ou futuro (corrente majoritária).  

 

Sujeito ativo - qualquer pessoa.  
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Sujeito Passivo - também desde que determinada e capaz de entender a 

intimidação objetivada.  

 

Tipo subjetivo - Crime doloso. A ameaça deve ser séria e idônea. A 

jurisprudência é predominante no sentido de que não se configura a ameaça 

quando feita: a) - em momentos de cólera; b) - em estado de embriaguez 

(autores e julgados contrariam reiterando o art. 28, II do CP, onde a 

embriaguez não exclui o crime); c) - quando a vitima não lhe dá maior crédito. 

Todavia, não é necessário que o agente tenha no seu íntimo a intenção de 

concretizar o mal prometido.  

 

Consumação – consuma-se no momento em que a vitima toma conhecimento 

do conteúdo da ameaça, independentemente de sua real intimidação. Trata-se 

de crime formal, bastando à intenção de amedrontar e que a mesma tenha 

potencial para tanto.  

 

Ação Penal – ação pública à representação nos termos do art. 147, parágrafo 

único, do Código penal. Competência JECrim – Lei 9.099/95. 

 

SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO  

 Art. 148 – Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou 

cárcere privado:  
Pena – reclusão, de um a três anos.  
 § 1º – A pena é de reclusão, de dois a cinco anos: 
  I - Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro 
do agente ou maior de 60 (sessenta) anos; 
 II – se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de 
saúde ou hospital;  
 III – se a privação da liberdade dura mais de 15 (quinze) dias.  
 IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos; 
(Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005); 
  V – se o crime é praticado com fins libidinosos. (Incluído pela Lei nº 
11.106, de 2005). 
 § 2º – Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da 

detenção, grave sofrimento físico ou moral:  
Pena – reclusão, de dois a oito anos.  
 

Noções – é a privação da liberdade de alguém mediante enclausuramento ou 

confinamento. No cárcere privado há clausura, encerramento em recinto 
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fechado, com impossibilidade de a vítima se afastar do local determinado pelo 

agente, mas há significativa possibilidade de movimentação (ex. ilha, sítio etc.), 

em ambos os casos a vítima por se detida ou retida.  

 

Objetividade jurídica – a liberdade de locomoção (direito de ir e vir). 

 

Tipo objetivo – a conduta típica é privar alguém de sua liberdade de ir e vir, 

essa privação pode se dar por qualquer meio – violência, grave ameaça, uso 

de soníferos etc. pode ser comedito mediante deslocamento (detenção), 

levando-se a vítima até um determinado local, ou mediante retenção no próprio 

local onde se encontra (trancar a pessoa em casa por exemplo).  

 

Elemento subjetivo - dolo (vontade livre e consciente de privar o ofendido da 

liberdade de locomoção), contudo, se estiver presente alguma finalidade 

prevista em lei como crime mais grave, evidente que restara absolvido o crime 

do art. 148, é o que ocorre nos seguintes casos: 

a) – se o sequestro visa ao pedido de resgate em troca da libertação da 

vítima, o crime é o de extorsão mediante sequestro (art. 159 CP); 

b) – se o sequestro for realizado com o fim de praticar tortura, o crime 

será o de tortura grave (art. 1, § 3º III, da Lei 9.455/97); 

c) – se o crime subtrai criança ou adolescente ao poder de quem o tem 

sob sua guarda em virtude de ordem judicial, com a finalidade de colocação em 

lar substituto, configura crime do art. 237 da Lei 8.069/90 estatuto da Criança e 

do Adolescente) que tem pena maior. 

 

Classificação – simples quanto a objetividade jurídica, comum quanto ao 

sujeito ativo, de ação livre e comissivo ou omissivo quanto aos meios de 

execução, e material e permanente sendo possível a prisão em flagrante do 

agente enquanto durar a detenção ou retenção da vítima. Quanto ao momento 

consumativo, e por fim doloso quanto ao elemento subjetivo. 

 

Consumação – quando a vítima for privada de sua liberdade por tempo 

juridicamente relevante.  
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Tentativa – é possível, quando, por exemplo, o agente inicia o ato de 

execução, mas não consegue manter a vítima privada de sua liberdade por 

tempo juridicamente relevante. Sujeitos ativo e passivo - qualquer pessoa. 

Trata-se de crime comum, entretanto sendo o sujeito (Funcionário Público) 

poderá ocorrer outro crime, especialmente o de abuso de autoridade – Lei nº 

4.898/65) não há vedação para que crianças, ébrios e doentes mentais possam 

figurar como vítimas do crime.  

 

Prazo de privação de liberdade – privada a vítima de sua liberdade de 

movimentação momentaneamente, há a caracterização, há a caracterização 

apenas de constrangimento ilegal ou de tentativa de sequestro. Há 

entendimento divergente no sentido de ser irrelevante o tempo de duração da 

privação.  

 

Forma qualificada (1) (art. 148, § 1º CP) – a pena de reclusão, de 2 a 5 anos 

nas seguintes hipóteses:  

I - se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do 

agente ou maior de 60 anos;  

 II – se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de 

saúde ou hospital;  

III – se a privação da liberdade dura mais de 15 (quinze) dias;  

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

V – se o crime é praticado com fins libidinosos.  

Obs.: No caso do fim libidinoso (previsto no § 1º, V) nunca é demais 

lembrar que abrange homem ou mulher, uma vez que o tipo ―rapto‖ foi 

revogado pela lei 11.106/2005.  

ATENÇÃO. O tipo diz respeito ao fim libidinoso. E esgota-se na finalidade. 

Contudo, se o agente praticar o ato sexual, responderá em concurso material 

de crimes: Sequestro + Estupro. Neste caso, aplicar-se a o sequestro do caput, 

sem o aumento de pena pelo fim libidinoso para que não incorra em bis idem.  

 

Alteração legal – os textos negritados referem-se ás alterações oriundas da 

Lei nº 11.106/2005. O mais relevante traduz-se na inclusão do inciso V, com a 

consequente revogação do crime de rapto violento ou mediante fraude (art. 219 
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CP). Portanto, o crime de rapto foi revogado e sua essência agora foi inserida 

no crime de sequestro para fins libidinosos (art. 148, § 1º, V, CP). Pelo princípio 

da continuidade-normativa típica não há os efeitos da abolitio criminis, mesmo 

com a revogação do tipo penal. Para atos ocorridos antes de 29.03.2005 

devese classificar o crime no art.148, § 1°,V, CP; com as penas do art.219,CP, 

pois menores, aplicando-se, nesse caso, as causas de diminuição de pena art. 

221 do CP, também revogado pela lei. 

Se já houver denúncia o caso e de mera retificação da classificação. A 

ação penal no crime de rapto era privada e no crime de sequestro e publica, 

para fatos anteriores e ainda não denunciados haverá duas correntes 

principais:  

a) - a ação continua sendo privada;  

b) - a ação será pública. Houve abolitio criminis em relação ao crime de 

rapto consensual, uma vez que o consentimento valido da vitima exclui a 

possibilidade de crime de sequestro.  

 

Forma qualificada (2) (art. 148, § 2º CP) – a pena de reclusão, de 2 a 8 anos, 

se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou natureza da detenção, grave 

sofrimento ou moral. Entretanto, se o sofrimento for intenso passa a ser crime 

de tortura.  

DETALHE. Preliminarmente quem sequestra não quer matar, já que se 

sequestra pessoa viva. Contudo, se a pessoa for maltratada e não morrer (§ 2º) 

a pena será de 2 a 8 anos. Já se a morte for culposa a pena será menor do que 

os maus tratos. Incoerência. Ação penal – publica incondicionada.  

 

REDUÇÃO ANALOGA À ESCRAVO  

Art. 149 - Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a 
condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua 
locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:  

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência.  

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem: 
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;  
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II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local 
de trabalho.  

§ 2º - A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:  
– contra criança ou adolescente;  
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.  

 

Objetividade jurídica – a liberdade em todas as suas manifestações. Essa 

modalidade de infração penal é também conhecida como crime de plagio, em 

que uma pessoa fica totalmente sujeita, submissa a outra, sob o seu domínio. 

A expressão condição análogo significa que não mais existe situação de 

escravo no País. Não há necessidade de inflação de maus-tratos, ou 

sofrimento á vítima, pois o que se protege é a liberdade e a não submissão da 

vítima à vontade de outrem.  

 

Tipo objetivo – não é necessário que haja escravidão – nos moldes do 

passado, bastando que a conduta do empregador se enquadre em uma das 

figuras expressamente elencadas no tipo penal. A Lei 10.803/2003 especificou 

o modus operandi da prática de reduzir a vítima à condição análoga à de 

escravo, transmutando-o em crime de forma vinculada.permitindo o texto legal 

ao tipificação do ilícito sempre que se mostrar presente quaisquer das condutas 

típicas elencadas, sendo:  

a) utilização de trabalhadores, com intermediação de  mão-de-obra dos 

chamados "gatos" e por cooperativas fraudulentas; 

b) utilização de trabalhadores aliciados em outros municípios ou 

estados, pelos próprios tomadores de serviços ou por interposta pessoa, com 

promessas enganosas e não cumpridas;  

c) servidão de trabalhadores por dívida, com cerceamento da liberdade 

de ir e vir e o uso de coação moral ou física, para mantê-los no trabalho;  

d) submissão de trabalhadores a condições precárias de trabalho, pela 

falta ou inadequado fornecimento de alimentação sadia e farta e de água 

potável; 

e) fornecimento aos trabalhadores de alojamentos sem condições de 

habitabilidade e à míngua de instalações sanitárias adequadas; 
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 f) falta de fornecimento gratuito aos trabalhadores de instrumentos para 

prestação de serviços, equipamentos, de proteção individual e materiais de 

primeiros socorros;  

g) não utilização de transporte seguro e adequado aos trabalhadores;  

h) não cumprimento da legislação trabalhista, desde o registro do 

contrato na CTPS, passando pela falta de cumprimento das normas de 

proteção à saúde e segurança dos trabalhadores, até a ausência de 

pagamento da remuneração a eles devidas; 

 i) coação, ou, no mínimo, indução de trabalhadores no sentido de que 

se utilizem de armazéns ou serviços mantidos pelos empregadores ou seus 

prepostos; 

j) aliciamento de mão de obra feminina para fins de exploração sexual, 

tolhendo-lhes a liberdade de ir e vir.  

OBS.: A enumeração legal taxativa, não admitindo o uso de analogia 

para a extensão das hipóteses. Trata-se de crime de ação múltipla em que 

realização de uma só conduta já é suficiente para caracterizar o delito. E a 

realização de mais de uma delas, em relação à mesma vítima caracteriza crime  

único.  

Aumento de pena (art.149,§ 2º do CP) - A pena aumenta-se de metade se o 

crime e cometido contra criança ou adolescente (inciso I), ou por motivo de 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem (inciso II). 

 

Competência - O STF, por maioria de votos, posicionou-se no sentido de que 

a competência e da Justiça Federal. Entendeu-se que quaisquer condutas que 

violam não só o sistema de órgãos e instituições que preservam, 

coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores, mas também o homem 

trabalhador, atingindo-o nas esferas em que a constituição lhe confere proteção 

máxima, enquadram-se na categoria dos crimes contra a organização do 

trabalho, se praticadas no contexto de relações de trabalho. Conclui-se que, 

nesse contexto, o qual sofre influxo do princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, informador de todo o sistema jurídico constitucional, a pratica 

do crime em questão caracteriza-se como crime contra a organização do 

trabalho, de competência da justiça federal (art. 109, VI CF).  
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Sujeitos ativo e passivo – qualquer pessoa. Trata-se de crime comum.  

Obs.: Eventual consentimento da vítima é irrelevante e não exclui o 

crime, já que não se admite que ninguém concorde em viver em condição 

análoga a de escravidão.  

 

Elemento subjetivo – dolo – direito e ou eventual.  

 

Consumação – exige-se que a vítima seja reduzida à condição análoga a de 

escravo e deve perdurar por período razoavelmente longo, de modo a ser 

possível a constatação do delito, classificado, portanto, como crime 

permanente. Pois se a vítima for sujeita a trabalhos forçados, de forma 

eventual, constitui apenas crime de maus-tratos (art. 136 CP).  

 

Tentativa – é possível Ação penal - publica incondicionada de competência da 

Justiça Federal.  

 

DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO  

 

 VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO  

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: 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 - Aumenta-se a pena de um terço, se o fato é cometido por 

funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das 

formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso do poder.  

 § 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.  
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 § 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.  

 

Noções – entrar, permanecer, clandestinamente, ou contra a vontade expressa 

tácita de quem de direito, em casa alheia ou suas dependências. O crime de 

violação de domicilio só subsiste quando for um fim em si mesmo, pois se for o 

meio para a prática de crime mais grave (estupro, roubo, homicídio, etc.), resta 

absorvido pelo delito de maior gravidade.  

Casa - o crime já se configura com o acesso à área externa da residência 

(quintal, jardim, garagem), desde de que exista uma separação visível com as 

áreas de uso comum do povo 9calcada da rua), através de cerca, muro etc. 

não é necessário o ingresso na área interna da residência (cômodos). 

 

 A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado 

(maloca, barraca etc.), aposento ocupado de habitação coletiva (pensão, hotel 

etc.) conforme RHC 90.376/RJ, rel. min Celso de Melo 03/04/2007, ou 

compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou 

atividade 9consultório, escritório, oficina etc.), entretanto, hospetaria, estalagem 

ou qualquer habitação coletiva, enquanto abertas, e a taverna, a casa de jogo e 

outras do mesmo gênero não compreendem na expressão ―casa‖; o mesmo 

ocorre com os estabelecimentos comerciais em geral e as repartições públicas. 

Objetividade jurídica – a tranquilidade da vida doméstica A tranquilidade 

doméstica. A Constituição Federal de 1988 no Artigo 5º, XI - assegura: ―a casa 

é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial‖.  

 

Formas alternativas de execução através das condutas - entrada completa 

ou permanência (sem consentimento de quem de direito). A entrada ou 

permanência pode ser: clandestina, quando o agente escapa da percepção da 

vítima ou astuciosa, quando o impostor emprega qualquer espécie de fraude 

para realizar seu intento, exemplo: usar farda etc. Pode ser contra a vontade 

expressa ou tácita do morador quando expõe claramente sua oposição ou usa 
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de meios indiretos contra a entrada ou permanência de terceiros no local, 

através de circunstâncias concludentes.  

 Nos edifícios cada morador tem direito de impedir a entrada ou 

permanência de qualquer pessoa em sua unidade. Em habitação coletiva há o 

entendimento que havendo oposição de um dos moradores, prevalecerá o 

veto. Na divergência entre pais e filhos impera a decisão dos pais, salvo se a 

residência pertencer a algum filho na maioridade. Empregados podem impedir 

a entrada de estranhos nos seus aposentos, ressalvado o direito ao 

proprietário. Sujeito ativo – qualquer pessoa, inclusive proprietário do imóvel, 

quando a posse estiver legitimamente com terceiro. Sujeito passivo – é aquele 

que pode impedir a entrada de outrem em sua casa, que seja proprietário, 

locatário, possuidor legítimo etc.  

Elemento subjetivo – é o dolo. A doutrina é unanime em afirmar que para a 

configuração do crime de violação de domicilio, é necessário que a conduta 

seja um fim específico.  

 

Consumação – quando o agente ingressa completamente na casa da vítima, 

ou quando, ciente de que deve sair, não o faz por tempo juridicamente 

relevante, pois a rápida permanência, com espontânea e imediata retirada na 

sequencia, não constitui crime. Trata-se de crime de mera conduta, vez que o 

tipo penal não descreve qualquer resultado.  

 

Tentativa - é possível em ambas as figuras.  

 

Formas qualificadas (art.150, § 1º) – a pena é de seis meses a dois anos se o 

crime é cometido durante à noite, ou seja com total ausência da luz do sol, não 

equivale ao repouso noturno. Segundo Hungria: "não se considera noite se a 

casa está totalmente iluminada, durante uma festa"; com o emprego de 

violência física Ou uso de arma, ou por duas ou mais pessoas, sem prejuízo da 

pena correspondente à violência; e o § 2º: por funcionário público, fora dos 

casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou 

com abuso de poder.  
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Causa de aumento de pena (art. 150, § 2º, CP) – embora previsto o aumento 

de pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, deve-se, na 

verdade, aplicar a Lei de abuso de autoridade 9 lei nº 4.898/1965), pois 

especial em relação ao Código Penal.  

 

Excludentes do crime (artigo 150, § 3º) - por disposição constitucional, a 

casa é asilo inviolável, não podendo nela ninguém ingressar sem o 

consentimento do morador salvo nos casos de flagrante delito, para prestar 

socorro ou em caso de desastre, ou, durante o dia, com ordem judicial. 

 Ação penal - pública incondicionada. 

 

DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DE CORRESPONDÊNCIA 

(Arts. 151 e 152) 

 Noções - A Constituição Federal estabelece no artigo 5º, XII – "é inviolável o 

sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas‖, salvo, no último caso, por ordem relevante, pois a 

rápida permanência, com espontânea e imediata retirada na sequencia, não 

constitui crime. Trata-se de crime de mera conduta, vez que o tipo penal não 

descreve qualquer resultado.  

 

Tentativa - é possível em ambas as figuras. Formas qualificadas (art.150, § 1º) 

– a pena é de seis meses a dois anos se o crime é cometido durante à noite, 

ou seja com total ausência da luz do sol, não equivale ao repouso noturno. 

Segundo Hungria: "não se considera noite se a casa está totalmente iluminada, 

durante uma festa"; com o emprego de violência física Ou uso de arma, ou por 

duas ou mais pessoas, sem prejuízo da pena correspondente à violência; e o § 

2º: por funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das 

formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso de poder.  

 

Causa de aumento de pena (art. 150, § 2º, CP) – embora previsto o aumento 

de pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, deve-se, na 

verdade, aplicar a Lei de abuso de autoridade (lei nº 4.898/1965), pois especial 

em relação ao Código Penal.  
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Excludentes do crime (artigo 150, § 3º) - por disposição constitucional, a 

casa é asilo inviolável, não podendo nela ninguém ingressar sem o 

consentimento do morador salvo nos casos de flagrante delito, para prestar 

socorro ou em caso de desastre, ou, durante o dia, com ordem judicial. Ação 

penal - pública incondicionada.  

 

DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DE CORRESPONDÊNCIA 

(Arts. 151 e 152) 

 

Noções - A Constituição Federal estabelece no artigo 5º, XII – "é inviolável o 

sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal. Ver Leis: 4.117/62 – Código Brasileiro de 

Telecomunicações; 6.538/78 – Serviços postais e, 9.472/97 – 

Telecomunicações.  

 

VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA. 

Art. 151 - Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, 
dirigida a outrem: Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa. 
 O caput do artigo 151 foi revogado e substituído pelo artigo 40, caput, da Lei 

6.538/78: "Violação de correspondência: Art. 40. Devassar indevidamente o 

conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem: Pena - detenção, até 6 

meses, ou pagamento não excedente a 20 dias-multa.  

 

Objetividade jurídica – a inviolabilidade da cor respondência alheia. O 

dispositivo vis a dar concretude ao art . 5º, XII , da Constituição Federal, que de 

clara ser inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações 

telegráficas .  

 

Tipo objetivo – trata a lei de proteger a carta, o bilhete, o telegrama, ofício e 

similares, atuais e dirigidas a pessoa determinada desde que fechado s .  
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Elemento normativo do tipo - normativo é indevida mente sem autorização 

competente ou sem cobertura de excludente de ilicitude. A Lei 6.538/78, no 

artigo 10, estabelece as seguintes excludentes:  

Art. 10 – Não constitui violação do 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. 
 

Elemento subjetivo – é o dolo. Não existe modalidade culposa, entretanto, 

não se pode punir aquele que, por engano, abre e lê correspondência alheia.  

 

Direito de abrir correspondência – às vezes o pai tem o direito e a obrigação 

de abrir certas correspondências de filho menor. Com base no Art. 41, XV e § 

único da Lei 7.2 10/84 (LEP), entende-se que mediante ato fundamentado do 

Diretor do estabelecimento prisional a correspondência do preso pode ser 

fiscalizada. Art. 41. Constituem Direitos do preso: Omissis XV – Contato com o 

mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura da leitura e de 

outr os meios de informação que não comprometam a moral e os bons 

costumes.  

Parágrafo único – Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser 

suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do 

estabelecimento.  

 

Sujeitos: ativo e passivo - qualquer pessoa. Passivos: destinatário e 

remetente. Trata-se de crime subsidiário.  

Consumação - consuma-se com o conhecimento do teor da correspondência.  

 

Tentativa - Admite-se a tentativa.  
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Causas de aumento de pena - As penas são aumentadas se comprovado o 

dano efetivo para outrem nos termos do art. 40,§ 2° da Lei 6538/78. O dano 

pode ser econômico ou moral. Obs.: a Competência é federal se a carta ainda 

estiver em trânsito, porque aí haverá crime contra o serviço de Correio, 

vinculado à União, ou estadual, se entregue ao destinatário.  

 

Ação penal - é pública incondicionada. Cabe: Transação no artigo 40, §§ 1° e 

2 e suspensão condicional do processo no artigo 40, § 1° da Lei 6.538/78 

(artigos 76 e 89 da Lei 9.099/95) 

 

 CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL  

Art. 152 - Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento 
comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou 
suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo.  
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.  
 
Parágrafo único – somente se procede mediante representação.  
 

Tipo objetivo - O dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar as 

ações incriminadas e o elemento subjetivo do tipo referido pela expressão: 

abusar (fazer uso indevido) da condição de sócio ou empregado.  

 

Sujeito ativo – trata-se de crime próprio, que só pode ser cometido pelas 

pessoas elencadas no texto legal – sócio ou empregado da empresa. Não é 

necessário que o agente esteja trabalhando no momento da infração.  

 

Sujeito passivo – é a empresa remetente ou destinatária.  

 

Consumação – consuma-se com o efetivo desvio, sonegação, subtração, 

suspensão ou revelação total ou parcial.  

 

Tentativa – é possível. Pode ocorrer desclassificação para o caso de Violação 

de segredo particular (Art. 153 cio CP). Concorrência desleal com violação de 

segredo de fábrica e violação de segredo de negócio, Art. 178, XI, XII, do 

Decreto-Lei 7.903/45, ou ainda de segredos industriais ou técnicos protegidos 
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pela Lei de Segurança Nacional: Art: 13, IV e Art. 14 da Lei nº7170/83. Ação 

penal - pública condicionada à representação do ofendido. Está poderá ser 

oferecida pela própria empresa jurídica ou pelos sócios.  

 

DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DOS SEGREDOS 

Divulgação de Segredo  

Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular 

ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja 

divulgação possa produzir dano a outrem:  

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

 § 1°-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou 

reservadas, assim definidas em lei, comidas ou não nos sistemas de 

informações ou banco de dados da Administração Pública:  

 Pena – detenção, de um a quatro anos e multa.  

 § 1° - Somente se procede mediante representação.  

 § 2° - Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação 

penal será incondicionada. 

 

  Conforme Celso Delmanto a Lei nº 9.983/00, em seu art. 2°, 

acrescentou os § 1°-A e 2°, e transformou o antigo parágrafo único em § 1°. 

Contrariando a boa técnica legislativa, inclusive o disposto no art. 12, 111, a. da 

LC n° 95/98, que dispõe sobre a elaboração das leis. O legislador, ao criar um 

novo tipo penal, ao invés de numera- ló como Art. 153-A, optou por acrescentar 

o § 1º-A. Outras críticas referem-se à localização do § 1°-A antes do § 1º, e a 

inserção do § 2º no final do artigo 153, fato este que torna a própria ação penal 

do caput incondicionada quando houver prejuízo para a administração pública. 

Por fim, melhor seria que o § 1º-A constasse dos Crimes Contra a 

Administração Pública (Título X1 da Parte Especial) e não dos Crimes Contra a 

Pessoa (Título 1).  

 

Objetividade jurídica – a finalidade do dispositivo é resguardar o sigilo em 

relação aos fatos da vida cujo conhecimento por outras pessoas possa 

provocar dano.  

 

Tipo objetivo - Não se protege o segredo recebido oralmente, mas apenas o 

contido em documento particular ou correspondência confidencial. O núcleo é 



 

 

DIREITO PENAL III  

                                                           Profª: Ana Maria Duarte Página 97 

divulgar, que significa propagar, difundir. Para alguns doutrinadores, exige-se 

que se conte o segredo a mais de uma pessoa. Delmanto; Fürher e outros são 

de opinião que "basta que se narre a uma só, porquanto o que se tem em vista 

é o comportamento divulgar e não o resultado divulgação...‖ (Delmanto). 

 

Elemento normativo - Sem justa causa o que torna atípico divulgar quando a 

causa é justa (defesa de interesse, denúncia de crime de ação pública 

incondicionada etc.). Segredo é a informação sobre fato, coisa ou circunstância 

que deve ficar restrito por lei ou vontade das partes, ao conhecimento de uma 

ou poucas pessoas, por necessidade expressa ou implícita do sigilo ou pela 

possibilidade de causar dano moral ou econômico a terceiro.  

 

Tipo subjetivo - O dolo contido na vontade livre e consciente de divulgar. 

Inexiste punição a título de culpa. 

 

Sujeito ativo - o destinatário ou detentor do segredo.  

 

Sujeito passivo - A pessoa que pode sofrer o dano pela divulgação.  

 

Consumação - consuma-se no momento da conduta, mesmo que não 

sobrevenha o efetivo dano. Trata-se de crime instantâneo, formal, próprio 

quanto ao sujeito, doloso, comissivo.  

 

Tentativa - é possível.  

 

Forma qualificada (art. 153, § 1º-A) – essa modalidade foi introduzida no 

Código Penal pela Lei 9.983/2000 e se refere a outro tipo de informação 

sigilosa ou reservada, ou seja, aquelas que sejam assim definidas 

expressamente em lei. Trata-se, pois, de norma penal em branco a ser 

complementada por outras leis. A conduta típica é a mesma da modalidade 

simples, divulgar sem justa causa.  

 

Ação penal - pública condicionada, (§§ 1 e 2º, salvo se o fato causar prejuízo à 

administração pública). Na modalidade simples a competência é do JECrim.  
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DIVULGAÇÃO DE SEGREDO  

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 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.  

 

Objetividade jurídica – reguardar o sigilo profissional o jurídico: A liberdade 

individual no aspecto do sigilo profissional.  

 

Sujeito ativo - Somente as pessoas que têm conhecimento do segredo em 

razão de certas condições. Trata-se de crime próprio. 

 

 Sujeito passivo – aquele que pode sofrer algum dano com a revelação do 

segredo, podendo ser o titular do segredo e ou terceiro.  

 

Tipo objetivo – a conduta típica consiste em revelar o segredo, o que significa 

dar ciência, contar a alguém o segredo, o contrário do crime anterior cuja 

conduta é divulgar. A proteção inclui também o segredo oral e até o segredo 

deduzido e não apenas o contido em documento. Requer-se que haja nexo 

causal entre o conhecimento do segredo e a especial qualidade do agente: em 

razão de função (encargo derivado de sentença, contrato ou lei), ministério 

(atividade religiosa), ofício (ocupação predominantemente manual), ou 

profissão (emprego, atividade remunerada – exemplo: médico, advogado etc). 

Incluem-se os auxiliares como doméstico (Custódio de Mesquita), estagiários, 

enfermeiras e outros auxiliares. Revelar é dar a conhecer a alguém. O 

elemento normativo do tipo: sem justa causa faz com que seja atípica a 

conduta quando for justa a causa como estado de necessidade, legítima 

defesa, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal (Art. 

23 a 25 do CP). No exercício da medicina, prevê a legislação penal como justa 

causa, a comunicação de doenças de notificação compulsória (Art. 269 do CP) 

e de crimes de ação pública incondicionada. Mas, quanto a estes, desde que a 

comunicação não exponha o paciente a procedimento criminal (Art. 66, I1 da 

LCP). Quanto ao consentimento do interessado, assinale-se que ele não é 
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admitido como justificativa para alguns profissionais, como advogados (OAB, 

art. 7°, XIX) e médicos (Código de Ética Médica, art. 36). Quando admitido o 

consentimento precisa ser de todos os interessados no segredo, para que 

exclua o crime. É necessário que possa haver probabilidade de dano moral ou 

econômico a terceiro. Dolo genérico contido na vontade livre e consciente de 

revelar sabendo do perigo consequente de d ano. Não há forma culposa.  

 

Consumação - como ato de divulgar, independentemente do prejuízo. Admite-

se a tentativa. O crime é próprio, doloso, comissivo, instantâneo e formal.  

 

 Obs.: Se o agente for funcionário público, a conduta pode tipificar-se 

no artigo 325 (violação de sigilo funcional) ou artigo 326 (violação de sigilo em 

concorrência pública) ambos do Código Penal. Tratando-se de sigilo financeiro, 

incorre-se nas Leis: 7.492/86 art. 18, e 4.595/64, art. 38, § 7°. Em caso de 

segredos protegidos pela Lei de Segurança Nacional incide nos artigos 13 e 14 

da Lei 7.170, de 14.12.83 (LSN).  

 

Ação Penal - Pública condicionada à representação do ofendido. 

 

Art. 154-A - Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à 

rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de 

segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações 

sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: (Incluído pela Lei nº 12.737, de 

2012) Vigência Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

(Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012).  

§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou 

difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a 

prática da conduta definida no caput. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)  

§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta 

prejuízo econômico. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012).  

§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações 

eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, 

assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo 

invadido: (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012).  

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a 

conduta não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012).  
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§ 4º Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se 

houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, 

dos dados ou informações obtidos. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012).  

§ 5º Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado 

contra: (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012). 

I - Presidente da República, governadores e prefeitos; (Incluído pela Lei nº 

12.737, de 2012). 

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei nº 

12.737, de 2012).  

III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou 

de Câmara Municipal; ou (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012).  

IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012) Ação 

penal (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012). 

 

Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede 

mediante representação, salvo se o crime e cometido contra a administração 

pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços 

públicos. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012).  

 

Classificação doutrinária - Trata-se de crime comum (aquele que pode ser 

praticado por qualquer pessoa), plurissubsistente (costuma se realizar por 

meio de vários atos), comissivo (decorre de uma atividade positiva do agente: 

―invadir‖, ―instalar‖) e, excepcionalmente, comissivo por omissão (quando o 

resultado deveria ser impedido pelos garantes – art. 13, § 2º, 

do CP), de forma vinculada (somente pode ser cometido pelos meios de 

execução descritos no tipo penal) ou de forma livre (pode ser cometido por 

qualquer meio de execução), conforme o caso, formal (se consuma sem a  

produção do resultado naturalístico, embora ele possa 

ocorrer), instantâneo (a consumação não se prolonga no 

tempo), monossubjetivo (pode ser praticado por um único 

agente), simples (atinge um único bem jurídico, a inviolabilidade da  

intimidade e da vida privada da vítima). 

 

Objetos jurídico e material - O objeto jurídico do crime de invasão de 

dispositivo informático é a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, 

consistente no resguardo dos dados e informações armazenadas em 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638340/artigo-13-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638280/par%C3%A1grafo-2-artigo-13-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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dispositivo informático da vítima. Trata-se de um direito fundamental 

constitucionalmente assegurado, nos seguintes termos: ―são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o 

direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação‖ (CP, art. 5º, X). 

 

Constituem em objeto material do delito: (1) os dados e as informações 

armazenadas em dispositivo informático da vítima e que tenham sido obtidas, 

adulteradas ou destruídas em razão da conduta criminosa do agente; (2) o 

próprio dispositivo informático da vítima na hipótese de o agente instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. 

Os termos dados ou informações foram utilizados pelo legislador como 

sinônimos e de forma ampla para significar tudo àquilo que a vítima possa 

armazenar em um dispositivo informático (exemplos: contas e senhas 

bancárias, fotos, vídeos, arquivos de áudio, correspondências em geral etc.). 

Da mesma forma, dispositivo informático significa qualquer hardware (parte 

sólida de um dispositivo informático específico ou assemelhado) capaz de 

armazenar dados e informações (exemplos: computadores, discos 

externos, smartphones, celulares comuns, pendrives etc.). 

Sujeitos do delito - A invasão de dispositivo informático é crime comum, 

assim, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, uma vez que o tipo penal 

não exige nenhuma qualidade especial do agente. Sujeito passivo é a pessoa 

que pode sofrer dano material ou moral em consequência da indevida 

obtenção, adulteração ou destruição de dados e informações em razão da 

invasão de dispositivo informático, ou decorrente da instalação no mesmo de 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, seja seu titular ou até mesmo um 

terceiro. 

 

Conduta típica - O núcleo do tipo penal está representado pelos 

verbos invadir (entrar, tomar conhecimento ou acessar sem permissão) 

e instalar (baixar, copiar ou salvar sem permissão), tendo como objeto 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639564/artigo-5-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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material os dados e informações armazenadas bem como o próprio 

dispositivo informático da vítima que sofre a invasão ou a instalação de 

vulnerabilidades. É indiferente o fato de o dispositivo estar ou não conectado 

à rede interna ou externa de computadores ( intranet ou internet). Trata-se de 

tipo misto alternativo, onde o agente responde por crime único se, no mesmo 

contexto fático, praticar uma ou as duas condutas típicas (invadir e instalar). 

 

Na primeira conduta (invadir) dispositivo informático o crime é de forma 

vinculada, assim, somente pode ser praticado mediante violação indevida de 

mecanismo de segurança. Aqui, com o auxílio da interpretação teleológica 

(com base na finalidade da lei), há importante aspecto a ser observado: 

Existem situações em que o técnico de informática, no desempenho de sua 

atividade profissional, é obrigado a burlar (driblar) o mecanismo de segurança 

do dispositivo informático (a senha, a trava de segurança, o firmware que 

impede o acesso ao código fonte e outros dados do software do dispositivo 

etc.) e, desta forma, uma vez que a violação é necessária, evidentemente, 

deixa de ser indevida. Entretanto, entendemos estar caracterizado o delito em 

estudo se o agente, após a violação necessária, mesmo sem ter invadido o 

dispositivo, dolosamente, obter, adulterar ou destruir dados ou informações 

sem autorização expressa ou tácita da vítima. 

Na segunda conduta (instalar) vulnerabilidades o crime é de forma livre 

(pode ser cometido por qualquer meio de execução). Com a mesma 

interpretação teleológica, observa-se que a finalidade da lei é a de proteger, 

direta ou indiretamente, dos dados e informações armazenadas em 

dispositivo informático da vítima. Assim, entendemos estar caracterizado o 

delito em estudo, independentemente de ter o agente invadido ou não o 

dispositivo informático alheio, caso instale no mesmo vulnerabilidades (que 

pode tornar o dispositivo facilmente sujeito a violações), com a finalidade 

específica de obter vantagem ilícita (ilegal, contrária ao direito). 

Elementos normativos do tipo - Para configurar o delito de invasão de 

dispositivo informático exige-se uma avaliação do significado jurídico ou 

social, dos seguintes elementos normativos do tipo: (1) Alheio – é necessário 
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que o dispositivo informático seja alheio, ou seja, de outrem, de terceiro; 

(2) Sem autorização – é necessário que a violação (indevida ou não) de 

mecanismo de segurança não tenha sido precedida de autorização expressa 

ou tácita do titular do dispositivo. Assim, se o dispositivo informático não for 

alheio, ou seja, se for próprio ou coisa abandonada (res derelicta), ou se a 

conduta típica foi precedida de autorização do seu titular, não haverá crime 

por ausência de tipicidade do fato. 

 

Elemento subjetivo - É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de 

invadir dispositivo informático alheio, mediante violação indevida de 

mecanismo de segurança ou de instalar no mesmo vulnerabilidades, 

tornando-o desprotegido, facilmente sujeito a violações. Exigem-se, ainda, os 

elementos subjetivos específicos (finalidades específicas) representados 

pelas expressões ―com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou 

informações‖ e ―para obter vantagem ilícita‖. Assim, se ausentes essas 

finalidades específicas, ou se outra for a intenção do agente, o fato é atípico 

em relação ao delito em estudo. O tipo penal não admite a modalidade 

culposa. 

 

Consumação e tentativa - A invasão de dispositivo informático é crime 

formal (ou de consumação antecipada), que se consuma sem a produção do 

resultado naturalístico consistente na efetiva obtenção, adulteração ou 

destruição de dados ou informações da vítima, que se houver, constitui no 

simples exaurimento do crime. Consuma-se, portanto, no momento em que o 

agente invade o dispositivo informático da vítima, mediante violação indevida 

de mecanismo de segurança, ou instala no mesmo vulnerabilidades, 

tornando-o facilmente sujeito a violações. Trata-se de crime instantâneo, cuja 

consumação não se prolonga no tempo. A tentativa é possível por se tratar de 

crime plurissubsistente. 

 

Figura típica equiparada - Nos termos do § 1º, do art. 154-A, do Código 

Penal, na mesma pena incorre (detenção, de três meses a um ano, e multa) 

quem ―produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de 

computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput‖. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28004009/par%C3%A1grafo-1-artigo-154a-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28004011/artigo-154a-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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O núcleo do tipo penal está representado pelos 

verbos: produzir (fabricar, originar, fazer aparecer), oferecer (expor, exibir ou 

propor para que seja aceito), distribuir (dar, entregar,  

transmitir), vender (alienar, dispor ou ceder por certo preço) 

e difundir (transmitir, espalhar, propagar), tendo como objeto material algum 

dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a invasão de 

dispositivo informático alheio e praticar as mesmas condutas previstas 

no caput (obter, adulterar ou destruir dados ou informações, ou instalar 

vulnerabilidades). 

 

Figuras típicas qualificadas - O § 3º, do art. 154-A, do Código Penal, define 

o crime de invasão de dispositivo informativo qualificado. O crime 

é qualificado quando ao tipo penal básico é acrescentada alguma 

circunstância específica que o torna mais grave, alterando o mínimo e o 

máximo das penas previstas em abstrato. 

Assim, enquanto a figura simples ou equiparada (tipo básico) tem pena 

de detenção, de três meses a um ano, e multa, as figuras qualificadas em 

razão das circunstâncias específicas têm pena de reclusão, de seis meses a 

dois anos, e multa. São figuras expressamente subsidiárias, uma vez que o 

legislador após descrever a sanção penal, impõe: ―se a conduta não constitui 

crime mais grave‖. São duas as figuras qualificadas, a saber: 

a) - Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações 

eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações 

sigilosas, assim definidas em lei – São três hipóteses: (1) obtenção de 

conteúdo (ou simples conhecimento do teor) de comunicações eletrônicas, 

como, por exemplo: do Correio Eletrônico (e-mail) e do SMS (Short 

Messaging Service), por meio dos quais é possível enviar e receber 

mensagens de texto, imagens, vídeos e clipes de áudio etc.; (2) obtenção de 

segredos comerciais ou industriais (exemplos: fórmulas, desenhos industriais 

e estratégias para lançamento de produtos); (3) obtenção de informações 

sigilosas, assim definidas em lei (norma penal em branco). Tratando-se de 

violação de sigilo bancário ou de instituição financeira (Lei 7.492/86, art. 18), 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28004011/artigo-154a-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110242/lei-do-colarinho-branco-lei-7492-86
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11753571/artigo-18-da-lei-n-7492-de-16-de-junho-de-1986
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o crime é mais grave (reclusão, de um a quatro anos, e multa) e, assim, o 

agente responde por esse e não pelo delito de invasão de dispositivo 

informático qualificado em estudo. 

 

b) - Se da invasão resultar o controle remoto não autorizado do 

dispositivo – Existem diversos programas (softwares) que permitem controlar 

um computador à distância (via internet ou rede interna), por meio de outro 

computador ou até mesmo pelo telefone celular, como se estivesse 

exatamente na frente dele. Na linguagem técnica de informática, o dispositivo 

informático do agente passa a se denominar guest (hóspede, convidado), e o 

da vítima host (hospedeiro, anfitrião). Essa figura qualificada ocorre quando, 

após a invasão, o agente instala um programa para acesso e controle remoto 

do dispositivo, sem a autorização da vítima. 

 

Causas de aumento de pena - Nos termos dos §§ 2º, 4º e 5º, do art. 154-A, 

do Código Penal, existem duas espécies de causas de aumento de pena, 

sendo que uma delas incide sobre as figuras simples e equiparada (tipo 

básico), e a outra incide sobre as figuras qualificadas, a saber: 

 

Aumento de pena sobre as figuras simples e equiparada - Nos termos do 

§ 2º, do art. 154-A, do Código Penal, a pena é aumentada de um sexto a um 

terço se da invasão resulta prejuízo econômico. Entende-se por prejuízo 

econômico aquele que resulta em perda material ou financeira. Desta forma, 

se o prejuízo for exclusivamente de caráter moral, não haverá incidência 

dessa causa de aumento. 

 

Aumento de pena sobre as figuras qualificadas - Nos termos do § 4º, do 

art. 154-A, do Código Penal, a pena é aumentada de um a dois terços se 

houver divulgação (propagação, tornar público ou 

notório), comercialização (atividade relacionada à intermediação ou venda) 

ou transmissão (transferência) a terceiros, a qualquer título, dos dados ou 

informações obtidos. 

Nos termos do § 5º, do art. 154-A, do Código Penal, a pena é 

aumentada de um terço à metade se o crime for praticado contra:  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28004011/artigo-154a-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28004011/artigo-154a-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28004011/artigo-154a-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28004011/artigo-154a-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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1) -  Presidente da República, governadores e prefeitos;  

2) - Presidente do Supremo Tribunal Federal;  

3) - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal 

ou de Câmara Municipal;  

4) - Dirigente máximo da administração direta e indireta, federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal. 

 

Pena - Nas figuras simples e equiparada (com pena aumentada ou não) e 

qualificadas, em razão da pena máxima não ser superior a dois anos, 

constitui infração de menor potencial ofensivo, sendo possível a conciliação e 

a transação penal (Lei 9.099/95, arts. 61, 72 e 76). 

As figuras qualificadas, com eventuais aumento de pena, em razão da 

pena mínima cominada não restar superior a um ano, o delito pertence ao rol 

das infrações penais de médio potencial ofensivo, sendo possível a 

suspensão condicional do processo, se presentes os demais requisitos legais 

(Lei 9.099/95, art. 89). 

 

Ação penal - em regra, é condicionada à representação, salvo se o crime é 

cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos 

Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra 

empresas concessionárias de serviços públicos, hipóteses em que a ação 

será pública incondicionada (CP, art. 154-B). 

 

 

3.- DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO1 

Título II 

3.1 – DO FURTO 

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 

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

       § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o 

repouso noturno. 

                                                
1 O material sobre os crimes contra o patrimônio tem a contribuição com o material fornecido pelo 

professor Wellington campos, professor na PUC- Goiás, bem como retirada em parte da  apostila do 

cursinho Axioma ano 2010. Material este devidamente atualizado. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103497/lei-dos-juizados-especiais-lei-9099-95
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11306180/artigo-61-da-lei-n-9099-de-20-de-maio-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305659/artigo-72-da-lei-n-9099-de-26-de-setembro-de-1995
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305427/artigo-76-da-lei-n-9099-de-26-de-setembro-de-1995
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103497/lei-dos-juizados-especiais-lei-9099-95
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11304243/artigo-89-da-lei-n-9099-de-26-de-setembro-de-1995
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28003991/artigo-154b-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o 

juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a 

dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. 

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que 

tenha valor econômico. 

Furto qualificado 

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é 

cometido: 

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; 

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; 

III - com emprego de chave falsa; 

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. 

§ 5º - A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, se a subtração for 

de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o 

exterior 

§ 6o  A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for 

de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em 

partes no local da subtração 

 

Noções – furto é a subtração de coisa móvel para si ou para outrem, com o fim 

de assenhoramento definitivo. Somente as coisas móveis, possíveis de serem 

transportadas de um lugar para outro, podem ser objetos do crime de furto, 

incluindo, inclusive os semoventes. 

Objetividade jurídica – no furto ocorre uma subtração pura e simples de bens 

alheios, pode-se concluir que se trata de delito que afeta apenas o patrimônio e 

eventualmente a posse. Trata-se de crime simples. Podendo haver concurso 

material, formal e continuidade delitiva . A venda ou danifi cação 

posterior da coisa fur tada. NÃO SÃO PUNÍVEIS. A violação do 

domicíl io para o cometimento do furto é por este absorvida. 

Crime comum quanto ao sujeito, doloso, de forma livre, comissivo, de 

dano, material e instantâneo. 

 

Tipo objetivo – as elementares do crime de furto podem ser divididas em 

quatro partes: 

a) – Conduta típica – consistente em um ato de subtração; 

b) – Objeto material, deve ser coisa móvel; 

c) – Elemento normativo – necessidade de que se trate de coisa alheia; 
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d) – elemento subjetivo o fim de assenhoramento definitivo do bem. 

Elemento subjetivo - é o dolo constante da vontade livre e 

consciente de apoderar-se de forma defini t iva da coisa alheia 

móvel. 

 

Observaçõa quanto à expressão do que seja coisa móvel - a expressão 

coisa, para fins penais, não possui o mesmo conceito que lhe dá o Direito Civil, 

pois que só a coisa móvel pode ser objeto de furto porque somente ela pode 

ser transportada e, assim retirada da esfera de vigilância da vítima, os bens 

imóveis, portanto, não podem ser transportados, levados de um lugar para o 

outro. Assim, quando o Código Civil ou leis especiais, por ficção equiparam a 

imóvel os aviões e as embarcações 1473, VI e VII CC), para o fim de registro 

de hipoteca, por exemplo não lhes retira a possibilidade de ser produto de furto 

porque são, essencialmente, coisas móveis.  

 

   É possível, também o furto de partes que compõem um imóvel, como 

por exemplo, a subtração de telhas já instaladas, portões. 

 A energia elétrica também se equipara a coisa móvel. O impulso 

telefônico equipara-se a energia e pode ser objeto de furto (art. 155, § 3º do 

CP) expressamente equipara a energia elétrica a coisa móvel. Quanto ao sinal 

de TV por assinatura há intensa polemica, incluindo-se a jurisprudência pela 

negativa. A despeito do STF ter entendimento afastando a configuração do 

crime de furto de energia, no que se refere ao sinal de TV a Cabo. A propósito 

ver HC nº 97261- 2ª turma – rel. min. Joaquim Barbosa – Dje 81, p.29 

 

  Os animais domésticos ou domesticados, quando tiverem dono, e os 

semoventes (bois, porcos cabras etc) podem ser objeto de furto, inclusive o 

furto de gado tem denominação própria de abigeato. 

Finalidade especial – o simples fato de subtrair coisa alheia móvel não é 

suficiente para configurar o crime de furto, é necessário que o agente tenha 

intenção de tê-la para si ou para outrem, razão pela qual o furto de uso – 

embora não previsto expressamente no Código Penal, é aceito por quase toda 
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doutrina e jurisprudência, nesse caso, é considerado, como regra fato atípico. 

Entretanto, se o autor é condômino da coisa, enquadra-se no Art.  

156 do CP. Se o agente é o proprietário, pode ocorrer o fato do Art. 

346 do CP: "Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se 

acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção: Pena 

- detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. e multa".  Se a coisa é 

subtraída para satisfazer pretensão legitima, como por exemplo: 

ressarcimento, o crime é o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 

345, CP). O dissenso do possuidor é indispensável para caracterização do 

furto.  

Furto famélico - aquele em que o agente comete o crime, no chamado ―estado 

de necessidade‖, para saciar a fome. 

Furto de bagatela - diz-se furto de bagatela aquele em que o objeto furtado 

possuía valor sem importância. 

 

Obs.: importante esclarecer costumeira confusão entre crime de 

bagatela e crime privilegiado disciplinado no (§ 2º, do art. 155 CP). O furto 

privilegiado, embora o valor do objeto seja também pouco, o réu deve de ser 

primário. o crime de bagatela ou por aplicação ao princípio da insignificância 

decorrente do principio da intervenção mínima, segundo o qual não se 

reconhece a existência de justa causa para a ação penal, quando a lesão ao 

bem jurídico tutelado é irrisória, ínfima, insignificante. Para maior entendimento 

há de dizer que foi adotado um critério objetivo no que diz respeito ao conceito 

de coisa de pequeno valor, devendo ser considerada aquela que não 

ultrapassa um salário mínimo – não devendo comparar o valor do com o do 

patrimônio da vítima sendo necessário para atribuir pequeno valor a avaliação 

formal. E se for vários bens integra o valor do salário a totalidade dos bens 

pretendidos. 

Para a aplicação do princípio da insignificância os tribunais têm, todavia 

dado amplitude ao conceito de bagatela, para abarcar não apenas bens que 

tenham valor próximo de zero, mas também objetos que se aproximam a dez 

ou até 20% do salário mínimo vigente, ou mais. 
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Sujeito ativo – pode ser qualquer pessoa trata-se de crime comum. 

 

Sujeito passivo – pode ser pessoa física ou jurídica.  

 

Consumação – existem algumas teorias para explicar o momento consumativo 

do crime de furto: 

a) - Contrectacio: segundo esta teoria, a consumação se dá pelo simples 

contato entre o agente e a coisa alheia. Se tocou já consumou. 

b) - Apprehensio (amotio): a consumação ocorre no momento em que a 

coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve 

espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia 

ou pela vítima. Quando se diz que a coisa passou para o poder do 

agente, isso significa que houve a inversão da posse. Por isso, ela é 

também conhecida como teoria da inversão da posse. Vale ressaltar 

que, para esta corrente, o furto se consuma mesmo que o agente não 

fique com a posse mansa e pacífica. A coisa é retirada da esfera de 

disponibilidade da vítima (inversão da posse), mas não é necessário que 

saia da esfera de vigilância da vítima (não se exige que o agente tenha 

posse desvigiada do bem). 

c) - Ablatio: para a qual a consumação ocorre quando a coisa, além de 

apreendida, é transportada de um lugar para outro. 

d) - Ilatio: a consumação só ocorre quando a coisa é levada ao local 

desejado pelo ladrão para tê-la a salvo. 

 

Posicionamento adotado pelo STF e STJ – a teoria da apprehensio (amotio) 

―o delito de furto consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da cosia 

alheia móvel subtraída clandestinamente, sendo desnecessário que o bem saia 

da esfera de vigilância da vítima e tampouco que a posse tenha sido mansas e 

pacifica‖. (STJ, REsp. 899.482/RS, DJ 29/10/20070). No mesmo sentido: STJ, 

(HC 99761/MG, rel. Og. Fernandes. DJe 06/10/2008). 

 

―A consumação do crime de furto se dá no momento em que  a coisa é 

retirada da esfera de disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente, 

ainda que por breve período, sendo prescindível a posse pacífica da res pelo 
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sujeito ativo do delito‖. (STJ. 6ª Turma. HC 220.084/MT, Rel. Min. Rogério 

Schietti Cruz, julgado em 04/12/2014). 

 

―Considera-se consumado o crime de furto no momento em que o 

agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que haja perseguição policial e 

não obtenha a posse tranquila do bem, sendo prescindível (dispensável) que o 

objeto‖, do crime saia da esfera de vigilância da vítima‖.  (STJ. 5ª Turma. AgRg 

no REsp. 1346113/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 22/4/2014). 

 

―Para a consumação do furto, basta que ocorra a inversão da posse, 

ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente 

posterior‖. (STF. 1ª Turma. HC 114329, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 

1/10/2013). 

 

Causa de aumento de pena (1/3). Se o furto noturno (art. 155,§ 1º, CP) – a 

pena é aumentada se o crime é praticado durante o repouso noturno. A causa 

de aumento somente é aplicada ao furto simples, não incidindo a majorante na 

hipótese de furto qualificado. Existe divergência jurisprudencial sobre a 

necessidade, ou não, de estar na casa habilitada com moradores em repouso, 

embora prevaleça a orientação que dispensa tal requisito (Para a incidência da 

causa especial de aumento prevista na § 1° do art. 155 do código penal, e 

suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior 

vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. É irrelevante o fato de se 

tratar de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou desabitada, 

bem como o fato de a vítima estar, ou não efetivamente repousando‖ – STJ, 

(HC 29.153/MS rel. Min. Felix Fischer, DJ 26/09/2005, p. 448). 

 

Furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP) – se a coisa furtada for de pequeno 

valor e o réu primário, pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de 

detenção, reduzi-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.  

 

Furto qualificado/ privilegiado – é possível o reconhecimento do privilegio no 

furto qualificado (assim, como o corre no crime de homicídio) entendimento do 

STF e STJ desde 2008 ao julgar parcialmente a ordem de habeas corpus de nº 

96.140-MS, rel.Min. Jorge Mussi, 02/12/2008 que assim manifestou-se ―A 

turma entendeu que, no furto qualificado pelo concurso de agentes, não há 

óbice ao reconhecimento do privilegio, desde que estejam presentes os 
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requisitos ensejadores de sua aplicação, quais sejam, a primariedade do 

agente e o pequeno valor da coisa furtada, o que ocorreu no caso.‖ Assim, 

assentou que, no crime de furto, é possível a aplicação simultânea do privilegio 

e da citada qualificadora. De qualquer modo, reconhecida a hipótese, veda-se 

―a substituição da pena corpórea por multa (CP, art. 44, § 2º 1ª parte) ou a 

imposição de somente pena de multa‖ (STF, HC 94765/RS, rel. min Ellen 

Gracie, 09/09/20080). 

Artigo 155 § 4º - Furto qualificado; 

Destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (inciso I) – é 

quando o agente emprega a violência contra obstáculo que dificulta a 

subtração da coisa. Se o obstáculo integra a coisa, como acessório 

para seu uso normal, fica afastada a qualificadora (há divergências) 

o STF, ao contrário, já decidiu que não há distinção no fato do 

obstáculo ser exterior ou inerente à coisa subtraída; o emprego da 

violência pode ocorrer antes, durante ou depois da subtração, mas 

nunca após a consumação. A perícia é imprescindível em razão de o 

crime deixar vestígios, sendo necessária a realização da pericia – se 

viável. Os votos vencidos entendiam que o rompimento do obstáculo 

poderia ser demonstrado por outros meios de prova, tais como a 

testemunhal ou a documental. – STJ, AgRg no REsp 942.341 – RS, 

rel. Min Hamilton Carvalhido, re. Para acórdão Min. Thereza de Assis 

Moura, julgado em 07/10/2008.  

 

Abuso de confiança (inciso II) –  para a caracterização desta 

qualificadora é necessário que haja uma relação de confiança e 

certa facil idade na prática do furto, por encontrar a coisa na esfera 

de disponibil idade do agente; a mera relação laboral  não determina, 

por si  só, a qualificadora, ressaltando que o STJ decidiu que o furto 

praticado por agente diarista contratada em função de boas 

referencia, a quem foram entregues as próprias chaves enquanto 

viajavam os patrões,  caracteriza, certamente, a forma qualificada 

prevista  
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Obs.:  se houver concurso de agentes, não se comunica aos 

demais participes, por ser particular (Art. 30 do CP). Quanto às 

empregadas domésticas prevalece o entendimento de que há furto simples. 

Diferença entre abuso de confiança no furto e o crime de 

apropriação indébita  – no furto com abuso de confiança o agente 

subtrai a coisa, enquanto que o crime de apropriação indébita torna 

sua coisa que detém em posse desvigiada; na apropriação o dolo é 

subsequente ao apossamento do bem.  

a) Furto mediante fraude (inciso II)  – é quando o agente 

util iza-se de meio enganoso capaz de iludir a vigilância do ofendido e 

permitir maior facilidade de subtração. 

Diferença entre furto mediante fraude e estelionato  –  no 

furto mediante frade a ação é de subtração, onde há dissenso da 

vítima. a fraude é util izada para iludir a vigilância e facil itar a 

subtração; no estelionato (CP Artigo 171) a fraude é util izada para 

iludir a vítima fazendo que a mesma entregue a pró pria coisa; neste 

caso não há arrobamento da coisa, ou entrega voluntária. Ex.: "Se o 

agente se apresenta como motorista e leva o veículo é art. 171 e não 

155, § 4°, 11 (TACrSP, RT 565/339) "a instalação de aparelho em 

telefone público, visando utilizá-lo sem fichas, configura fraude 

(TACrSP, R7' 697/314)". 

b)  Escalada (inciso II) - é a util ização da via normal para 

penetrar na casa ou local em que vai operar-se a subtração, é 

necessário que o agente util ize instrumentos (escadas, cordas etc.) 

ou atue com agilidade ou esforço incomum para vencer o obstáculo. 

Há entendimento polemico no sentido de que a escavação de um 

túnel configurará a qualificadora, pois a via de acesso é anormal e 

requer esforço; 

c) Destreza (II) - pressupõe ação dissimulada e especial 

habilidade física manual do agente. Que possibil i ta a subtração da 

coisa sem que a vítima perceba Ex.: punga.  



 

 

DIREITO PENAL III  

                                                           Profª: Ana Maria Duarte Página 114 

 

d) Com emprego de chave falsa (inciso I II) - que consiste 

em uti l izar qualquer instrumento apto a abrir fechadura. Ex.: (  

grampo, arame, ferro  e outros ob je tos  se melhan tes .  Segundo o 

STJ,  somente  há   a qual i f i cadora ;  quanto  a fo r  u t i l i zada para 

abr i r  mecan i smos e xte rnos  à  res  fur t i va .  a  u t i l i zação  de  chave 

verdadei ra  sem o  consent imento  da  v í t ima não  con f i gu ra ;  a 

qua l i f i cadora .  Quanto  a cópia  da chave  ob t i da di re tamente  

pe lo  agente  sem o  consent imento  d a  v í t ima pode,  para  a l guns , 

ser  abrangida  pe la  qual i f i cadora ,  e mbora  se ja  po le mica  a 

questão .  

Mediante concurso de duas ou mais pessoas (inciso IV) – A 

circunstância aventada no inciso IV do §4º do artigo 155 denota maior 

periculosidade dos agentes, já que unem seus esforços para a perpetração da 

conduta delituosa, subsistindo a qualificadora ainda que um dos integrantes do 

concurso seja inimputável. Na realidade, ―para que se configure a mencionada 

qualificadora basta, tão somente, que um dos agentes seja imputável, não 

importando se os demais participantes possuam ou não esse status‖. 

Outrossim, é necessário que tão somente um dos envolvidos seja descoberto, 

não subsistindo a imprescindibilidade sequer da qualificação dos demais 

agente. Não obstante tal  posição majoritária  há decisão do STJ no 

sentido de que a presença de inimputável não qualifica o crime A 

maioria entende que é necessário a presença de ambos no local, 

outros que não e que basta a união das vontades, sendo mais viável 

o primeiro entendimento. "coparticipe inimputável: não exclui a qualificadora 

(STF, RTI 123/268...)". 

Furto qualificado (Art. 155, § 5°, CP) - Quando tratar-se de veículo 

automotor transportado para outro Estado ou para o exterior. (Lei 9.426/96) 

Estabeleceu os dois requisitos: 

 

a) Veículo automotor (automóvel, caminhão, ônibus, trator etc.) 
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b) Transportado efetivamente para outro Estado ou para o 

Exterior. Não é cominada pena de multa. p \arte da doutrina 

entende inviável a ocorrência de tentativa.  Por lapso do 

legislador ficou excluído o Distrito Federal e vice-versa. 

 

Tentativa no crime de furto – é possível praticamente em todas as 

modalidades, furto simples, privilegiado, qualificado. 

 

Ação Penal – pública incondicionada. Como a pena mínima Não supera a 1 

(um) ano é cabível também a suspensão do processo (art. 89, lei 9.099/95), se 

presentes os demais requisitos.  

 

DO FURTO DE COISA COMUM 

Art. 156 – Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou para 

outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. 

§ 1° Somente se procede mediante representação. 

§ 2° Não é punível subtração de coisa comum fungível, cujo valor não 

excede a quota a que tem direito o agente. 

Conceito - Crime consistente em subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, 

para si ou para outrem, que legitimamente a detém, a coisa comum. Não é 

punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não exceda a cota a 

que tem direito o agente. 

Elemento Subjetivo do Tipo - O delito de furto de coisa comum somente pode 

ser perpetrado de maneira dolosa, inexistindo previsão para a modalidade 

culposa no Ordenamento vigente. Ao lado disso, além do dolo, ―o tipo penal 

exige, segundo a doutrina majoritária, o chamado especial fim de agir, 

caracterizado pela expressão para si ou para outrem, constante do art. 156 do 

Código Penal‖. 

Trata-se de um furto específico – furto de coisa comum de um tipo penal 

especial, pois prevê uma subtração de coisa que não é completamente alheia, 

mas pertencente a mais de uma pessoa. 
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Sujeitos ativos: O condômino, coerdeiro ou sócio são sujeitos ativos 

especiais. O condômino  é o coproprietário; o coerdeiro é o sucessor 

juntamente com outra pessoa; e o sócio é o membro de uma sociedade, 

portanto, aquele que é proprietário em comum com outras pessoas, 

pertencentes ao mesmo agrupamento; de acordo com cada situação. 

 

Sujeitos passivos: são os mesmos, acrescentando que deve estar na posse 

legítima da coisa. 

 

Furto de sócio contra a sociedade: se o bem furtado pertence à sociedade 

com personalidade jurídica, entendemos tratar-se da figura do art. 155, e não 

de furto de coisa comum. Afinal, o que pertence à pessoa jurídica não se 

confunde com os bens individuais dos sócios. 

Não existe forma culposa. 

 

Detenção legítima – é a conservação em seu poder, conforme a lei, de 

alguma coisa. Assim, quando se inaugura um inventário, cabe ao inventariante 

administrar os bens do espólio até que a partilha seja feita. Se um dos 

coerdeiros resolve levar, indevidamente, para sua casa bem que pertence 

igualmente aos demais e está sob detenção legítima do inventariante, comete o 

crime previsto no art. 156. 

 

Coisa comum: o comum significa que pertence a mais de uma pessoa, 

diferente do, alheia do artigo 155 anterior que era coisa de outrem; o agente 

subtrai alguma coisa que lhe pertence, mas também pertence a outrem - Coisa 

móvel. 

Causa específica de exclusão da ilicitude (§2º do artigo 156 do Código 

Penal) - Em se constatando que o objeto material seja coisa fungível, a qual 

pode ser determinada por número, peso e medida, admitindo sua substituição 

por outra da mesma espécie, qualidade ou quantidade, não é punível a 

subtração se o valor for da res subtraída não exceder a quota-parte a que tem 

direito o agente. Trata-se de situação em que o fato não é tido como criminoso 

e não de mera isenção de pena, posto que a lei refere-se a não punibilidade da 

subtração e não do agente delituoso que a perpetrou. ―A razão de ser do 
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dispositivo funda-se no fato de que o agente está apossando-se apenas da 

parte que lhe pertence, embora a divisão tenha sido estabelecida sem o 

consentimento dos demais (ilícito civil), não privando o coproprietário da parte 

que lhe cabe. 

Se a coisa comum for fungível, isto é, substituível por outra da mesma 

espécie, quantidade e qualidade – como o dinheiro – e o agente subtrai uma 

parcela que não excede a cota a que tem direito, não há fato ilícito. 

 

Ação penal - Pública condicionada à representação do ofendido, conforme 

insculpido no §1º do dispositivo supramencionado.  

 

Competência - considerando-se a pena máxima cominada em abstrato, é do 

Juizado Especial Criminal a competência para julgamento, bem como a 

proposta de suspensão condicional do processo, na forma assinalada na 

redação do artigo 89 da Lei Nº. 9.099/1995. 

 
DO ROUBO E DA EXTORSÃO 

       DO ROUBO (ART 157 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. 

        § 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, 

emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a 

impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. 

        § 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: 

        I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; 

        II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 

        III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente 

conhece tal circunstância. 

        IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado 

para outro Estado ou para o exterior;  

        V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua 

liberdade.  

        § 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 

sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a 

trinta anos, sem prejuízo da multa. 
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Noções - Trata-se de crime de dupla subjetividade jurídica, vez que visa a 

proteger a integridade física do indivíduo e, ao mesmo tempo, o seu 

patrimônio. Sendo duas as suas espécies: roubo próprio e roubo impróprio.  

 

Conceito de roubo – é a subtração de coisa alheia móvel, ameaça, ou 

qualquer outro meio que reduz a possibilidade de resistência do sujeito 

passivo. 

Espécies de violência – violência que pode ser (física), moral (grave ameaça 

– não abrangida pelo conceito de violência utilizada na legislação penal, pois 

é considerada automanete circunstancia que tipifica o roubo), imprópria 

(emprego de drogas hipnose e ou qualquer meio capaz de diminuir a 

resistência da vítima); imediata (contra a própria vítima); mediata (contra 

terceiro). 

Objetividade jurídica – o roubo é crime complexo na medida em que atinge 

mais de um bem jurídico, o patrimônio e a incolumidade física ou a liberdade 

individual. 

Tipo objetivo – o roubo, em principio contem as mesmas elementares do 

furto: a) - subtração como conduta típica;  

b) – coisa móvel como objeto material; 

c) – a circunstancia de a coisa ser alheia como elemento normativo; 

d) – a finalidade de assenhoramento definitivo para si ou para outrem, 

como elemento subjetivo. 

Trata-se, de infração bem mais grave do que o furto, enquanto no furto 

ocorre uma subtração pura e simples, no roubo, o agente subjuga a vítima, 

pelo emprego da violência ou da grave ameaça ou qualquer outro meio, para 

viabilizar a subtração. 

Sujeito ativo – pode ser qualquer pessoa, exceto o próprio dono do bem. 

Trata-se de crime comum. Admite-se coautoria e participação. 
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Sujeito passivo – o proprietário do bem como possuidor ou detentor do bem, 

que sofra prejuízo econômico, e também todos aqueles que sofram a 

violência ou grave ameaça, ainda que não tenham prejuízo patrimonial. 

Pessoa jurídica também pode ser sujeito passivo. 

 

Consumação – no exato momento em que ele se apossa do bem 

pretendido, ainda que seja preso no local. "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 a perseguição imediata 

ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse 

mansa e pacífica ou desvigiada." Segundo entendimento da (3ª seção do 

STJ firmou entendimento sobre o momento da consumação dos crimes de 

furto e de roubo, em julgamento de dois recursos representativos de 

controvérsia, sob o rito dos repetitivos ver processos relacionados – (Resp. 

1.499.050 e REsp 1.524.450). 

 

Tentativa – é possível quando o agente emprega a violência ou grave 

ameaça e não consegue se apoderar dos bens visados. 

Roubo de uso – não se reconhece a existência da intenção de uso como 

hipótese de atipicidade, como no furto. 

 

Roubo e principio da insignificância – A maioria da jurisprudência, inclusive 

as duas turmas do STF, têm reiteradamente, negado a possibilidade de 

aplicação do princípio da insignificância nos crimes cometidos com violência ou 

grave ameaça, tendo em vista que a vida e a integridade física ou moral são 

bens indisponíveis. Mas alguns doutrinadores têm no sentido de que a 

insignificância poderia, sim, ser reconhecida em crimes praticados com 

violência, pois a ínfima lesão ao bem jurídico resultante de determinada ação 

pode ocorrer, inclusive, no que tange à integridade física, ou seja, o que se 

observa para efeitos de reconhecimento da tipicidade material não é a 

qualidade do bem tutelado, mas sua ofensa efetiva ou provável, desde que em 

que mereçam a intervenção penal. por exemplo, Eugenio Raúl Zaffaroni e José 

Henrique Pierangeli, em sua excelente obra "Manual de Direito Penal 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI229598,21048-STJ+firma+tese+sobre+o+momento+da+consumacao+de+crimes+de+furto+e
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI229598,21048-STJ+firma+tese+sobre+o+momento+da+consumacao+de+crimes+de+furto+e
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI229598,21048-STJ+firma+tese+sobre+o+momento+da+consumacao+de+crimes+de+furto+e
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Brasileiro", ed. RT, p. 467 - dissertando sobre bem jurídico, afirmam com 

precisão que: ―(...) todos os bens jurídicos poderiam ser reduzidos a um único: 

a disponibilidade e que no sentido de disponibilidade como uso, a vida é o mais 

disponível dos bens jurídicos, porque costumamos consumi-la a cada momento 

a nosso bel-prazer, mas ao decidir sobre ela frequentemente somos premiados 

e condecorados por arriscá-la‖.  

Roubo próprio (art. 157, caput, CP) – é quando a violência, a grave ameaça 

e qualquer meio capaz de diminuir a resistência da vítima são utilizadas antes 

ou durante a subtração da coisa. Sendo entendimento recente do STJ 

(novembro de 2015) que a consumação do delito se perfaz com a inversão da 

possa ainda que seja retomada a posse independentemente de ser a posse 

tranquila. 

Roubo impróprio (art. 157, § 1º, CP) - no roubo impróprio a doutrina 

reconhece apenas duas formas de atuação: a violência ou a grave ameaça 

empregada após a subtração, como meio de assegurar a impunidade ou a 

detenção do bem subtraído. 

Causas de aumento de pena (art. 157, § 2º CP) – observa-se que, de 

acordo com a sumula 443 STJ – ―o aumento na terceira fase de aplicação da 

pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não 

sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de 

majorantes‖. 

a) Emprego de arma (inciso I) – para autorizar o aumento da pena, 

a arma deve ser verdadeira independentemente de ser própria ou imprópria. 

Fala-se em arma imprópria para aquela que não foi produzida para o fim de 

ataque ou defesa, mas, que pode ser utilizada como tal. É o bastante para 

transmudar um furto em roubo, pela grave ameaça que representa. O que se 

questiona é se a sua utilização gera a incidência da causa de aumento de 

pena prevista no art. 157, § 2º, I ("A pena aumenta-se de um terço até 

metade: se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma"). Por 

muito tempo, a doutrina mostrou-se dividida. Muito se discutiu se o aumento 

seria aplicável apenas às armas próprias ou se também alcançaria as armas 

impróprias. Nesse contexto, prevaleceu na doutrina e na jurisprudência pátria 
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a interpretação ampla no sentido de que a causa de aumento é aplicável a 

todo e qualquer objeto com potencial utilizado para a prática do roubo. 

Antigamente, era pacífico o entendimento de que a utilização de 

simulacro de arma de fogo era suficiente para majorar a pena do indivíduo, 

tendo inclusive o Superior Tribunal de Justiça formalizado a súmula nº 174, a 

qual informava: ―no crime de roubo, a intimidação feita com arma de 

brinquedo autoriza o aumento da pena‖ STJ Súmula nº 174- 23/10/1996 - DJ 

31.10.1996 -Cancelada- RESP 213.054-SP - 24/10/2001. 

A referida súmula foi cancelada no ano de 2001, após ganhar força à 

corrente doutrinária contrária à caracterização da causa de aumento. O 

entendimento que antes era majoritário e pacífico, atualmente se tornou 

minoritário, mas ainda capaz de causar grandes dúvidas e divergências entre 

alguns estudiosos. E ultimamente os tribunais têm decidido que a arma de 

brinquedo enseja a causa de aumento. 

Arma desmuniciada e quebrada – embora capaz de intimidar a vítima, não 

enseja a majorante do aumento de pena do art.157, § 2º, I Código Penal. 

Necessidade de perícia - Segundo entendimento do Plenário do STF que 

assim decidiu ―roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Apreensão e 

perícia para a comprovação de seu potencial ofensivo. Desnecessidade. 

Circunstancia que pode ser evidenciada por outros meios de prova‖.  Se, 

contudo, o acusado alegar ao contrário ou sustentar a ausência de potencial 

ofensivo da arma, cabe a empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus 

de provar (art. 156 CPP). Entretanto, inobstante o entendimento Plenário 

houve concessão de HC na segunda turma sob o entendimento de ser 

necessária a apreensão e a perícia da arma. Ver HC nº 93.105/RS, rel. Min. 

Cezar Peluso, em 14/04/2009). 

b) Concurso de duas ou mais pessoas (inciso II) – o concurso de 

duas ou mais pessoas autoriza o aumento da pena, ainda que inimputável um 

dles, ou que apenas um tenha executado o crime. Embora polemica a 

questão, í possível o concurso com o crime de quadrilha, de acordo com 
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posição do STF, consoante observado no crime de furto qualificado pelo 

concurso de pessoas. Cumpre destacar que na hipótese de associação 

criminosa, em que seus membros estejam associados com o intuito específico 

de praticar delitos de roubo, tem-se a aplicação dos arts. 288 e 157, caput, ou 

§ 1º, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal. 

c) Vítima a serviço de transporte de valores (inciso III) – o agente 

deve ter conhecimento dessa circunstancia; se os valores transportados 

pertencerem à própria vítima, não incide a causa majorante; Por exemplo: a 

doutrina interpretou a expressão vítima em serviço de transporte e valores no 

sentido de que o aumento só tem vez quando a vítima está carregando 

valores em via  pública a trabalho e nunca para fins particulares. 

d) Roubo de veículo automotor que venha a ser transportado para 

outro Estado ou para o exterior (inciso IV) – só incide a majorante quando o 

veículo automotor e levado para outro Estado ou para o exterior, não havendo 

cruzamento da fronteira do estado ou do país não pode incidir esta 

qualificadora, pois se trata de resultado qualificador. 

e) Agente que mantém vítima em seu poder (inciso V) – a privação 

da liberdade da vítima pelo autor do roubo, desde que não seja exíguo, como 

meio de execuçãoi do roubo ou em razão de ação policial, autoriza o aumento 

da pena; mas se a privação permanecer em situação destacada, mesmo após 

a subtração consumada, configura-se o concurso material de crimes (robu e 

sequestro). ATENÇÃO: a distinção do crime de roubo com o crime de 

extorsão é feita de forma pacífica; para uns, basta que a vítima, sob ameaça, 

seja obrigada a entregar bem, para que haja a extorsão; se foi o próprio 

assaltante quem pegou o bem, sem que a vítima lhe tenha entregado, há 

crime de roubo. Para outros, no roubo o mal é imediato e na extorsão o mal 

prometido é futuro. Majoritariamente, entende-se que, para ocorrer a 

extorsão, há necessidade de uma colaboração indispensável da vítima na 

consecução da obtenção patrimonial, como se dá no caso de subtração de 

valores em caixa eletrônico após o fornecimento da senha por parte da vítima, 
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hoje denominado sequestro relâmpago encontra-se definido no art. 158, § 3º 

do Código Penal. 

Roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave (reclusão de 7 a 

15 anos, e multa – Art. 157, § 3º - primeira parte, CP) – as lesões corporais 

são aquelas previstas no art. 129, §§ 1º e 2º, CP, podendo ser produzidas 

contra a vítima ou terceiro. O agente que, após ferir gravemente a vítima, não 

conseguir subtrair a coisa, responde pela forma consumada, não obstante 

existir entendimento no sentido de configurar mera tentativa. 

Roubo qualificado pelo resultado morte – Latrocínio (reclusão de 20 a 30 

anos – art. 157, § 3º, in fine CP) - O crime de latrocínio, ainda que não 

previsto expressamente com esse nomem juris por nosso legislador, está 

tipificado no artigo 157, § 3º, do CP e pode ser entendido como sendo a 

conduta em que o agente subtrai bens da vítima valendo-se de violência real 

(vis corporalis), da qual resulta a morte do ofendido. Há conexão ocasional 

quando o agente mata a vítima por motivo diverso e, aproveitando-se da 

situação, subtrai algum bem a ele pertencente. O caso deve ser resolvido 

pelo concurso de crimes entre homicídio e furto. Entretanto o STJ, 

equivocadamente, já entendeu tratar-se de latrocínio (AgI 36.618-7, rel Min. 

Pedro Acioli) ATENÇÃO! E se o agente quer matar a vítima e não consegue 

atingir o objetivo? O entendimento era no sentido de que responderia por 

tentativa de latrocínio (STJ, AgRg no HC 54.852/RJ, rel. Min. Nilson Naves, 

14/12/2006). O STF – entretanto, decidiu recentemente que o agente 

responde por roubo em concurso com tentativa de homicídio: tendo em conta 

essas balizas, observou-se que para a classificação de conduta imputada ao 

paciente seria preciso identificar-se a finalidade dos agentes: a) se 

considerado ausente o animus necandi na violência praticada incidiria o art. 

157, § 3º, 1ª parte, do CP: b) se definido que a intenção era de matar as 

vítimasd, o tipo correspondente seria o do art. 121, § 2º, V do CP, na forma 

tentada, em concurso material com o crime de roubo [competência do tribunal 

do Júri] – HC 91585/RJ, rel Min Cesar Peluso, 16/09/2008) relembra-se que o 

latrocínio é considerado crime hediondo. Não se admite a continuidade 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619340/artigo-157-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619011/par%C3%A1grafo-3-artigo-157-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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delitiva entre roubo simples ou com aumento de pena e o crime de latrocínio 

(STF, HC 87.089/SP, rel. Min Cezar Peluso; no mesmo sentido STJ, REsp. 

751.002- RS, rel. Min Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 27/10/2009. 

Obs.: no crime de latrocínio independe se a morte pode advir de dolo 

ou culpa responde por latrocínio, e isso só será verificado na aplicação da 

dosimetria da pena. 

Consumação no crime de latrocínio - a consumação do crime de latrocínio 

dar-se com a morte da vítima, ainda que a subtração não tenha se 

consumado (Súmula 610 STF ―Há crime de latrocínio, quando o homicídio se 

consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima‖). 

Competência – o julgamento do crime de latrocínio, é do juiz singular nos 

termos da Súmula 603 do STF - ―A competência para o processo e 

julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do Júri‖.  

Ação penal - Publica incondicionada. 

Algumas observações importantes no crime de roubo 

a) - As causas de aumento de pena prevista no § 2, do art. 157, CP, 

não se aplicam aos casos do § 3º; 

 

b) - Em caso de o sujeito ativo roubar várias pessoas de uma só vez, 

como por exemplo no assalto a um estabelecimento em que clientes 

que lá estão também são roubados, há roubo em concurso formal; 

 

Haverá um só crime nas seguintes hipóteses: 

 Ameaça ou violência a várias pessoas, e subtração 

patrimonial  

de apenas uma; 

 Quando se tratar de bens pertencentes a uma família 

(embora haja entendimento diverso); 
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 Quando uma pessoa for assaltada, portando bens próprios e 

de terceiros; 

c) - De acordo com STF não que se falar em crime impossível quando, 

em um assalto, não há bens a serem subtraídos; 

 

d) – Se o agente simula que está armado, fazendo a vítima crer nisso, 

há crime de roubo e não de furto; 

 
e) – A jurisprudência não tem admitido aplicação do princípio da 

insignificância tratando-se de crime de roubo (STJ, REsp 1.159.735/ 

MG – 15.06.20110); 

 
f) – A violência contra a coisa não caracteriza roubo, podendo tipificar 

o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo assim 

considerou o STJ que o fato da denúncia descrever que o agente 

arrebatou da vítima o cordão que trazia no pescoço, após solicitar 

dinheiro, no que não foi atendido, não implica, por si só, crime de 

roubo (HC 89.443/MG, rel. mim. Hamilton Carvalhido – 29.11.2007); 

 
g) – no roubo ficam absorvidas as lesões corporais simples; 

 
h) – há um único crime de latrocínio, embora sejam diversas as vítimas 

fatais do crime; 

 
i) – no latrocínio, embora apenas um agente tenha disparado, todos 

respondem pelo resultado agravador, salvo se a conduta não fosse 

previsível. 

 

DA EXTORSÃO 

DA EXTORSÃO (ART. 158 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. 
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        § 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego 

de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade. 

        § 2º - Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º 
do artigo anterior.  

§ 3o  - Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, 
e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a 
pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta 
lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 
2o e 3o, respectivamente.   

Conceito – ocorre quando o agente constrange a vítima a fazer, deixar de 

fazer ou tolerar que faça alguma coisa, com o propósito de obter vantagem 

econômica, para si ou para outrem (ex.: obriga a vítima a entregar-lhe dinheiro. 

Não efetuar cobrança, rasgar titulo de credito etc.) é o crime em que se utiliza 

chantagem. 

Meios de execução – a violência ou grave ameaça podem ser exercidas 

contra a vítima e contra terceiro. A grave ameaça pode visar a integridade 

física, honra nome profissional, paz familiar e etc. isto é, bens ou interesses 

cujo sacrifício venha representar para o titular um mal maior que o prejuízo 

patrimonial correspondente à vantagem exigida pelo extorsionário. 

Objetividade jurídica – tal como no crime de roubo tutela o patrimônio, bem 

como a incolumidade física e a liberdade individual. 

Tipo objetivo – consiste em obrigar, coagir a vítima a fazer algo (e entregar 

dinheiro ou outro bem qualquer, a preencher um cheque, a fazer compras para 

o agente, a pagar suas contas, etc.), tolerar que se faça algo permitir que o 

agente rasgue um titulo de credito, fazer uso de um imóvel sem pagar por isso 

etc.) ou deixar de fazer alguma coisa (não entrar em uma concorrência, não 

ingressar com uma ação de execução) etc. 

Elemento subjetivo e normativo – a intenção de obter vantagem econômica é 

o que diferencia a extorsão dos crimes de constrangimento ilegal (art. 146 CP) 

e exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 CP). 

Sujeito ativo – pode ser qualquer pessoa trata-se de crime comum. 
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Sujeito passivo – tosos os que sofrem a violência ou a grave ameaça, como 

aqueles que sofrem a lesão patrimonial. 

Consumação – é crime formal. ―O crime de extorsão consuma-se 

independentemente da obtenção da vantagem indevida‖ (Súmula 96 – STJ). A  

Tentativa – a tentativa é possível. A terceira sessão do STJ decidiu em 2004 

(CC 40.569/SP, rel. Min José Arnaldo da Fonseca) que, em se tratando de 

mensagens eletrônicas ameaçadoras, o crime se consuma quando as vítimas 

as receberem. 

Causas de aumento de pena (art. 158, § 1º CP) – impropriamente 

denominadas de extorsão qualificada – quando o crime é cometido por duas ou 

mais pessoas ou com emprego de arma aumenta-se a pena de 1/3 até metade. 

 Extorsão qualificada (art. 158, 2º CP) – se da violência empregada resulta 

lesão corporal de natureza grave (art. 129, §§ 1º e 2º CP) a pena é de reclusão 

de 7 a 15 anos, e multa; se resulta morte de 20 a 30 anos e multa. Está 

modalidade de extorsão é crime hediondo. 

Extorsão qualificada (art. 158, 3º CP) – o novo parágrafo busca, segundo a 

exposição de motivos da lei, eliminar a polemica existente sobre a conduta 

denominada ―sequestro relâmpago‖ (tipificava-se como roubo, a extorsão ou 

extorsão mediante sequestro) há críticas na doutrina a respeito da 

desproporcionalidade das penas constantes no tipo penal. Ressalta-se que, em 

caso de lesão corporal grave ou morte, as penas são aquelas previstas no 

crime de extorsão mediante sequestro (ante e a vítima sequestrada, enquanto 

que no art. 159 art. 159, §§ 2º e 3º CP) e não as do crime de extorsão do (art. 

158 CP) consiste no fato de que na nova figura somente duas pessoas 

protagonistas do evento o agente e a vítima sequestrada, enquanto que no art. 

159 CP haverá participação de terceira pessoa, a responsável pelo pagamento 

do resgate. 

Observações: havendo a extorsão além do crime de roubo, a hipótese 

segundo o STF, é de concurso material de crimes, embora exista decisão 

recente do STJ admitindo a continuidade delitiva (REsp 1.031.683/SP 
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06.11.2008). a extorsão, ao contrário do roubo e do furto, pode ter como objeto 

coisa imóvel e, não apenas coisa alheia móvel. 

Ação penal – Pública incondicionada 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO 

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159 CP) 

Art. 159 - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, 

qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. 

        Pena - reclusão, de oito a quinze anos. 

§ 1o Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o 

sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o 

crime é cometido por bando ou quadrilha.  

        Pena - reclusão, de doze a vinte anos.  

         § 2º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:  

        Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos.  

        § 3º - Se resulta a morte:  

        Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.  

         § 4º - Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o 

denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena 

reduzida de um a dois terços.   

Conceito – ocorre quando o agente sequestra alguém com a finalidade de 

obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem (patrimonial) como condição 

de preço ou resgate. É crime hediondo, tanto na sua forma simples ou 

qualificada, consumada ou tentada.  

Objetividade jurídica – consiste em capturar alguém e exigir resgate em troca 

de sua libertação e de sua vida. Os jurídicos tutelados, portanto são patrimônio 

e a liberdade.  

Tipo objetivo – a conduta típica e sequestrar, que consiste em capturar 

alguém e priva-lo de sua liberdade. 

Elemento subjetivo – É dolo de obter que consiste em obter qualquer 

vantagem como condição ou preço do resgate.  

Sujeito ativo – pode ser qualquer pessoa. Trata-se de crime comum. 
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Sujeito passivo – também qualquer pessoa 

Consumação – é crime formal. Opera-se a consumação com o simples 

sequestro, independentemente da obtenção da vantagem, desde que seja esta 

a intenção do agente. A privação da liberdade da vítima, segundo 

jurisprudência dominante, deve ser por um tempo juridicamente relevante. 

 Tentativa – É possível. Há entendimento minoritário, no sentido de que o 

―sequestro relâmpago‖ deve ser tipificado neste caso. Aqueles que discordam 

de tal tipificação argumentam que a extorsão mediante sequestro a vítima do 

sequestro deve ser distinta daquela extorquida. 

Causas de aumento de pena (art. 158, § 1º CP – Pena de 12 a 20 anos) – o 
crime é tipificado se: 

  a) – o sequestro dura mais de 24 horas;  

b) – se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos; c) – se 

o crime é cometido por bando ou quadrilha (há decisão do STF no sentido de 

que o concurso dessa qualificadora com o crime do art. 288, CP, configura bis 

in idem) 

Extorsão qualificada (art. 158, § § 2º e 3º, CP) – para a ocorrência da 

extorsão qualificada pelo resultado lesão corporal de natureza grave (§ 2º - 

pena de 16 a 24 anos), ou morte (§ 3º - pena de 24 a 30 anos), é indiferente 

que o resultado advenha da violência ou maus-tratos que o agente impôs á 

vítima. Quando a vítima se encontrar em uma das condições previstas no art. 

224, CP, a pena é aumentada de metade (art. 9º da Lei 8.072/90). Essas 

disposições aboliram o princípio da individualização da pena, pois, ainda seja 

mínima a reprimenda alcançará o máximo legal (24+12=36, reduzindo para 30, 

nos termos do art. 75, CP), o que revelaria inconstitucional. 

Causa de diminuição de pena (art. 159, § 4º CP – delação Premiada) – o 

coator ou participe do crime de extorsão mediante sequestro, praticado em 

concurso, que denunciar o delito à autoridade, facilitando a libertação da vítima, 

terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3(Lei nº 9.269/96). Não se aplica, porém, o 

benefício, se, por qualquer motivo, não houver libertação do sequestrado. O 
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indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial 

e o processo criminal na identificação dos demais coatores ou participes do 

crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços (art. 14 

da Lei 9.807/99). É possível, também a extinção da punibilidade pelo o perdão 

judicial (art 13 da mesma lei). 

Ação penal – É publica incondicionada; Competência - do local onde se deu a 

captura (art. 70 do Código Penal). 

EXTORSÃO INDIRETA (art. 160 CP) 

 Art. 160 - Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da 
situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal 
contra a vítima ou contra terceiro: 

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

Objetividade jurídica – o patrimônio e, indiretamente, a administração da 

justiça, que pode ser afetada em caso de apresentação do documento 

fraudulento às autoridades. 

Tipo objetivo – o crime de extorsão indireta pressupõe a coexistência de três 

requisitos: 

Sujeito ativo – pode ser qualquer pessoa. Trata-se de crime comum. Embora 

na maioria das vezes, o autor desse crime é um agiota. 

Sujeito passivo – também qualquer pessoa em dificuldade financeira.  

Consumação – na hipótese em que o próprio agente exige o documento 

fraudulento como garantia da dívida, o crime se consuma no instante em que a 

exigência chega ao conhecimento da vítima. Trata-se de crime formal, pois se 

consuma ainda que a vítima não elabore o documento. Pois a sua efetiva 

elaboração e entrega ao agente constitui mero exaurimento. 

 Na figura receber o crime é material. Só se aperfeiçoa com a tradição do 

documento ao credor. 

Tentativa – É possível quando se trata de exigência feita por escrito que se 

extravia. 
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Ação penal – É pública incondicionada, sendo cabível a suspensão do 

processo (art. 89 da lei 9.099/95). 

 

DA USURPAÇÃO 

 

DA USURPAÇÃO ( ART. 161 AO 162 CP) 

Alteração de Limites. 

Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal 

indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa 

imóvel alheia: 

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

§ 1º - Na mesma pena incorre quem: 

Usurpação de águas 

I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias; 

Esbulho possessório 

II - invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante 

concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de 

esbulho possessório. 

§ 2º - Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta 

cominada. 

§ 3º - Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, 

somente se procede mediante queixa. 

 

Objetividade jurídica – visa a lei resguardar a posse e a propriedade dos 

bens imóveis. 

Tipo objetivo – possui duas condutas típicas: 

a) – supressão, ou seja, a total retirada do marco divisório; 

b) – deslocamento do marco divisório, afastando-o do local correto, de 

modo a aumentar a área do agente. 

Elemento subjetivo – a intenção de apropriar-se no todo ou em parte da 

propriedade alheia. 

Sujeito ativo – amplamente dominante o entendimento de tratar-se de crime 

próprio, pois, somente pode ser alterado pelo vizinho do imóvel, que na zona 

urbana, quer na rural. 
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Sujeito passivo – o vizinho dono ou possuidor do imóvel. 

Consumação – no exato momento em que o agente suprime ou desloca o 

marco divisório, ainda que a vítima posteriormente perceba e retorno a parte de 

que foi tolhida. Trata-se de crime formal. 

Tentativa – é possível quando o agente é flagrado iniciando a supressão ou 

deslocamento e é impedido de prosseguir. Seja o fez por completo, o crime 

estará consumado. 

USURPAÇÃO DE ÁGUAS  

Na mesma pena incorre quem (§ 1°, I) - Ocorre com o desvio do seu 

curso natural ou represamento de águas alheias, em proveito próprio 

ou de outrem, causando prejuízo a uma propriedade pública ou privada. 

ESBULHO POSSESSÓRIO  

Na mesma pena incorre quem (§ I°, II e §§ 2° e 3°) -. Esbulhar é tomar 

posse de imóvel alheio expulsando o possuidor. O esbulho possessório, 

portanto, consiste na invasão de terreno ou edifício alheio com violência 

a pessoa ou grave ameaça, ou ainda em concurso de mais de duas 

pessoas, com o objetivo de tomar posse do bem de modo a expulsar o 

possuidor. 

O concurso de agentes é na forma geral do artigo 29-CP 

(contribuir de qualquer forma) Sem violência, grave ameaça ou sem 

concurso de agentes não há crime, remete-se à área civil. Mera turbação, 

sem intenção de esbulho, também não tipifica. 

Da ação penal - Em todos os crimes descritos no artigo 161, não havendo 

violência, a ação será privada, caso contrário, pública incondicionada. 

Além disso, se a propriedade for pública, a ação também será pública 

incondicionada. Cabe Conciliação no caput e no § 1°, I e II, se a 

propriedade é particular e não há emprego de violência (§ 3°); 
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Caberá transação penal no caput e no § 1°, I e II, a não ser que a 

propriedade seja particular e não haja emprego de violência, hipótese em 

que a ação penal será privada (§3°) (art. 76 da Lei 9099/95). Quanto a 

transação na ação penal privada assim discorre Celso Delmanto...[et al] 

-in Código Penal Comentado, 6ª ed. Rio de Janeiro: Renovar-2003, p. 190: 

"Pela redação do art. 76 da Lei n° 9.099/95, a transação penal somente 

seria admitida nas ações penais públicas incondicionadas ou 

condicionadas. Todavia, a jurisprudência tem entendido que a transação 

cabe igualmente nas ações penais privadas (STJ, 5ª T., HC 13.337/RJ, DJU 

13.8.01, P. 181; RHC 8.480/SP, DJU 22.11.99, p. 164). 

Quanto ao oferecimento da transação nas ações penais 

privadas, há duas posições:  a)- deve ser  oferecida pelo 

querelante (TACrSP, RT 788/622),  sendo prescindível  a 

concordância do Ministério Público (TACrSP. RSE 1040789, mv, j. 

6.3.97, apud Caetano Lagrasta Neto e outros, in A Lei dos' Juizados 

Especiais Criminais na Jurisprudência, 1999, Oliveira Mendes, pp.1 101);  

b) - pode ser oferecida pelo Ministério Público, desde que não haja 

oposição do querelante (STJ, 6" T., RHC 8.123/AP, DJU 21.6.99, p. 202; 

TACrSP, RSE 1040789, mv, j. 6.3.97, apud ob. e loc. Cits.)". 

SUPRESSÃO OU ALTERAÇÃO DE MARCA EM ANIMAIS 

Art. 162 - Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, 
marca ou sinal indicativo de propriedade: 

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa. 

Objetividade jurídica – tutela-se aqui a propriedade e a posse dos animais 

semoventes. Premissas do crime é que não tenha havido prévio crime de furto 

ou apropriação indébita dos animais, casos em que será punido pelas condutas 

anteriores e não pelo delito do art. 162 do Código Penal. 

Tipo objetivo – apagar ou modificar o sinal indicativo de propriedade em gado 

e rebanhos alheios. (gado consiste em animais de grande porte = bois, 

cavalos. Rebanhos = porcos ovelhas cabras e etc). 
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Sujeito ativo – pode ser qualquer pessoa, inclusive quem possui animal que 

pertença à terceiro. 

Sujeito passivo – o dono do animal. 

Consumação - com a supressão ou alteração da marca, sinal, ainda que se dê 

apenas em relação a um animal. 

Tentativa – é possível, quando o agente não consegue concretizar a 

remarcação iniciada pela repentina chegada de alguém no local, ou quando 

concretiza a remarcação, mas a faz de tal forma que continua sendo possível 

identificar a marca do verdadeiro dono. 

Ação Penal – Pública incondicionada, é possível a aplicação da Suspensão do 

Processo (art. 89 da Lei 9.099/95). 

DO DANO 

DO DANO (ART. 163 CP) 

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

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

Dano qualificado 

Parágrafo único - Se o crime é cometido: 

I - com violência à pessoa ou grave ameaça; 

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não 

constitui crime mais grave; 

III - contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa 

concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista;   

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: 

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

 

Objetividade jurídica – Consiste num delito onde não é necessário 

comprovar a obtenção de lucro ou vantagem, basta comprovar o prejuízo 

sofrido, posto que a obtenção de vantagem de ordem econômica, não constitui 

elemento do tipo. No art. 163, o agente dirige sua ação com o escopo único de 

causar dano no patrimônio da vítima (embora possa estar movido por 

interesses econômicos). Assim, o crime de dano elenca três condutas: 
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a) Destruir – é a mais grave das condutas em relação ao objeto material, 

pois deixa de existir em sua individualidade, é extinto , eliminado (ex. derrubar 

uma casa, transformando-a em um amontoado de escombros, queimar livros; 

matar um animal etc.); 

b) Inutilizar – nesta modalidade o bem continua existindo, porém, sem 

poder ser utilizado para a finalidade a que se destina (ex.: quebrar ponteiros de 

um relógio, as hélices de um ventilador ou motor de um carro Etc.); 

Deteriorar – o bem continua existindo e apto para as suas funções, contudo, 

com algum estrago parcial. (Exs.: Quebrar vidros de um carro ou de uma casa, 

amassar ou riscar a lataria de um veículo e etc).  

 

Observações importantes – a conduta de pichar, grafitar ou por qualquer 

outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano, constitui crime contra 

o meio ambiente (art. 65, caput, da Lei 9.605/98 – pena detenção de 3 meses a 

1 ano, e multa - Parágrafo único .  Se o ato for realizado em 

monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, 

arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano, e multa." 

Impedir ou embaraçar cu rso do trabalho (sabotagem): art. 202-CP. 

Coisa própria: 346-CP). 

 

Consentimento da vítima - exclui o crime, desde que para a pratica do crime 

se trate de bem disponível a vítima seja capaz (maior de idade e no gozo de 

faculdades mentais). 

Objeto material – pode ser coisa móvel ou imóvel desde que tenha dono.  

SUJEITOS DO CRIME  

Sujeito ativo – pode ser qualquer pessoa exceto o proprietário da coisa 

danificada. Por condômino ou sócio, haverá crime apenas se o bem for 

infungível ou, se fungível, quando o valor do prejuízo exceder ao montante da 

quota-parte do agente. O proprietário que destrói ou danifica objeto seu em 

poder de terceiro (aluguel; penhora, etc), incide no delito do artigo 346 do 

Código Penal. 
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Sujeito passivo - "Só o proprietário. Para Heleno Fragoso, eventualmente 

também o possuidor que sofra prejuízo econômico em consequência do dano. 

(Lições de Direito Penal — Parte Especial, 1995, v. I, p. 240)." 

Tipo ou elemento Subjetivo - o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de 

destruir, inutilizar ou prejudicar. Delmanto entende que está implícito o especial 

fim de agir para prejudicar (elemento subjetivo). Não há dano culposo, todavia, 

a Lei 9.605/98, no artigo 62, parágrafo único prevê a forma culposa nos crimes 

contra o meio ambiente. "A embriaguez do agente afasta o dolo de dano" 

(TAMG, RJTAMG 14/302).  

Ocorrendo violência ou grave ameaça à pessoa (I); uso de inflamável ou 

explosivo, não constituindo crime mais grave (II); contra bem público, de 

concessionário ou de sociedade de economia mista (III): motivo egoístico ou 

prejuízo considerável para a vítima (IV). Dá-se o dano qualificado com penas 

mais severas. 

Consumação - consuma-se, no momento em que o bem é danificado no todo 

ou em parte. Embora se exija a perícia por tratar-se de crime que deixa 

vestígios.  

 Contra: Se perfurou parede de cela para fugir  (TACRrSP, 

RJDTACr 17/66),  por  entender ser dispensável  o 'dolo 

específico'(TACRrSP, RJDTACr 19/86, 21/114; TJMG, mv — 

RJTAMG 51/281) ou, 

  Se danificou grade para confeccionar arma (TACrSP, julgadas 

96/141). A despeito de ser a fuga fato atípico, não pode ser 

causa ou ocasião para a prática de dano ao patrimônio público 

(TACrSP, RJDTACr 15/89, RT 782/590) 

Tentativa – é possível. Ex.: Agente coloca uma bomba para destruir vaso 

sanitário de uma escola esta não detona por falha na produção do explosivo 

(Victor Rios. p. 404). 

Princípio da insignificância – tem-se admito o reconhecimento de aplicação 

de tal princípio, que leva a atipicidade da conduta, quando o valor do bem 

danificado é irrisório, ínfima. 
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 Se serra a grade em tentativa frustrada de fuga, não há lesão 

significativa ao bem alheio, devendo ser excluída a tipicidade 

penal pela aplicação do princípio da insignificância (TACRrSP, 

RJDTACr 9/75-6).  

 

Observações importantes – existem outros crimes no Código Penal que 

também se configuram como provocação de dano; por exemplo:  

 O ato de pichação, antes tido, para muitos, como crime de dano 

(deterioração) atualmente se encontra tipificado no art. 65 da Lei 9.605/95, que 

refere-se às ações penais e administrativas derivadas de atos lesivos ao meio 

ambiente; 

 Destruir, inutilizar ou deteriorar: I - bem especialmente protegido por lei, 

ato administrativo ou decisão judicial; II – arquivo, registro, museu, biblioteca, 

pinacoteca, instalação cientifica ou similar protegido por lei, ato administrativo 

ou decisão judicial, configura crime do art. 62 da Lei 9.605/98; 

 

 Deteriorar objetos destinados a culto religioso gera crime do art. 208 do 

CP; 

 
 Danificar sepultura configura crime do art. 210 CP; 

 Dano sobre documento (público ou particular), em benefício próprio ou 

alheio ou em prejuízo de terceiro, pratica o crime descrito no art. 305 do CP; 

 Dano praticado por milita corresponde a crime militar, descrito no art. 

259 do CPM Decreto-lei nº 1.001/62.  

 Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou 

documento confiado á custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de 

particular em serviço público, corresponde ao crime descrito no art. 337 do CP. 

 Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento 

ou objeto de valor probatório, que recebeu como advogado ou procurador, se 

adequa ao crime descrito no art. 356 do CP.  

Agente em fuga de preso - Os danos causados por preso que 

procura fugir, sendo meios necessários à evasão, não podem 

t ipi f icar  o del i to de dano, por fal ta de 'dolo específico' (TACrSP, 

julgados 76/22, 75/198, 68/428; TJMG, JM 131/465).  
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Qualificadoras (Parágrafo Único)  

Se o crime é praticado com violência à pessoa ou grave ameaça 

(inciso I): a qualificadora é aplicada quando a violência (abrangendo 

vias de fato) ou a grave ameaça forem empregadas como meio para o 

agente conseguir danificar o bem alheio, caso já tenha praticado o 

dano e, ao ser repreendido pela vítima, vem a agredi -la e causar lesões 

corporais, responde por dano simples em concurso material com lesões 

corporais. 

Se o crime é praticado com emprego de substância inflamável ou 

explosiva, se o fato não constitui crime mais grave (inciso II) : No 

caso do inciso II, a figura é expressamente subsidiária ficando 

absorvida, sempre que o fato constituir crime mais grave – aplica-se 

nesse caso o princípio da consunção, ou seja, no caso de homicídio 

quando o acusado coloca bomba no carro da vítima, responde apenas 

pelo homicídio, posto que o crime de dano fica absorvido pelo crime de 

homicídio, uma vez que o crime de dano desaparece em sua 

integralidade e não apenas  a qualificadora.  

 Se o crime é praticado com emprego contra o patrimônio da 

União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços 

públicos ou sociedade de economia mista (inciso III) : A pena neste 

caso será elevada nas hipóteses em que o agente pratica contra bens 

integrantes do patrimônio público, ou seja, todos os bens pertencentes 

à administração pública, de uso comum ou não, inclusive os bens 

dominicais. 

 Obs.: embora a redação do inciso III, não mencione o Distrito 

Federal, e haver divergência doutrinária muitos doutrinadores entende 

que o DF está implícito, que deve o interprete dar entender nesse caso 

que o sentido pretendido pelo legislador (interpretação teleológica), 

não sendo sua pretensão excluir a Capital da República. A despeito do 
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STJ, entender que a qualificadora do dano qualificado constitua 

analogia im malam partem 

Se o crime é praticado por motivo egoístico  ou com prejuízo 

considerável para a vítima (inciso-IV): motivo egoístico não pode ser 

considerado como aquele que satisfaz simples sentimento pessoal, 

pois, do contrário, não seria possível distinguir entre dano qualificado e 

o simples, vez que em todas as situações há um motivo para que o 

agente queira praticar o dano a coisa alheia.  Deve ser analisado como 

egoístico aquele que se prende ao desejo ou expectativa de um ulterior 

proveito indireto, seja econômica, seja moral (JTACRIM 55/405) . 

Obs.: Quando ao prejuízo considerável, deve o sujeito ativo agir 

com a intenção de causá-lo, sendo que será ele avaliado de acordo 

com a condição econômico-financeira da vítima (relação 

prejuízo/fortuna) 

 

Ação penal - Iniciativa privada no dano simples (caput) e no 

qualificado pelo motivo egoístico ou prejuízo considerável 

(parágrafo único, IV); é pública incondicionada nas demais (art.167). 

Se houver concurso de uma forma de dano de ação pública com outra 

de ação privada do ofendido,  deverá formar -se o l i t isconsórcio 

ativo entre o Ministério Públ ico e a vít ima, esta oferecendo queixa-

crime e aquele formulando a denúncia. Ex.: dano à lâmpadas de 

iluminação pública e a veículo de particular estacionado próximo. 

Cabem:  Conci l iação no caput  (ar t .  72  a  74 da  Lei  

9 .099 /95) .  Na  modal idade simples t rata-se de infração de menor 

potencial  ofensivo e nos termos do artigo 74, parágrafo único, da 

Lei  9.099/95, a reparação do prejuízo provocado consti tui  causa 

extintiva da punibilidade. 

 

Transação possível no caput, vez tratar-se de ação privada. 

Suspensão condicional do processo: nos incisos I a III, do 
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parágrafo único (art. 89 da Lei 9.099/95), cuja ação penal é pública 

incondicionada. Quanto à possibil idade da suspensão condicional do 

processo na ação penal privada (hipóteses do caput e parágrafo único, 

IV, deste art. 163, é discutida a possibilidade como observado). 

 

 

INTRODUÇÃO OU ABANDONO DE ANIMAIS EM PROPRIEDADE 

ALHEIA 

Art .  164. Introduzir  ou deixar  animais em propr iedade 

alheia,  sem consentimento de quem de direito, desde que do fato 

resulte prejuízo:  

Pena — detenção, de 15 dias a 6 (seis) meses ou multa). 

 

Conceito – o pastoreio legítimo ou pastagem abusiva – recebeu o nome 

jurídico de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, Código 

Penal. 

 

Objetividade jurídica – crime contra o patrimônio, a conduta atinge não só a 

propriedade, como também outros direitos reais e a posse (superfície, usufruto, 

arrendamento etc). Destina-se a proteger especialmente a agricultura, embora 

tutele qualquer propriedade rural ou urbana.  

Sujeito ativo  - qualquer pessoa. Aquele que introduz ou deixa 

animal em propriedade alheia.  

Sujeito passivo  - proprietário ou possuidor do imóvel invadido (seja 

ele legitimo possuidor, usufrutuário, arrendatário etc.).  

Consumação - consuma-se com a simples introdução ou abandono, 

ainda que o fato se dê em relação a apenas um animal, conforme 

inclinação geral da doutrina, todavia Delmanto entende que só implica 

se a introdução ou abandono for de dois ou mais animais, em face da 

inexpressividade de um só e devendo-se comprovar o prejuízo. 

Tentativa – negada pela maioria da doutrina, vez que a lei exige a 

superveniência do resultado como elementar do tipo. Se o agente não tem 
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intenção especifica de provar tal prejuízo. Assim, se ocorre o resultado, o crime 

está consumado. Se não ocorre, o fato é atípico, ainda que os animais tenham 

efetivamente ingressado no imóvel.  

Ação penal – privada, nos termos do art. 167 do Código Penal. por trata-se de 

ação privada e havendo a composição civil quanto aos prejuízos, haverá 

renúncia do direito de queixa. 

Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. 

Art. 165. Destruir, inutil izar ou deteriorar coisa tombada pela 

autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou 

histórico: 

Pena — detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. 

Esse crime foi tacitamente revogado pela Lei 9.605/98 no seu 

Art. 62: "Destruir, inutilizar ou deteriorar. 

I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão 
judicial; 

II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação 
científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão 
judicial: 

Pena — reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Parágrafo único. Se o 
crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem 
prejuízo da multa". 

Caberá a transação e a suspensão condicional do processo (art. 

76 e 89 da Lei 9099/95). 

A palavra tombar é uti l izada no sentido de registrar 

publicamente. As condutas são iguais as do crime de dano (Art . 

163-CP), contra coisa imóvel  ou móvel desde que tombada pela 

autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. 

Se for contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural 

passa para o artigo 65 da Lei 9605/98. Na ignorância do tombamento 

vai para o artigo 163- CP: Dano. Monumentos arqueológicos ou pré-

históricos: Lei 3.924/61, que os considera como patrimônio nacional, 

sem alusão à necessidade de registro, dando lugar à configuração do 

artigo 163, parágrafo único, III-CP. Ação Pública Incondicionada. 
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Alteração de local especialmente protegido 

Art. 166. Alterar, sem licença da autoridade competente, o 

aspecto de local especialmente protegido por lei: 

Pena — detenção, de um mês a um ano, ou multa. 

Também Revogado, tacitamente pela Lei 9.605/98: "Art. 63. 

Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local  especialmente 

protegido por lei , ato administrativo ou decisão judicial, em razão de 

seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, 

cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 

autorização da autoridade competente ou em desacordo com a 

concedida: Pena —  reclusão, de 1 a 3 anos, e mul ta" .  Por  ser 

mais gravoso o dispositivo em vigor, não retroage. 

Ação Penal - Art. 167. Nos casos do art. 163, do nº IV do seu parágrafo 

e do art. 164, somente se procede mediante queixa . 

Nos casos do artigo 163, caput (dano simples), do arti go 163, 

parágrafo único, IV (dano qualificado por motivo egoístico ou com 

prejuízo considerável para a vítima), e do artigo 164 (pastoreio 

ilegítimo) somente se procede mediante queixa (ação penal privada). 

Nos demais casos a ação é penal incondicionada. 

 
DA APROPRIAÇÃO INDEBITA 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168 CP) 

 

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a 

detenção: 

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

Aumento de pena 

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: 

I - em depósito necessário; 

II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial; 

III - em razão de ofício, emprego ou profissão. 

Conceito – caracteriza o delito pela apropriação de coisa alheia móvel de que 

tem posse o agente. Tem como pressuposto básico a posse ou a detenção da 
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coisa não vigiada, pois se a detenção for vigiada haverá crime de furto. O 

sujeito age como se fosse dono, faz sua coisa de outrem. 

Objetividade jurídica – é um crime marcado, normalmente pela quebra de 

confiança (embora não seja requisito do delito), uma vez que a vítima 

espontaneamente entrega um bem ao agente e autoriza que ele deixe o local 

em seu poder e este depois de estar na posse inverte seu animo em relação ao 

abjeto. 

Sujeito ativo – pode ser qualquer pessoa que tenha a posse ou a detenção 

lícita de uma coisa alheia. 

Sujeito passivo – quem sofre o prejuízo. Normalmente o proprietário, 

possuidor ou usufrutuário. Porém, quem apropriar-se de bens, proventos, 

pensão ou rendimento de pessoa idosa, incorre no crime previsto no art. 102 

do estatuto do idoso (Lei 10.741/03). 

Elemento subjetivo – é o dolo de tornar-se dono daquilo de que é mero 

possuidor ou detentor. 

Consumação – embora dependa de uma avaliação subjetiva, a consumação 

do crime opera-se quando o agente inverte a posse ou domínio da coisa. No 

caso de negativa de restituição, a consumação ocorre no momento em que o 

agente se recusa a devolver a coisa. Não havendo prazo pré-fixado para a 

devolução, é necessário interpelação ou notificação. 

Tentativa – diverge a doutrina, alguns consideram possíveis, exceto na 

hipótese de negativa de restituição. Outros entendem que por tratar-se de 

modalidade omissiva é incompatível com a figura da tentativa. 

Aumento de pena (art. 168, § 1º, CP) – a pena aumentada de um terço, 

quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário (somente depósito 

miserável – art. 647, II Ccivil). Vejamos: inciso I – em depósito necessário, 

modalidade esta chamada de depósito miserável decorrente da posse ou 

detenção de coisas alheias para evitar que elas pereçam, Inciso II -, não 

podem ser as pessoas que exerçam função publica - deposito necessário 

legal em que o agente exerce função pública, na qualidade de tutor, curador, 
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sindico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial- não 

são pessoas consideradas funcionárias públicas, sob pena de tipificar o crime 

de peculato do art. 312 caput CP).   

(inciso III) - em razão de oficio, emprego ou profissão. 

 

Apropriação indébita, estelionato e furto mediante fraude – diferenças: no 

delito de apropriação indébita o dolo somente surge após o agente ter a 

posse da coisa, enquanto no estelionato ele se reveste antes, visando o 

agente ao recebimento dela. Já no furto mediante fraude, o agente obtém a 

coisa não pela tradição livre e consciente, mas por subtração. 

Reparação de dano – em tese não excluiria a tipicidade, devendo a pena ser 

reduzida na hipótese do art. 16 – CP arrependimento posterior. Entretanto, o 

STJ decidiu que a devolução da coisa ante4s do recebimento da denúncia 

decidiu pela extinção da punibilidade (RHC 25.091-MS julgado em 

29.09.2009) 

Ação penal – Pública incondicionada. Cabível a suspensão do processo (arft. 

89 da Lei 9.099/95), na modalidade simples.  

Competência em crime de apropriação indébita de representante 

comercial – de acordo com o STJ – ―compete ao juízo local onde o 

representante comercial deveria efetuar a prestação de contas processar e 

julgar o crime de apropriação indébita imputado a ele‖ (CC 89.067-MG rel.ª 

Min. Maria Thereza de Assis moura, julgado em 13.02.2008). 

Outras observações: 

 Tratando-se de inversão de posse de coisa fungível, confiada em 

empréstimo ou deposito para a restituição na mesma espécie qualidade 

ou quantidade, não há caracterização de apropriação indébita, como 

regra (art. 587, Código Civil). Entretanto, em se tratando de bens 

fungíveis entregues para armazenagem e beneficiamento, ou desviados 

por um intermediário, em tem se entendimento que o crime existe; 

 

 Se o sujeito ativo for funcionário público e o deleito estiver relacionado 

as sua funções, há a caracterização do crime de peculato e não 

apropriação indébita. 
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 Se a não restituição do bem se deu em razão do exercício do direito de 

retenção ou de compensação, não há crime de apropriação indébita; 

 
 A apropriação indébita de uso é fato atípico. 

 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA  

 

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições 

recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: (Incluído 

pela Lei nº 9.983, de 2000). 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 

9.983, de 2000). 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem deixar de: (Incluído pela Lei nº 

9.983, de 2000). 

I - recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à 

previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a 

segurados, a terceiros ou arrecadada do público; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 

2000) 

II - recolher contribuições devidas à previdência social que tenham 

integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à 

prestação de serviços; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou 

valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social. 

(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

§ 2º É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, 

confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e 

presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou 

regulamento, antes do início da ação fiscal. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 

2000) 

§ 3º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de 

multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: (Incluído 

pela Lei nº 9.983, de 2000) 

I - tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a 

denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive 

acessórios; ou (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou 

inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como 

sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. (Incluído pela 

Lei nº 9.983, de 2000). 
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Conceito – trata-se de crime contra o patrimônio de caráter público, de 

competência da Justiça Federal. Crime de comportamento misto (com exceção 

do inciso III, do § 1º do art. 168-A CP). Observações: 

Neste crime é dispensável o dolo específico de apropriar-se dos valores 

destinados à Previdência Social - animus rem sibi habendi, bastando, para a 

configuração do crime, a simples ausência de repasse  das contribuições; 

Objetividade jurídica – tutela o patrimônio de todos os cidadãos assegurados 

pelo sistema da seguridade social. 

Objeto material do crime – é a contribuição social que já foi descontada do 

contribuinte, mas que não foi repassada ao sistema previdenciário dentro do 

prazo. 

Sujeito ativo – é a pessoal responsável por recolher a contribuição e repassá-

la ao sistema previdenciário. 

Sujeito Passivo – é o Estado, representado pelo INSS (Instituto Nacional do 

Seguro Social). 

 

Consumação – consuma-se com o decurso do prazo Para o recolhimento. 

Diverge a doutrina em torno do momento consumativo - Roberto Bittencourt 

sustenta que se trata de crime material. Celso Delmanto alega tratar-se de 

delito formal, enquanto Rogério Greco defende tratar-se de crime de mera 

conduta. Porém, ―o STF firmou orientação de que os crimes de sonegação e 

apropriação indébita de contribuições previdenciárias têm natureza material, a 

exigir a ocorrência de resultado naturalístico para a sua consumação. Assim, o 

dano à previdência, nesses casos, faz-se necessário, a fim de se vislumbrar 

justa causa para a instauração de inquérito policial, o esgotamento da via 

adminstrativa, tido como condição de procedibilidade para a ação penal, pois o 

suposto crédito pendente de lançamento definitivo impede a configuração 

daqueles delitos e a contagem do prazo prescricional‖. (STJ, HC 96.348-BA, 

rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 24.10.2008; no mesmo sentido STF citado acima é o In 

q 2537 AgR/GO, rel. Min. Marco Aurélio – 10.03.2008). 

 

Figuras equiparadas – estabelece o art. 168 – A, § 1º - três figuras 

equiparadas, dispondo que nas mesmas penas incorre quem deixar de: 
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 I – recolher no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à 

previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado de 

segurados, a terceiros ou arrecada do público; 

 II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham 

integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à 

prestação de serviços; 

 III – pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou 

valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social. 

 

A figura do inciso I difere da do caput porque refere ao contribuinte 

empresário que deixa de repassar o que arrecadou do contribuinte. O sujeito 

ativo dos crimes desse § 1º é o empresário individual ou o administrador da 

empresa. 

 

Extinção da punibilidade – hipóteses expressamente previstas em lei que 

geram a extinção da punibilidade do agente: 

a) – se ele, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, 

importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência Social, 

na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal (art. 

168-A, § 2º).  

Obs.: A ação fiscal se inicia com a notificação pessoal do contribuinte a 

respeito de sua instauração. 

b) – se a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o 

pagamento integral dos débitos, inclusive acessórios (art. 9º, § 2º da lei nº 

10864/03), em qualquer momento da persecução penal. saliente-se, outrossim, 

que o art. 9º desta lei e seu § 1º estabelecem a suspensão da pretensão 

punitiva estatal e da prescrição, se a empresa obtiver o parcelamento dos 

valores devidos. 

 

Perdão judicial e privilégio – estabelece, por fim, o § 3º, que o juiz pode 

deixar de aplicar a pena (perdão judicial) ou aplicar somente a multa (figura 

privilegiada) se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: 
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 I – tenha promovido, após o início da ação penal e antes de oferecida a 

denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive 

acessórios; ou 

 II – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou 

inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como 

o mínimo para ajuizamento de suas execuções. 

 

Julgado sobre aplicação do princípio da insignificância – ―o art. 168-A, em 

seu § 3º, inc.II, do Código Penal, evidencia que é inaplicável o princípio da 

insignificância para o crime em questão, uma vez que  

 

 
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU 

FORÇA DA NATUREZA 

Art. 169 - Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por 

erro, caso fortuito ou força da natureza: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa. 

Parágrafo único - Na mesma pena incorre: 

I - quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em 

parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio; 

Apropriação de coisa achada 

II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou 

parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de 

entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

Objetividade jurídica – é o patrimônio. Trata-se de crime comum 

Objeto material – é a coisa perdida ou o tesouro visado. 

Sujeito ativo – qualquer pessoa 

Sujeito passivo – é o proprietário ou legitimo possuidor da coisa desviada ou 

perdida, bem como o dono do prédio onde o tesouro for achado.  

Consumação – quando ocorrer a apropriação da coisa ou do tesouro, com a 

ressalva do prazo de quinze dis para a devolução feitaico, inciso II, inseriu-se 

um elemento temporal, que provocou o surgimento de uma condição para o 

aperfeiçoamento do tipo. 

APROPRIAÇÃO PRIVILEGIADA 
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Art. 170 - Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no 

art. 155, § 2º.  

 

Figura privilegiada (art. 170 c/c 155, § 2º CP) – se a coisa indevidamente 

apropriada for de pequeno valor e o réu primário, pode o juiz substituir a pena 

de reclusão pela detenção, reduzi-la de um a dois terços, ou aplicar somente 

a pena de multa. 

 

Observação - Conforme se extrai do art. 170, o privilegio é aplicável a todos 

os crimes do capítulo em estudo, abrangendo, aqueles descritos no art. 169 – 

apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza etc., 

em relação a estes, entretanto, a aplicação do privilegio só pode ter por 

consequência a redução da pena de um a dois terços, porque eles já são 

apenados com detenção, e a multa já é prevista em abstrato como pena 

alternativa. Com efeito, a pena para as figuras do art. 169 é de detenção, de 

um mês a um ano, ou multa. 

 

DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES 

Estelionato (art. 171, 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. 

§ 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 
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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 

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio 

corpo ou a saúde, ou agrava as consequências 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. 

§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de 

entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência 

social ou beneficência. 

Estelionato contra idoso 

§ 4º Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. (Incluído 

pela Lei nº 13.228, de 2015). 

 

Conceito – é quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita 

em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, 

ardil ou qualquer outro meio fraudulento, que provoca ou mantém em erro a 

vítima, levando-a á entrega da vantagem, não há estelionato. O crime compõe-

se de quatro momentos; fraude, erro, vantagem ilícita e prejuízo. 

Objetividade jurídica – tutela o patrimônio. 

Tipo objetivo – o estelionato é um crime pelo emprego de fraude, uma vez que 

o agente vale-se de alguma artimanha, consegue enganar a vítima e convencê-

la a entregar-lhe algum bem e, na sequencia, locupleta-se ilicitamente com tal 

objeto. 

Sujeito ativo – é tanto aquele que emprega a fraude como aquele que 

dolosamente recebe a vantagem ilícita. 

Sujeito passivo – os que sofrem o prejuízo patrimonial os que foram 

enganados pela fraude perpetrada (ainda que não sejam economicamente 

prejudicados). Assim, pode ser pessoa física ou jurídica, desde que seja 

determinada. 
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Consumação – é crime material. Só se consuma com a obtenção da vantagem 

ilícita. Se a vantagem é licita, constitui exercício arbitrário das próprias razões 

(art. 345 CP). O dano efetivo, necessário ao crime, não significa lucro efetivo 

do agente. 

Tentativa – mostra-se possível em várias fases do crime, ter a vantagem 

visada. 

a) – o agente emprega a fraude e não consegue enganar a vítima. Nesse 

caso é necessário que o meio fraudulento não seja totalmente eficaz. 

b) – o agente emprega a fraude, engana vítima, mas ele acaba não 

entregando os bens ou valores a ele. Ex.: no momento em que a vítima 

ludibriada iria efetuar a entrega, outra pessoa intervém e a alerta sobre o golpe, 

impedindo que a entrega se concretize. 

Idoneidade dos meios – o meio fraudulento deve ser idôneo a enganar a 

vítima. Para se aferir a potencialidade do meio empregado para iludir a vítima, 

devem ser observadas as características pessoais desta segundo o caso 

concreto. 

Estelionato privilegiado (art.171,§ 1º, CP) - Se o criminoso é primário, e é de 

pequeno valor o prejuízo, pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de 

detenção, reduzi-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. 

Reparação do dano – Em conformidade com decisão do STJ, ―a reparação do 

dano posterior à consumação do estelionato autoriza, tão somente, o 

reconhecimento da causa de redução da pena prevista no art.16 do CP. 

Outrossim, a reparação do dano anteriormente ao recebimento da denúncia 

não exclui o crime de estelionato em sua forma base, pois a Súmula 554-STF 

só tem aplicação para o crime de estelionato na modalidade de emissão de 

cheques sem fundos(art.171, § 2º, VI, do CP).Por último, aduziu ser inviável a 

aplicação do art.34 da Lei nº 9.249/1995[Ordem Tributária] ao crime de 

estelionato.Com esse entendimento, a Turma denegou a ordem de habeas 

corpus. Procedentes citados: RHC 20.387/BA, DJ 30.04.2007, e RHC 

13.554/RN ,DJ 03.11.2003‖ (HC 61.928/SP, rel. Min. Felix Fischer, 04.09.2007).  
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Principais formas equiparadas ao estelionato (art. 171, § 2º, CP): 

a) – vende, permuta, da em pagamento, em locação ou em 

garantia de coisa alheia como própria (Inciso I) – o objeto material é a coisa 

alheia, que pode ser móvel ou imóvel; tratando-se de coisa móvel, não é 

necessária a tradição, basta lavratura da escritura e o recebimento do preço; 

sendo desnecessária inscrição no Registro de Imóveis. Nos caos de alienação 

fiduciária haverá o crime se iludir o comprador; 

b) – 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 circunstancias (II) – o objeto material é coisa própria 

inalienável, móvel ou imóvel; sobre a venda de bem penhorado, diverge a 

doutrina e a jurisprudência relativamente à tipicidade do crime, pois uma parte 

dela entende que a expressão ônus refere-se tão somente ao direito real sobre 

a coisa alheia, restando a configuração do art. 179, CP (art. 179 0 defraudar 

execução, alienação, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulado 

dívidas: pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. Parágrafo 

Único – somente se procede mediante queixa); 

c) Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou 

por outro, moda a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto 

empenhado (inciso III) – em razão da denominada claúsula consituti, nessa 

modalidade de penhor o bem empenhado fica em poder do devedor, o que 

possibilita o consentimento do crime a partir do momento em que aliena, 

destroi, oculta, desvia etc., o objeto empenhado sem consentimento do credor 

d) Defrauda substancia qualidade ou quantidade de coisa que 

deve entregar a alguém (inciso IV) – defraudar a substância é adulterar a 

essência da coisa; defraudar a qualidade é a substituição do objeto por algo de 

similar aparência, porém, inferior, defraudar a quantidade refere-se ao número, 

peso e dimensões da cosia a ser entregue. A consumação depende do 

recebimento da coisa pela vítima. 
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e) Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou 

lesa o próprio corpo ou a saúde, ou grava as consequências da lesão ou 

doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro (inciso V) 

– tem como pressuposto básico a existência de contrato de seguro vigente; 

somente pode ser cometido pelo segurado; por ser crime formal, desnecessário 

que o agente receba a indenização ou valor do seguro; se a vantagem 

patrimonial for obtida, ocorrerá estelionato comum, embora alguns entendam 

que se trata de mero exaurimento (a divergência influencia na fixação da 

competência) 

f) Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do 

sacado, ou lhe frustra o pagamento (inciso VI) – o sujeito ativo pode ser 

qualquer pessoa titular de uma conta bancária (ativa) que emite o cheque sem 

provisão de fundos. 

Causa de aumento de pena (art. 171, § 3º, CP) – a pena é aumentada de 1/3 

se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de 

instituo de economia popular, assistência social ou beneficência. 

 Se a conta estiver desativada, responde por estelionato simples; 

 A verificação de fundos ocorre no momento em que o cheque é 

apresentado para pagamento; 

 Frustrar o pagamento significa que no momento da emissão do cheque 

existe provisão de fundos, mais antes de sua apresentação o saldo e retirado; 

a contraordem dada pelo banco também constitui frustração do pagamento; 

 O endosso não caracteriza emissão de cheque, por isto, o endossante 

não responde por este crime, podendo responder, entretenimento, pelo delito 

do art. 171, caput, CP (há julgados admitindo a consideração como participe) 

 A consumação do crime, podendo verifica-se no local em o banco 

sacado recusa o pagamento do cheque, bastando, portando, uma recusa 

(Sumula n° 521-STF e Súmula 244-STJ); 

 Sumula n° 554 do STF; O pagamento do cheque emitido sem provisão 

de fundos, após o recebimento da denuncia, não obsta o procedimento da ação 

penal. O pagamento do cheque feito, entretanto, ate o recebimento da 

denuncia exclui a justa causa para a instalação da ação penal. 
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 Sumula n° 246 do STF: Comprovado não ter havido fraude, não se 

configura o crime de emissão de cheque sem fundo. Pra configurar este crime, 

há que caracterizar-se a má-fé do agente e o fato de o cheque ter sido emitido 

como ordem de pagamento à vista, razão pela qual a jurisprudência vem 

entendendo como crime nos casos de cheque visado, marcado, pré-datado ou 

pós-datado, cheque dado como garantia de divida ou promessa de pagamento, 

cheque dado em substituição a outro titulo de credito que havia sido 

apresentado (Exs.: duplicata, provisória etc.), pagamento de divida 

preexistente, no caso de erro do emitente  quanto a sua real situação bancaria 

etc., no sentido de que cheque emitido como garantia de divida não constituir 

esta figura delituosa: STJ, HC 103.449 – SP, relª. originária Min.ª Jane Silva, 

rel. para o acórdão Min. Nilsomn Naves 12.06.08. 

 

A Lei nº 13.228/15, dobra a pena do crime quando cometido contra idoso 

(considera-se idosa as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos). 

Assim, crê o legislador que o delito de estelionato receberá punição adequada 

e proporcional à reprovabilidade social da ação criminosa, contribuindo para a 

devida proteção das pessoas idosas, como determina o art. 230 da 

Constituição Federal. 

 

Ação penal – Pública incondicionada. Cabível a suspensão do processo (art. 

89 da Lei 9.099/95).  

DUPLICATA SIMULADA  
 

Art. 172 – Emitir fatura, duplicata ou nota de venda, que não 

corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao 

serviço prestado. 

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

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou 

adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas. 

 

Considerações - É obrigação do vendedor, nas vendas mercantis a prazo, 

emitir (com a nota fiscal) a fatura com a respectiva duplicata. Aceita e 

devolvida à duplicata pelo comprador, entra em circulação, sendo negociável. 

Duplicata é uma promessa de pagamento, não uma ordem de pagamento a 
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vista (como o cheque). Pode-se descontar em banco, o qual entrega o 

numerário 2 O próprio autor faz referência ao delito como inexistente, mas, 

logo após, faz ressalva de que, mesmo com delito existente e praticado pelo 

devedor, há conduta delitiva. Ao credor (após deduzir comissão e juros) – é o 

chamado "contrato de desconto bancário". Este título de crédito deve 

corresponder a venda efetiva de bens ou real prestação de serviços. Havendo 

simulação, simulacro de duplicata, há fraude – criação de crédito fictício 

baseado em duplicata "fria" –, a qual é punida com detenção de dois a quatro 

anos mais multa.  

 

O bem jurídico tutelado - é o patrimônio (particularmente, as relações 

econômicas provenientes do comércio) e, subsidiariamente, a credibilidade 

dos títulos comerciais. Trata-se de crime comum, formal, comissivo, doloso, 

de forma livre, instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente (eventualmente 

pode ser desdobrado em vários atos, que integram a mesma conduta). 

(BITENCOURT: 2007). Há divergência na jurisprudência sobre essa 

classificação, pois há quem entenda que não se trata de crime comum, mas 

de crime próprio (REsp n.º 975962 / CE, Quinta Turma do STJ, Relator 

Ministro Felix Fischer, julgado em 19.2.09, publicado no DJe em 23.3.09). 

Não vemos, entretanto, razão para se falar em crime próprio, posto que possa 

ser qualquer um, isto é, não se exige condição especial do sujeito ativo. 

Sujeito ativo - quem expedir ou aceitar a duplicata que não corresponde a 

uma venda efetiva de bens ou real prestação de serviços. Em regra, sujeitos 

ativos serão os diretores, gerentes ou administradores de empresas, 

associações ou sociedade que praticarem a ação delituosa, não sendo 

suficiente a condição de sócio diretor ou gerente. (BITENCOURT). Esta última 

observação fica em dúvida em sede doutrinária, posto que não há a mesma 

ressalva em outras obras, mencionando, v. G., Damásio "É o representante 

da pessoa jurídica (o sujeito ativo do crime)" apenas. 

Sujeito passivo - é quem desconta o título, que corre o risco de ser  
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Consumação e Tentativa - Consuma-se o crime no momento em que o título 

(ou fatura) é colocado em circulação. Não importa, para que haja 

aperfeiçoamento do crime, o dano efetivo; a ocorrência deste, apenas, exaure 

o delito. 

Por ser crime de execução simples (unissubsistente), a maioria da 

doutrina entende que (não havendo fragmentação do iter criminis) não se 

admite tentativa. (Assim, Paulo José da Costa Júnior e Damásio de Jesus). 

Por outro lado, Cezar Roberto Bitencourt não afasta, a princípio, a 

possibilidade da ocorrência de tentativa, posto que o iter (por se tratar de 

crime fracionável) pode ser interrompido por circunstâncias alheias à vontade 

do agente. Para ele, a casuística pode oferecer situações em que são 

possíveis tentativa. 

Há que fazer a ressalva ao ressarcimento do prejuízo sofrido. Este não 

elide o crime, mas configura arrependimento posterior, havendo redução de 

pena de um a dois terços, desde que a devolução ocorra antes do 

recebimento da denúncia.  

Parágrafo único (art. 172 CP) - No caso da falsificação, a doutrina é 

uníssona ao dizer que não seria necessário seu enquadramento neste tipo, 

pois estaria prevista no art. 297, § 2º (falsidade de documento particular, 

equiparado a documento público). Damásio de Jesus, em fala mais radical, 

entende como desnecessária a punição como delito contra patrimônio. Já 

Paulo José da Costa Júnior explicita não configurar a falsidade crime 

autônomo. 

A ação penal - Pública Incondicionada; exceto quando o sujeito passivo for 

cônjuge desquitado ou separado judicialmente, irmã e tio ou sobrinho (com 

quem coabita) do agente ativo. Nestes casos, a ação será Ação Penal de 

Iniciativa Pública Condicionada à Representação, por força do art. 182, 

do Código Penal. 

ABUSO DE INCAPAZES  

Art. 173 – Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou 

inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10615412/artigo-182-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito 

jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. 

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

 

Obs.: o art. 106 do estatuto do idoso Lei 10.741/03. Existe tipo penal 

específico em que o agente abusa da incapacidade de pessoa idosa sem 

discernimento, em razão da idade avançada ou doença. Tal dispositivo prevê 

pena de reclusão de dois a quatro anos, para quem induzir pessoa idosa sem 

discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração 

de bens ou deles dispor livremente. 

 

Bem jurídico tutelado - é o patrimônio, ou a inviolabilidade deste, 

principalmente do patrimônio de menores e incapazes. O estado das pessoas 

aqui protegidas as torna mais vulneráveis a fraudes e burlas; portanto, eleva-

se o que seria ilícito civil à condição de crimes quando praticados contra 

incapazes e menores. Trata-se de crime comum, formal, comissivo, de forma 

livre, instantâneo, unissubjetivo e plurissubsistente. 

Considerações - Não há necessidade de ter havido interdição (prévia ou 

não) para a configuração do delito. Lembrando que não há tutela penal para o 

menor emancipado, pois este não é incapaz. Quanto aos semi-imputáveis, 

estes são capazes, pois podem receber sanção – mesmo que reduzida –, não 

se pode crer que serão para uma situação capazes e para outra incapazes; 

portanto, não há para estes amparo do referido artigo.  

Tipo subjetivo - é composto pelo dolo e pelo elemento especial constituído 

pelo "fim específico de obter indevido proveito para si ou para outrem". Assim, 

é indispensável que se queira persuadir o menor ou incapaz e, mais ainda, 

que se saiba de sua condição de incapaz. Não sabendo, isto é, havendo 

dúvida sobre o estado da vítima, o agente pode responder pelo crime por dolo 

eventual; isto, pois a dúvida não afasta o dolo. Porém, "o desconhecimento do 

estado da vítima (…) afasta a tipicidade da conduta, configurando erro de 

tipo‖. 

Sujeito ativo - Qualquer pessoa pode ser sujeito do crime. 
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Sujeito do Passivo - é a pessoa menor de 18 anos ou a pessoa portadora de 

alienação ou debilidade mental. 

Consumação e Tentativa - O delito consuma-se com a prática do ato pelo 

incapaz, independentemente do proveito que possa vir a ser ou não obtido. 

Admite- se tentativa. 

A ação penal - Pública Incondicionada; exceto quando o sujeito passivo for 

cônjuge desquitado ou separado judicialmente, irmã e tio ou sobrinho (com 

quem coabita) do agente ativo. Nestes casos, a ação será Ação Penal de 

Iniciativa Pública Condicionada à Representação, por força do art. 182, 

do Código Penal. 

  

INDUZIMENTO Á ESPECULAÇÃO 

 
Art. 174 - Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da 

simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo 

ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo 

saber que a operação é ruinosa: 

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

Conceito - Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da 

simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à pratica de jogo 

ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo 

saber que a operação é ruinosa: 

Bem Jurídico Tutelado - é o patrimônio das pessoas simples, inexperientes 

ou ignorantes, especialmente aquelas que se podem classificar como 

―mentalmente inferiores‖. Não deixa de ser uma espécie de ―estelionato light‖ 

contra pessoas simples, limitando, logicamente, à indução á pratica de jogo, 

aposta, especulação com títulos ou mercadorias. Trata-se de crime comum 

(não necessita de qualquer qualidade ou condição especial do sujeito ativo), 

formal (não exige resultado naturalístico), doloso (não admite modalidade 

culposa) e instantâneo (cujo resultado se produz de imediato). 

Sujeito Ativo - Pode ser qualquer pessoa, sem qualquer condição ou 

qualidade especial. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10615412/artigo-182-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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Sujeito Passivo: Qualquer pessoa, desde que inexperiente simples ou 

mentalmente inferior. Aqui a lei não se refere à debilidade mental, mas à 

inferioridade mental, ao menor desenvolvimento, àquele de ―poucas luzes‖. 

Tipo Objetivo - A ação tipificada é abusar, isto é, prevalecer-se da 

inexperiência, simplicidade ou inferioridade mental de outrem, para induzi-lo a 

pratica de jogo, aposta ou especulação com títulos ou mercadorias. Nesta 

ultima hipótese, deve tratar-se de operação ruinosa, tendo o agente, ou 

devendo ter, consciência dessa circunstância. A ação deve ser em proveito 

próprio ou alheio. 

Tipo Subjetivo - O elemento subjetivo geral é o dolo, constituído pela vontade 

consciente de induzir a vitima à pratica de jogo, aposta ou especulação, 

aproveitando-se de sua inexperiência, simplificada ou inferioridade mental. 

Exige-se também o elemento subjetivo especial do injusto, constituído pelo fim 

especial de obter proveito próprio ou alheio. Eventual desconhecimento da 

condição da vítima afasta a tipicidade, em razão de erro de tipo. A duvida sobre 

a condição da vitima é suficiente para caracterizar o dolo eventual. 

Consumação - Consuma-se com a prática, pelo incapaz de ato suscetível de 

produzir efeitos jurídicos, independente da obtenção do proveito visado. 

Tentativa - A tentativa é, em tese, admissível. 

Ação Penal – A ação penal é publica incondicionada, salvo nas hipóteses do 

art. 182, quando será condicionada à representação. 

 
FRAUDE NO COMÉRCIO 

 

Art. 175 - Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou 

consumidor: 

 I - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou 

deteriorada; 

        II - entregando uma mercadoria por outra: 

 

        Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 

        § 1º - Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de 
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metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de 

menor valor; vender pedra falsa por verdadeira; vender, como precioso, metal 

de ou outra qualidade: 

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

        § 2º - É aplicável o disposto no art. 155, § 2º. 

 

Considerações - a fraude no comércio é essencialmente a mesma situação do 

estelionato do art. 171, mas com uma qualidade especial em relação ao 

agente, que tem que ser comerciante. Comerciante, para o Código Penal, é 

qualquer pessoa que pratica o comércio com habitualidade, seja com 

regulamentação ou não. Pode ser inclusive em casa. Basta a intenção de lucro. 

é. A diferença é que aqui temos uma especialidade na figura do agente: ele 

tem necessariamente que ser comerciante. Então temos no art. 175 um crime 

próprio. Nesse sentido, temos: enganar o adquirente ou consumidor. 

Bem jurídico tutelado – não só patrimônio, mas também a boa fé que deve 

existir nas pessoas. Trata-se de crime próprio. 

Sujeito ativo – deve ser empresário, pois se não for, o crime será de fraude na 

entrega de coisa (art. 171, § 2º IV, do CP). 

Sujeito passivo – qualquer pessoa adquirente ou consumidor, até mesmo 

outro empresário que adquira objeto. 

Consumação - Ocorre quando a partir do momento em que a vítima percebe 

que recebeu mercadoria falsificada, deteriorada, trocada, etc.  

 

Tentativa - Haverá tentativa quando a vítima não receber a mercadoria por 

descobrir a fraude ou por ter sido alertada por terceiro. 

Observações: 

Inciso I - foi revogado pelo Código de Defesa do Consumidor? Essa 

discussão já foi suscitada na doutrina.   

§ 1º: dispõe sobre pedras preciosas ou metais. Se você faz uma 

encomenda, como um brinco em ouro branco com uma pedra especial, e o 
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comerciante adultera a qualidade ou quantidade do material, temos uma 

qualificadora na fraude no comércio. 

A fraude simples é apenada com detenção de seis meses a dois anos. 

Se a fraude for qualificada pela adulteração de pedra preciosa, a pena passa a 

ser a do furto: reclusão de um a cinco anos e multa.  

Na fraude no comércio, podemos aplicar o mesmo privilégio do furto: se 

a pessoa não é reincidente, e é de pequeno valor a coisa, o juiz pode diminuir a 

pena em um a dois terços, ou aplicar somente a multa. 

OUTRAS FRAUDES 

 
        Art. 176 - Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se 

de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento: 
 
        Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa. 
 
        Parágrafo único - Somente se procede mediante representação, e o juiz 
pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. 

 
Neste dispositivo estão previstas três condutas ilícitas: 

A primeira - tomar refeição em restaurante. A lei refere-se genericamente a 

restaurante, de tal forma que abrange: qualquer lugar que forneça alimentos: 

bares, restaurantes, lanchonetes, carrocinha de cachorro quente, etc.  

Segunda - alojar-se em hotel sem dispor de recursos  para efetuar o 

pagamento. A punição se estende a fatos que ocorram em estabelecimentos 

similares, por exemplo - qualquer hospedaria como república, pousada, motel, 

pensão. 

Terceira - pegar transporte sem recursos suficientes para o pagamento. 

Transporte: também qualquer um: taxi, ônibus, van, carroça, charrete, trenzinho 

da alegria da Turma da Mônica, balsa para atravessar rio, e outros. 

Parágrafo único - a ação penal é pública condicionada à representação. Há 

também no parágrafo a previsão do perdão judicial. Mesma situação: se for de 

pequeno valor a coisa, até um salário mínimo, o juiz poderá deixar de aplicar a 

pena. 
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Observações - O tipo penal exige expressamente que o agente realize as 

condutas típicas sem dispor de recursos para efetuar o pagamento naquele 

instante, portanto, não se estende nas figuras chamadas ―penduras‖ ou 

―pinduras‖ tanto praticado por estudantes de Direito no dia 11 de agosto - 

Estudantes caloteiros, pois eles têm dinheiro, mas ―deixam para depois‖. Não 

incide dentro do caput porque elas têm dinheiro para o pagamento.  

FRAUDES E ABUSOS NA FUNDAÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO DE 

SOCIEDADES POR AÇÕES. 

  Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em 
prospecto ou em comunicação ao público ou à assembléia, afirmação falsa 
sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela 
relativo: 
 
  Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não constitui 

crime contra a economia popular. 

Observação nº1 - A modalidade criminosa prevista no caput do art. 177, 

refere-se à fundação da sociedade por ações. 

Observação nº2 - Nas figuras descritas no § 1º do art. 177, a lei penal 

incrimina fraudes e abusos na administração da sociedade por ações, 

estabelecendo as mesmas penas, segundo o citado parágrafo. Vejamos: ―§ 1º - 

Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia 

popular‖:  

 I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em 
prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à 
assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, 
ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo; 

 § 1º - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a 
economia popular:  

 I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em 
prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à 
assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, 
ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo;  

Explicação inciso I - a partir do momento em que a sociedade está fundada, o 

gerente, diretor ou fiscal leva, através dos meios citados no inciso, informações 

falsas sobre a situação da sociedade. 
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 II - o diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa 
cotação das ações ou de outros títulos da sociedade;  

Explicação Inciso II - simplesmente o gerente, diretor ou fiscal coloco um valor 

acima nas ações, ou abaixo, dependendo de qual for sua intenção. 

III - o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em 
proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia 
autorização da assembleia geral; 

Explicação Inciso III - empréstimo sem autorização. Nem o diretor nem o 

gerente podem fazer empréstimo em proveito próprio ou de terceiro sem 

autorização da Assembléia Geral. Também não pode usar bens em favor dele 

ou em favor de terceiros em função da distinção entre patrimônio da pessoa 

jurídica e dos sócios. 

IV - o diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, 
ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite;  

Explicação Inciso IV - compra e venda de ações. Em regra, o diretor e o 

gerente não podem comprar as próprias ações da empresa. Nem vender, salvo 

autorização legal expressa. 

  V - o diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em 
penhor ou em caução ações da própria sociedade;  

Explicação Inciso V - garantia de crédito: não pode o sócio dar como garantia 

de crédito a própria ação. Exemplo: tomo um empréstimo da sociedade, e 

recebo como garantia desse crédito a própria ação da companhia. Ela não 

representará garantia nenhuma. A ação perde seu valor líquido. 

 VI - o diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com 
este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios; 

Explicação Inciso VI - distribuição de dividendos fictícios. Se não houver 

um balanço e não for possível saber quanto a empresa lucrou, e se forja um 

balancete, há crime, que pode ser cometido por um dos sócios. Gerente, diretor 

ou sócio, como é aceito pela jurisprudência. 

VII - o diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluiado 
com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer; 
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Explicação Inciso VII - aprovação de conta ou parecer: gerente, diretor ou 

fiscal que faça conluio com terceira pessoa para aprovação de conta pela 

assembleia incorre neste crime. Qualquer tipo de aprovação de conta ou 

parecer em conluio, mesmo que não cause prejuízo é crime. Então note, este 

inciso é diferente: o crime aqui é formal. 

VIII - o liquidante, nos casos dos ns. I, II, III, IV, V e VII; 

Explicação Inciso VIII - liquidante: não existe mais a figura do liquidante, mas 

sim o administrador judicial. 

IX - o representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a 
funcionar no País, que pratica os atos mencionados nos ns. I e II, ou dá falsa 
informação ao Governo. 

Explicação Inciso IX - representante de S/A de capital estrangeiro que faz 

afirmação falsa para o governo, mente sobre as condições econômicas ou faz 

falta cotação de ações também está praticando o crime. A sociedade de capital 

estrangeiro só poderá incidir na prestação de informações falsas ao governo ou 

afirmação falsa sobre 

Segundo os termos do § 2º do art. 177 do Código Penal - Incorre na pena 

de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, ―ao acionista que, a fim de 

obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de 

assembleia geral‖. 

Objetividade jurídica – é o patrimônio em geral (caput) ou o patrimônio 

societário (§§ 1º e 2º); 

Objeto material – é o prospecto ou a comunicação que contém a afirmação 

falsa ou a omissão fraudulenta (caput); o prospecto, relatório, parecer, balanço 

ou comunicação ao público, as ações ou outros t´pitulos, o empréstimo tomado 

à sociedade ou os bens e haveres sociais, os lucros ou dividendos fictícios, a 

conta ou o parecer fraudulentamente aprovado, a informação prestada ou voto 

negociado (1º e 2º); 
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Elemento subjetivo do tipo – não há, come exceção do inciso III, do § 1º - 

―em proveito próprio ou de terceiro‖ e § 2º a fim de obter vantagem para si ou 

para outrem; 

Elemento subjetivo – é o dolo. 

Sujeito ativo – é a pessoa que subscreve o capital (caput), podendo ainda ser 

o sócio, a sociedade anônima ou os acionistas (figuras dos §§ 1º e 2º) 

Sujeito passivo – é qualquer pessoa que subscreva o capital (caput), podendo 

ainda ser o sócio, a sociedade anônima ou os acionistas (figuras §§ 1º e 2º)  

Consumação – quando a conduta típica for praticada, trata-se de crime formal 

Forma privilegiada – a pena será detenção, de seis meses a dois anos, e 

multa, se o acionista, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negociar 

o voto das deliberações de assembleia geral – nesta figura há o elemento 

subjetivo específico – a fim de obter vantagem para si ou para outrem.  

A ação penal - pública incondicionada, salvo nas hipóteses do art. 182, 

quando será condicionada  à representação. 

EMISSÃO IRREGULAR DE CONHECIMENTO DE DEPÓSITO OU 

"WARRANT" 

 

        Art. 178 - Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com 

disposição legal: 

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

Noções - Nota de conhecimento de depósito ou warrant são institutos do 

Direito Civil. Temos empresas que funcionam como armazéns, e que em geral 

têm contrato de depósito de mercadorias. Em função de a mercadoria ser de 

difícil movimentação, como ter várias toneladas de açúcar ou feijão, temos o 

crime. A nota de conhecimento transfere a própria propriedade. O armazém 

expede um título comercial. 

Objeto jurídico – é o patrimônio 

Objeto material – é o titulo de credito emitido irregularmanete 
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Elemento subjetivo do crime – é o dolo 

 Sujeito ativo – é o depositário da mercadoria, obrigado a emitir os títulos de 

crédito, respeitando as normas legais. 

Sujeito passivo – é a pessoa detentora do título (endossatário ou portador) 

consumação – quando a conduta típica for praticada independentemente do 

resultado. Trata-se de crime formal. 

 Ação penal - Pública incondicionada. 
 

 FRAUDE À EXECUÇÃO 

 

        Art. 179 - Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou 

danificando bens, ou simulando dívidas: 

        Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 

        Parágrafo único - Somente se procede mediante queixa. 

Objeto jurídico – é o patrimônio 

Objeto material – tanto os vens alienados, desviados, destruídos ou 

danificados quanto o processo de execução. 

Elementos objetivo do tipo – fraudar significa lesar ou enganar com o fito de 

obter proveito; 

Elemento subjetivo do crime – é o dolo; 

Consumação – quando houver o prejuízo para a vítima. 

Tentativa – é possível  

Ação penal – ação penal privada (parágrafo único) pode ser pública, se o 

crime for praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, 

Estados e município. 

 

DA 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. 
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Receptação qualificada:  

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, 

desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma 

utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou 

industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:  

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.  

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo 

anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o 

exercício em residência.  

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela 

desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, 

deve presumir-se obtida por meio criminoso:  

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.  

§ 4º - A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de 

pena o autor do crime de que proveio a coisa.  

§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo 

em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação 

dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.  

 § 6º - Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, 

Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade 

de economia mista, a pena prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro. 

Considerações – a receptação, delito dos mais importantes do título contra o 

patrimônio, esta todo tratada no art. 180 do Código penal, e subdivide-se nas 

modalidades dolosa e culposa. 

Conceito – o conceito se enquadra em crime de ação múltipla, também 

chamado de crime de conteúdo variado ou tipo misto alternativo, sendo as 

condutas incriminadoras = adquirir, receber, transportar, conduzir ou 

ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que o agente sabe ser produto de 

crime, ou influir para que terceiro de boa fé, a adquira, receba ou oculte. É 

crime acessório, em que o objeto material deve ser produto de crime 

antecedente, denominado pressuposto. 

Objetividade jurídica – o patrimônio. Trata-se de crime comum, material 

(receptação própria) e formal (receptação imprópria). 

Objeto material – é o produto do delito anterior. 
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Produto do crime – não exige a lei que o crime antecedente seja 

exclusivamente contra o patrimônio (ex.: roubo, furto). Pode ocorrer receptação 

de coisa produto de peculato, contrabando, descaminho etc. 

Tipo objetivo – o crime de receptação dolosa possui as seguintes figuras: 

 Simples que pode ser própria (art. 180, caput, 1ª parte) ou 

imprópria (art. 180, caput 2ª parte); 

 Qualificada (§ 1º); 

 Agravada (§ 6º); 

 Privilegiada (§ 5º 2ª parte) 

 O crime de receptação própria possui cinco núcleos pela 

conjunção alternativa ―ou‖, assim, a realização de uma só conduta já é,  

suficiente para configurar o crime, mas a prática de uma delas em relação ao 

mesmo objeto material constitui crime único. 

Sujeito ativo – qualquer pessoa. Trata-se de crime comum. 

Sujeito passivo – é o proprietário ou legitimo possuidor de coisa produto de 

crime. Exclui-se o coautor ou participe do delito anterior, de onde proveio a 

coisa, pois ele responderá somente pelo que anteriormente praticou 9 ex.: o 

participe do furto, encontrado com a coisa subtraída, não pode ser acusado de 

receptação. 

Consumação – quando houver prejuízo para a vítima em face do seu 

distanciamento da coisa que lhe foi tomada. 

Tentativa – é admissível 

Ação penal – pública incondicionada em todas as modalidades descritas no 

tipo. 

Observações importantes: 

Autonomia da receptação – embora seja crime acessório, guarda autonomia 

em face do crime antecedente, pois, ainda que desconhecido ou isento de 

pena o autor do crime pressuposto, há receptação. Dispensa até mesmo 
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processo penal ou inquérito policial em relação ao crime anterior. A receptação, 

como crime acessório, não prescinde, da prova de existência do crime anterior.  

Receptação própria – ocorre com a aquisição, recebimento, transporte, 

conclusão ou ocultação da coisa. É crime material cuja consumação ocorre 

com a tradição da coisa necessitando de dolo direito. 

Receptação imprópria – ocorre quando o agente influi para que terceiro de 

boa-fé adquira, receba ou oculte a coisa. Neste caso especifico trata-se de 

crime formal, não sendo necessária sucessão na mediação. Se o adquirente 

influi para que terceiro de má-fé adquira, receba ou oculte a coisa ambos 

responderão por receptação própria – aquele que influi figurara como partícipe 

do crime. 

Receptação qualificada pela atividade comercial ou industrial (art. 180, § 

1º CP) - consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir, ter em deposito, 

desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma 

utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou 

industrial, sendo como tal considerado para efeitos penais, qualquer forma de 

comércio clandestino, inclusive o exercício em residência.  

ATENÇÃO! Há polemica a respeito da aplicação da pena em razão de não 

conter o elemento ―sabe‖ no tipo penal. o STJ assim, já decidiu: ―devido à atual 

redação dO § 1º determinada pela Lei nº 9.426/96, o dolo eventual ( que 

também determina o reconhecimento da prática de receptação culposa) 

transformou a punibilidade de menor (menos grave) em maior ( mais grave). 

Fala-se na inconstitucionalidade do referido § 1º, mas melhor aqui seria 

desconsiderar esse preceito secundário. Com esse entendimento, adotado pela 

maioria, a turma concedeu a ordem a fim de substituir a reclusão de três a oito 

anos prevista no § 1º pela de quatro anos, caput do art. 180 do CP. E fixou a 

pena, definitivamente, em um ano e dois meses de reclusão, ao seguir as 

diretrizes originariamente adotadas pela sentença, considerada aí a 

reincidência e a multa lá fixada‖. (STJ, HC 101.531- MG, Rel. Min. Nilson 

Naves, 22.08.2008). No mesmo sentido o STF desconsiderou tal raciocínio e 

compreendeu que, ―apesar da falta de técnica na redação do aludido preceito, 
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a modalidade qualificada do § 1º abrangeria tanto o dolo direto quanto o 

eventual, ou seja, abarcaria a conduta de quem ‗sabe‘ e de quem ‗deve saber‘ 

ser a coisa produto de crime. Assim, se o tipo pune a forma mais leve de dolo 

(eventual), a conclusão lógica seria que, com maior razão, também o faria em 

relação ´\a forma mais grave 9dolodireto), mesmo que não tenha dito 

expressamente, pois o menor se insere no maior‖ (STF, HC 97344/SP, relª Min 

Ellen Gracie, 12.05.2009). 

Receptação culposa (180, § 3º CP) – ocorre quando o agente adquire ou 

receba coisa que, por sua natureza ou desproporção entre o valor e o preço, ou 

pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. 

Receptação dolosa privilegiada (art. 180, § 5º, in fine CP) – sendo de 

pequeno valor a coisa, objeto da receptação, e o réu primário, pode o juiz 

substituir a pena de reclusão pela detenção, reduzi-La de uma a dois terços, ou 

aplicar somente a pena de multa. 

Perdão judicial (art. 180, § 5º, primeira parte, CP) – em se tratando de 

receptação culposa, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em 

consideração as circunstancias deixar de aplicar pena. 

Outras observações importantes: 

 Para que se configura a receptação é necessário que o agente 

não seja coautor ou participe do crime patrimonial anterior. É imperativo ainda 

que não haja favorecimento real, ou seja, que o auxilio não seja prestado ao 

próprio agente que cometeu o crime anterior, mas sim em proveito de 

receptador ou de terceira pessoa; 

 O STF entende impossível a receptação tendo como objeto bem 

imóvel; 

 Há receptação mesmo que o bem seja proveniente de aro ilícito 

praticado por menor, louco, ou até mesmo por qualquer das pessoas que 

gozam da imunidade denominada causa absolutória; 
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 Se o conhecimento da origem delituosa do bem é tido depois da 

aquisição do mesmo não há crime de receptação, salvo se o agente ocultar a 

coisa ou influir para que terceira pessoa, de boa fé, a adquira, receba ou oculte; 

 É possível a receptação da receptação; entretanto, quando um 

terceiro de boa fé, adquire a coisa, não há crime quanto às próximas 

aquisições, ainda que feitas de má-fé (posição majoritária). 

DA RECEPTAÇÃO DE ANIMAL 

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou 

vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente 

domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve 

saber ser produto de crime: (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016) 

Considerações – o delito em analise foi introduzido pela Lei 13.330/2016 

visando combater o abigeato (ou abacto de animais semovente domesticável) 

que consiste no furto (§ 6º art. 155 CP) ou receptação de animais no campo, 

diante do crescente número de furtos e roubos cometidos em áreas rurais, o 

que consequentemente fomenta a receptação. Além é claro da preocupação do 

legislador com a saúde pública, vez que essa modalidade de crime abastece o 

comércio clandestino de alimentos.  

Ocorre que o novo tipo penal, em razão de falha legislativa, acabou 

gerando um flagrante contrassenso em relação à pena em abstrato. Verifica-se 

que, antes da nova lei, a receptação qualificada de um semovente 

domesticável de produção, teria uma pena em abstrato de reclusão, de 3 a 8 

anos, e multa (CP, art. 180, § 1º). Com o novo tipo penal, o mesmo delito terá 

uma pena em abstrato de reclusão, de 2 a 5 anos, e multa (CP, art. 180-A). 

Conduta: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou 

vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente 

domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve 

saber ser produto de crime. 

Antes da Lei 13.330/2016 Depois da Lei 13.330/2016 

Era punida no § 1º do art. 180, CP, 

cuja pena é de 3 a 8 anos 

Passou a ser punida no art. 180-A, 

CP, cuja pena é de 2 a 5 anos. 
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Condutas incriminadoras – sete são as condutas que integram o delito - a 

conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou 

vender. 

Objetividade Jurídica – o patrimônio, do indivíduo, especialmente aquele 

representado pelos animais semoventes.  

Obs.: Semovente domesticável de produção é o animal que foi 

domesticado ou que pode ser domesticado para ser utilizado como rebanho 

e/ou produção. Em regra, incluem-se neste conceito (os bovinos, ovinos, 

suínos, caprinos etc.) 

Tipo objetivo - Trata-se, de tipo misto alternativo (ou de conteúdo variado). Ou 

seja, a prática de qualquer das condutas configura o delito, em sua forma 

consumada. Todavia, a prática de mais de uma conduta, no mesmo contexto 

criminoso, configura crime único.  

Sujeitos do delito – por tratar-se de crime comum, o sujeito ativo pode ser 

qualquer pessoa, salvo o autor, coautor ou partícipe do crime antecedente, que 

só podem por esse (delito antecedente) responder.  

Sujeito passivo - é o mesmo do crime antecedente. Aliás, a receptação faz 

com que se mantém ou que se perpetue a situação ilícita decorrente do crime 

anterior, em prejuízo da mesma vítima. Com isso, a coisa fica cada vez mais 

distante da sua esfera de vigilância ou disponibilidade. 

Obs.: É possível a caracterização do chamado crime de receptação em 

cadeia. Isso ocorre quando o delito antecedente for outra receptação, pois o 

tipo penal exige simplesmente que a coisa seja ―produto de crime‖, qualquer 

que seja ele, ou seja, inclusive de outra receptação. 

Elemento subjetivo - É o dolo direto ou eventual, consistente na vontade livre 

e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito 

ou vender o objeto material, que deve saber ser produto de crime.  

Obs.: Não é necessária a certeza do agente em relação à origem 

criminosa do objeto (dolo direto), pois, a receptação de animal é compatível 
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com o dolo eventual, ou seja, basta que o agente, nas circunstâncias dos fatos, 

tivesse como ―saber ser produto de crime‖. 

Consumação – por tratar-se de crime material, consuma-se, no momento em 

que o agente adquire, recebe, transporta, conduzir, oculta, tem em depósito ou 

vende, semovente domesticável de produção, que deve saber ser produto de 

crime.  

Tentativa - teoricamente possível em todas as condutas (modalidades) do 

crime de receptação de animal. No entanto, a tentativa na modalidade ―ter em 

depósito‖ já caracteriza a consumação pelas condutas de ―adquirir‖, ―receber‖, 

―transportar‖ etc. 

Ação Penal - pública incondicionada e não depende de qualquer condição de 

procedibilidade, cuja titularidade pertence ao Ministério Público. 

Da pena – o novo tipo penal é apenado com reclusão de 2 a 5 anos, e multa, 

crime de maior ofensivo, portanto, afastados os benefícios da Lei 9.099/1995. 

Salvo se tentado, caso em que será possível o benefício da suspensão 

condicional do processo (art. 89 da lei 9.099/95). 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste 

título, em prejuízo: (Vide Lei nº 10.741, de 2003) 

I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; 

II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou 

ilegítimo, seja civil ou natural. 

 

Art. 182 - Somente se procede mediante representação, se o crime previsto 

neste título é cometido em prejuízo:  

I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado; 

II - de irmão, legítimo ou ilegítimo; 

III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. 

 

Art. 183 - Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores: 

I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja 

emprego de grave ameaça ou violência à pessoa; 

II - ao estranho que participa do crime. 
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III - se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos. (Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003) 

 

Noções – no último capítulo dos crimes contra o patrimônio, são reguladas as 

imunidades absolutas e relativas, que segundo Damásio - escusas absolutórias 

são causas que fazem com que a um fato típico e antijurídico, não obstante a 

culpabilidade do sujeito, não se associe pena alguma por razões de utilidade 

pública. São também chamadas de ―casos de imunidade penal absoluta‖, 

―causas de exclusão‖ ou de ―causas de isenção de pena‖. São, assim, causas 

extintivas da punibilidade. 

Escusas absolutórias (art. 181, CP) – é isento de pena (imunidade absoluta) 

o agente que comete os crimes contra o patrimônio (salvo exceção do art. 183, 

CP) em prejuízo do cônjuge, na Constancia da sociedade conjugal, 

abrangendo a união estável; do ascendente ou descendente, seja ol 

parentesco legitimo, civil, ou natural. A mera separação de fato entre cônjuges 

não afasta a escusa absolutória (há decisão em sentido contraio). Para verificar 

se a imunidade absoluta existe ou não no caso do matrimonio (ex.: mulher que 

furta marido), há que observar a situação do casal ao tempo do crime, não 

ocorrendo imunidade, portanto, se o delito ocorreu antes do casamento. Na 

escusa absolutória os atos são típicos, antijurídicos e culpáveis, apenas não 

havendo justa causa para instauração de inquérito policial ou ação penal. 

Delimitação de aplicação do instituto - Essas imunidades são rigorosamente 

de interpretação restritiva. Por exemplo, no caso II, o afim não está incluído. 

Ex.: senhor que furta de seu genro que é casado em separação de bens não 

será beneficiado pela escusa absolutória. 

Representação (art. 182, CP) – a ação penal depende de representação se o 

crime é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente 

separado; do irmão, legitimo ou ilegítimo; do tio ou do sobrinho, com quem o 

agente coabita. Em havendo separação cautelar (separação de corpos) ou até 

mesmo a própria separação judicial, não há escusa absolutória, mas sim a 

situação de que trata o art. 182 – CP (imunidade relativa). Ocorrendo o divórcio 

desaparece qualquer condição. 
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Exceções (art. 183, CP) - A escusa absolutória somente se aplica para os 

crimes contra o patrimônio, desde que cometidos sem violência ou grave 

ameaça. Portanto não se aplicam as hipóteses de escusas absolutórias e de 

ação penal mediante representação quando o crime é de roubo ou extorsão, ou 

quando se tenha empregado a violência ou grave ameaça; ao estranho que 

participa do crime e, se o crime é praticado contra pessoa com idade igual iu 

superior a 60 (sessenta) anos. 

Observação - há entendimento ainda insipiente, no sentido de não aplicação 

das imunidades se a vítima for mulher no contexto de violência domestica ou 

familiar, pois qualquer atos contra o patrimônio da mulher no referido contexto 

encontram-se hoje abrangidos pelo conceito de violência patrimonial previsto 

no art. 7º, V, da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha. 

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL 

 

Observação - Violação de direito autoral, originariamente, era subdivido em 

quatro capítulos, a saber: 

 Dos crimes contra a propriedade intelectual (art. 184 CP); 

 Dos crimes usurpação de nome ou pseudônimo alheio (art. 185 – 
revogado pela lei 10.695/03)  

 Dos crimes contra o privilegio de invenção (arts. 187 a 191CP – 
revogado pela lei 9.269/96) 

 Dos crimes contra as marcas de indústria e comércio (arts. 192 a 195 - 
revogados pela Lei 9.279/96). 

 Dos crimes de concorrência desleal (art. Art. 196 – revogado pela Lei 
9.279/96) 

Vejamos o único crime do titulo que trata dos crimes contra a propriedade 

intelectual 

DA VIOLAÇÃO DO DIREITO AUTORAL 

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
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§ 1.º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito 

de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, 

interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do 

artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os 

represente: 

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

 

§ 2.º Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto 

ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, 

oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma 

reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou 

executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou 

cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos 

titulares dos direitos ou de quem os represente. 

 

§ 3.º Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, 

fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário 

realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar 

previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, 

direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do 

artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os 

represente: 

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

 

§ 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando se tratar de 

exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em 

conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem 

a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso 

privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. 

 

Noções - É o fato de violar (infringir, ofender, transgredir) direitos do autor ou 

que lhe for conexo. Por se tratar de lei penal em branco, aquela cujo preceito 

primário é incompleto, a complementação e o alcance do conceito de direito 

autoral é fornecido por lei especial, (Lei 9.610/98), que deve ser pesquisada 

para uma melhor compreensão.   

Objetividade jurídica - objeto jurídico do crime de violação de direito autoral é 

a propriedade imaterial (ou intelectual), no sentido de proteger o interesse 

moral e econômico do autor de obra literária, artística ou científica, 

assegurados pelo art. 5º, XXVII, da Constituição Federal – ―aos autores 

https://jus.com.br/tudo/propriedade
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pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas 

obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que lhe fixar‖.  

Objeto material - é a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa do agente, 

ou seja, é a obra literária, artística ou científica. 

Sujeito ativo - poderá ser qualquer pessoa que pratique o crime, podendo 

ainda ter coautor ou participante, a exemplo do editor de um livro plagiado. 

Trata-se de crime comum. 

Sujeito passivo - é o autor da obra ou titular do direito autoral, os herdeiros ou 

sucessores, quando já falecido o autor da obra. A lei 9.610/98 em seus arts. 49 

a 52 traz também a possibilidade de ser sujeito passivo a pessoa jurídica de 

direito público ou privado na hipótese em que o autor cede os direitos sobre a 

obra.  

Elemento subjetivo - é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de o 

sujeito violar o direito autoral. Nas figuras qualificadas (§§ 1º a 3º), exige-se, 

ainda, o fim especial de agir contido na expressão ―com o intuído de lucro 

direito ou indireto‖. O tipo penal é exclusivamente doloso, não admite a 

modalidade culposa. 

Consumação - há consumação com a efetiva pratica da violação dos direitos 

autorais, mediante reprodução, venda ou oferecimentos ao público, 

independente da ocorrência do resultado. 

Tentativa - é aceita em todas as modalidades, porém, Delmanto admite 

exceção nas condutas de expor a venda e ter em depósitos (§ 2º), que são 

unissubsistentes. 

Exclusão do crime – nos termos do = 4º do art. 184, do Código Penal, o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º não se aplicam quando se tratar de exceção ou 

limitações ao direito de autor  ou os que lhe são conexos, em conformidade 

com o previsto na Lei 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais), nem cópia de obra 

intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, 

sem intuito de lucro direto ou indireto. É o que ocorre, no penúltimo caso, 
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quando um estudante tira cópia única de um livro para estudar para uma prova. 

As demais limitações ao direito do autor estão expressamente elencadas no 

art. 46 da Lei 9.610/98. O que s caracteriza em causas excludentes de 

tipicidade, quando estiver presente qualquer dessas hipóteses. 

Exigibilidade de lucro - As figuras qualificadas de violação de direito 

autoral (CP, art. 184, §§ 1º a 3conforme já mencionado, exigem, além do dolo, 

o fim especial de agir contido na expressão ―com o intuito de lucro direto ou 

indireto‖). Desta forma, se a contrafação (reprodução não autorizada) de obra 

intelectual não é feita com a finalidade específica de obtenção de lucro direto 

ou indireto, não haverá incidência da qualificadora, em razão da ausência do 

elemento subjetivo específico, mas o agente poderá responder pela figura 

simples de violação de direito autoral (CP, art. 184, caput). 

Programas de computador - Foi objeto de regulamentação específica por 

intermédio da Lei nº 9.609 que estabeleceu "regime de proteção à propriedade 

intelectual de programa de computador..." (art. 2º) e criou delito específico. 

Jurisprudência - Nos crimes contra a propriedade intelectual, de ação penal 

pública, a autoridade policial pode instaurar o inquérito e proceder à busca e 

apreensão de acordo com a regra geral descrita no art. 240, § 1º, do CPP, 

afastando-se a aplicação do art. 527 do CPP (STJ, REsp 543.037-RJ, DJU 

16.11.2004, p.313). 

Ação Penal – existem várias regras no art. 186 do CP. Vejamos: 

a) – ação privada – na figura do caput; 

b) – ação publica incondicionada - nas figuras qualificadas dos §§ 1º e 2º 

bem como se o crime for cometido em desfavor de entidades de direito 

público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou 

fundação instituída pelo poder público; 

c) – ação publica condicionada a representação - na figura do § 3º. 

 

 

 

DOS CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

https://jus.com.br/tudo/propriedade-intelectual
https://jus.com.br/tudo/propriedade-intelectual
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Atentado contra a liberdade de trabalho 

 Art. 197 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça: 

I - a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou 

não trabalhar durante certo período ou em determinados dias: 

 Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena 

correspondente à violência; 

 II - a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar 

de parede ou paralisação de atividade econômica: 

  Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

 

Objetividade jurídica – o direito de exercer a atividade laborativa ou 

empresarial.  

Tipo objetivo - consiste em constranger mediante violência física, (compelindo 

ou obrigando) ou grave ameaça (promessa de causar mal), a fim de atingir a 

liberdade de trabalho do sujeito passivo. 

Sujeito Ativo - O sujeito ativo poderá ser qualquer pessoa que pratique o 

crime, podendo ainda ser praticado em concurso de pessoas. 

Sujeito Passivo - O sujeito passivo poderá ser qualquer pessoa que recaia a 

violência ou grave ameaça, inclusive o proprietário do estabelecimento 

conforme inciso II, primeira parte. 

Pessoa Jurídica - Para Cezar Bitencourt a pessoa jurídica não poderá fazer 

parte do polo passivo, dada à expressão "alguém" utilizada pelo legislador, o 

que configura poder ser somente pessoa natural. 

Elemento Subjetivo - O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade 

livre e consciente de constranger, não admite a modalidade culposa. 

Consumação - A consumação ocorre no momento que a vítima, coagida, 

realiza ou deixa de realizar a atividade que o agente determinou.  

Tentativa - A tentativa é possível quando o sujeito emprega violência ou grave 

ameaça, mas não obtém o que pretendia da vítima. 
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Classificação - Trata-se de crime de ação livre (pode ser cometido por 

qualquer meio, desde que realizado com violência ou grave ameaça contra a 

pessoa), comum quanto ao sujeito ativo (praticado por qualquer 

pessoa), unissubjetivo ou de concurso eventual (pode ser cometido por uma 

pessoa ou pluralidade), material (exige o resultado naturalístico para fins de 

consumação), plurissubsistente (seu iter criminis e cindível) e permanente (sua 

consumação de protrai no tempo). 

Observação - Nas figuras do Inciso I, a pena é cumulativa: detenção de um 

mês a um ano, e multa; na figura do inciso II, as penas são as mesmas, mas o 

mínimo, porém, é de três meses. Em todas as hipóteses, são acrescidas ainda 

as penas correspondentes à violência que, de per si, constituírem crime.  

É evidente que só haverá crime quando a vítima é obrigada  a não 

exercer atividade licita. Por sua vez, obrigar alguém a exercer atividade ilícita 

pode configurar crime de tortura (art. 1º, I, b), se o próprio exercício da 

atividade enquadrar-se em algum dispositivo. 

O ato de forçar alguém a exercer atividade profissional, se cometido de 

forma permanente, pode configurar crime de redução analogoi de escravo (art. 

149 do CP). 

Não há crime, por sua vez, no ato de convencer alguém a participar de 

greve, o que caracteriza o ilícito penal é o emprego de violência ou grave 

ameaça para forçar alguém a aderir ao movimento. 

Delito Subsidiário – o próprio texto legal ressalva que, se da violência 

empregada resultar lesão corporal, ainda que leve, o agente responderá pelo 

crime-fim (art. 197 CP) e pelas lesões. As penas, de acordo com o texto legal 

são somadas. 

A ação penal - é pública incondicionada. Como a pena máxima aplicada é de 

um ano, a competência e do JECrim. 

Competência – quando for atingido trabalhador de forma individual, a 

competência será da Justiça estadual. Se for afetada categoria profissional 
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como um todo, a competência será da Justiça Federal. De acordo com a 

Súmula 115 do extinto Tribunal Federal de Recursos ―compete à justiça 

Federal processar e julgar dos crimes contra a organização do trabalho, 

quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos 

trabalhadores considerados coletivamente‖. 

Jurisprudência 

Ementa: Processual penal. Conflito de 

competências.  Atentado contra liberdade de trabalho (CP, art. 197). 

Competência da justiça comum do estado. I - os indiciados jogavam pedras em 

caminhões de entrega e ameaçavam empregados que se dirigiam ao trabalho, 

incitando-os a aderirem a movimento grevista. Foram enquadrados 

no art. 197 , II , do código penal, como se vê, trata-se de lesão individual, logo, 

o ato delitivo não pode ser tachado de "crime contra a organização 

do trabalho", que tem como objeto, direitos trabalhistas como um todo. 

Precedentes da turma. II - competência do juízo suscitado (juízo estadual). 

(STJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CC 9130 SP 1994/0016412-2 (STJ) 

28/11/1994). 

STJ Ementa: CONFLITO DE COMPETENCIAS. ATENTADO CONTRA 

A LIBERDADE DE TRABALHO (CP, ART. 197 ). COMPETENCIA DA 

JUSTIÇA COMUM DO ESTADO. I - NO CASO CONCRETO, O FATO TIDO 

COMO DELITUOSO TEM NATUREZA INDIVIDUAL. LOGO, NÃO PODE SER 

ACOIMADO DE "CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO", QUE 

TEM COMO OBJETO DIREITOS TRABALHISTAS COMO UM TODO. 

PRECEDENTES DA SEÇÃO. II - COMPETENCIA DO JUÍZO COMUM 

ESTADUAL. (Encontrado em: CONSTITUIÇÃO FEDERAL CP-40 LEG:FED 

DEL: 002848 ANO:1940 ART : 00197 CÓDIGO PENAL CF-88 LEG:FED 

CFD:****** ANO...A. VARA DE ITANHAEM-SP. S3 - TERCEIRA SECAO DJ 

16.08.1993 p. 15950 - 16/8/1993 CP-40 LEG:FED DEL: 002848... 

ANO:1940 ART : 00197 CÓDIGO PENAL CF-88 LEG:FED CFD: 

ANO:1988 ART :00109 INC:00004...) 

 

ATENTADO CONTRA A LIBERDADE DE CONTRATO DE TRABALHO E 

BOICOTAGEM VIOLENTA 

Art. 198 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 

celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de 

outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 
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Objetividade jurídica – é a liberdade de trabalho 

 

 Análise do tipo – comporta duas figuras distintas, na primeira - quem 

emprega constrangimento mediante violência ou grave ameaça; a segunda 

figura criminosa é a boicotagem violenta, que consiste em forçar alguém a não 

fornecer ou não adquirir matéria prima, produtos industriais ou agrícolas de 

outrem. Aqui se tutela a forma imediata a liberdade do comércio de 

mercadorias, para evitar o boicote forçado a fornecedores ou consumidores 

que objetivam excluí-las da atividade empresarial. De forma indireta, os 

trabalhadores e o titular da empresa prejudicada. Não há crime em se tentar 

convencer alguém a não adquirir determinado tipo de produtos (prejudiciais a a 

saúde ou ao meio ambiente, ou até mesmo por opções políticas contrárias aos 

interesses sociais por parte dos empresários). O crime consiste em empregar 

violência ou grave ameaça para forçar o boicote.  

Sujeito Ativo - O sujeito ativo poderá ser qualquer pessoa. Trata-se de crime 

comum. 

Sujeito Passivo – pode ser qualquer pessoa. As pessoas que são coagidas á 

boicotagem não praticam crime algum, sendo vítimas deste. O empresário 

prejudicado é também vítima indireta do delito. 

Elemento Subjetivo - O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade 

livre e consciente de constranger, não admite a modalidade culposa. 

Consumação – na primeira figura consuma-se no momento em que é 

celebrado o contrato de trabalho. Na boicotagem no instante em que é negado 

fornecimento ou aquisição de mercadorias 

Tentativa - é admissível nas duas figuras delituosas 

Classificação - Trata-se de crime comum podendo ser praticado por qualquer 

pessoa. Crime material, pois somente se consuma com a produção do 

resultado representado pela atividade do ofendido que cumpre as exigências 

do sujeito ativo, crime doloso e geralmente instantâneo. 
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Concurso – A pena cominada é de detenção, de um mês a um ano, e multa, 

além da correspondente à violência.  

A ação penal - é pública incondicionada. Em razão da pena competência 

JECrim. 

Observação - A lei penal determina o acúmulo material entre a infração, 

espécie do gênero constrangimento ilegal, e a lesão corporal ou morte, 

decorrente do emprego da vis absoluta (ESTEFAM). Havendo concurso de 

delitos, as penas  serão consideradas globalmente, para efeito de se 

determinar a competência do Juízo Especial Criminal. 

 

 ATENTADO CONTRA A LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO 

Art. 199 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 

participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação 
profissional: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 
 
Objetividade jurídica – a liberdade de associação prevista no art. 8º, caput, 

e inciso v da Constituição federal, que estabelecem que ―é livre a associação 

profissional ou sindical‖ e que ―ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se 

filiado a sindicato‖. 

 Análise do Tipo - Assim como no art. Anterior, o tipo é o constrangimento 

mediante violência ou grave ameaça, com incidência na liberdade de 

associação. 

Sujeito Ativo – qualquer pessoa trata-se de crime comum. Pode ser membro 

ou não de entidade classista ou da associação sindical. 

 

Sujeito Passivo - qualquer pessoa coagida a participar ou deixar de 

participar de entidade classista ou da associação sindical. 

 

O objeto material - é a conduta praticada pelo agente de cercear essa 

liberdade, sendo um direito constitucional previsto no 

art. 5º, XIII da Constituição Federal. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730602/inciso-xiii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Elemento Subjetivo - é o dolo, constituído pela vontade livre e consciente de 

constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou 

deixar de participar de determinado sindicato ou associação. Não admite a 

modalidade culposa. 

 

Consumação - Se tratando de crime material, se consuma somente com a 

efetiva participação da pessoa constrangida a fazer ou não fazer parte de 

determinada associação ou sindicato. 

 

Tentativa - é admissível, uma vez que alguém pode ser compelido a 

associar-se, não o fazendo apesar da violência ou ameaça empregados por 

exemplo. 

 

Concurso – o próprio texto legal ressalva que, se da violência empregada 

resultar lesão corporal, ainda que leve, o agente responderá pelo crime –fim 

do art. 197 do Código penal – nesta caso a pena cominada é cumulativa: 

detenção de um mês a um ano, e multa; acrescidas ainda as penas 

correspondentes à violência que, de per si, constituírem crime. A ação penal é 

pública incondicionada. 

Observações – tratando-se de vias de fato, por ser uma contravenção e não 

crime, não determina a cumulação das penas cominadas. 

 

Competência – se a ação do agente atingir e existência de associação ou 

sindicato, que é interesse coletivo de todos os trabalhadores, a competência 

será da Justiça Federal (e a investigação da Policia Federal). Não o sendo, 

será da Justiça e Policia estaduais. 

Ação penal – é pública incondicionada. Em razão da pena o julgamento é de 

competência do JECrim. 

PARALISAÇÃO DE TRABALHO, SEGUIDA DE VIOLÊNCIA OU 

PERTURBAÇÃO DA ORDEM. 
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Art. 200 - Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, 

praticando violência contra pessoa ou contra coisa: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

Parágrafo único - Para que se considere coletivo o abandono de 

trabalho é indispensável o concurso de, pelo menos, três empregados. 

 

Objetividade jurídica – liberdade de trabalho 

 

Tipo objetivo – o tipo penal engloba duas figuras típicas: 

a) - consiste na participação da suspensão do trabalho (o lockout, 

ou abandono de trabalho pelos empregadores; ou, 

b) - o abandono coletivo de trabalho (conhecido como greve), com 

a prática de violência contra a pessoa ou coisa, e não necessariamente para 

coagir alguém, mas para tornar a "pressão" mais eficiente ou por mero 

vandalismo. Para que haja o crime, é necessário o abandono de pelo menor 

três trabalhadores, nos termos do parágrafo único do dispositivo em estudo. 

Importante salientar que o ato de participar de greve não é crime, e sim 

fazê-lo com emprego de violência contra a pessoa ou coisa. 

 

Sujeito Ativo – na primeira figura é o empregador, e na segunda – os 

empregados. Também respondem pelo crime aqueles que não são 

empregados ou empregados, mas que, em conluio com estes, empreguem a 

violência. 

Sujeito Passivo - poderá ser qualquer pessoa natural quando houver 

violência contra a pessoa, ou pessoa jurídica quando houver dano à coisa. 

Objeto Material - é a paralisação do trabalho. 

Elemento Subjetivo - é o dolo, consubstanciado na vontade livre e 

consciente de praticar a suspensão ou abandono coletivo de trabalho, 

praticando durante a paralisação violência contra a pessoa ou contra a coisa, 

não admite a modalidade culposa. 

 

Consumação - A consumação se efetiva com a prática violenta praticada por 

empregado ou empregador no transcurso do movimento. 
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Tentativa - A tentativa é admissível, uma vez que o sujeito ativo inicia 

determinada violência, porém não obtém êxito devido a forças alheias a sua 

vontade. Ex: empregado que lança objeto em direção a vidraça no intuito de 

quebra-la, mas não imprime força suficiente, ou funcionários que se dirigem a 

empresa para destruir patrimônio, sendo obstados pela ação da Polícia. 

 

Classificação - Trata-se de crime comum podendo ser praticado por qualquer 

pessoa. Crime material, pois somente se consuma com a produção do 

resultado. De concurso necessário, pois exige participação de mais de uma 

pessoa. Instantâneo, pois se consuma no momento da prática violenta contra 

a pessoa ou coisa. E plurissubsistente pois não se aperfeiçoa com ato único. 

 

Concurso - – o próprio texto legal ressalva que, se da violência empregada 

resultar lesão corporal, ainda que leve, o agente responderá pelo crime-fim (art. 

197 CP) e pelas lesões. As penas, de acordo com o texto legal são somadas. 

A ação penal - é pública incondicionada. Como a pena máxima aplicada é de 

um ano, a competência e do JECrim. 

PARALISAÇÃO DE TRABALHO DE INTERESSE COLETIVO 

Art. 201 - Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, 

provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

 

Noções – este artigo encontra-se revogado pela constituição federal e pela 

Lei de Greve ( lei nº 7.783/89). 

 

 

INVASÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL OU 

AGRÍCOLA. SABOTAGEM 

Art. 202 - Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou 

agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, 

ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes 

ou delas dispor: 

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

Objetividade jurídica – a propriedade e a liberdade de trabalho 
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Análise do Tipo – primeira figura: a conduta de invadir, ou seja, ingressar de 

forma violenta, hostil ou clandestinamente, ou ocupar, ou seja, tomar posse 

indevidamente estabelecimento industrial, comercial ou agrícola.  

 

A segunda figura conhecida por sabotagem que consiste em danificar 

(destruir, danificar) o estabelecimento ou as coisas nele existentes o que 

delas dispor (vender, trocar, locar), com o fim de impedir ou embaraçar o 

curso normal do trabalho. 

 

Sujeito Ativo - pode ser qualquer pessoa por se tratar de crime comum, 

podendo ser cometida por uma ou mais pessoas em concurso. 

 

Sujeito Passivo - é o titular do estabelecimento e a coletividade. 

 

Objeto Material - é o estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. 

 

 Elemento Subjetivo - é o dolo, consubstanciado na vontade livre e 

consciente de ocupar por meio de invasão estabelecimento industrial, 

comercial ou agrícola, ou dispor das coisas nele existentes. 

É necessário que o sujeito ativo realize uma das condutas com o fim de 

impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, pois sem essa finalidade a 

conduta será atípica e poderá configurar outro crime. 

 

Damásio de Jesus cita os artigos 150 e 163 como opções de 

configuração de crime da falta das condutas anteriormente citadas. O tipo 

penal é exclusivamente doloso, não admite a modalidade culposa. 

Consumação - tratando de crime formal, a consumação se dá com a 

ocupação ou invasão do estabelecimento ou no momento que o agente 

danifica, destrói ou dispõe das coisas. 

Tentativa - é admissível uma vez que o iter criminis é passível de 

fracionamento, a exemplo do sujeito na tentativa de ingressar no 

estabelecimento para impedir a consecução do trabalho, é contido/impedido 

por terceiros. 
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Classificação - Trata-se de crime comum podendo ser praticado por qualquer 

pessoa. Monossubjetivo, pois pode ser praticado por somente uma pessoa. 

Formal por que se consuma independente de embaraço ou interrupção do 

trabalho. Plurissubsistente visto que o iter criminis pode ser fracionado. 

Pluriofensivos, pois lesam mais de um bem jurídico tutelado. Permanente em 

caso de ocupação e instantâneo para sabotagem. 

Ação penal - é pública incondicionada. A pena cominada é cumulativa: 

reclusão de um a três anos, e multa. 

Competência – é da justiça federal, vez que a conduta atinge direito coletivo 

dos trabalhadores. 

Observação - uma vez praticado o dano contra a propriedade particular sem 

que fique demonstrada a intenção do agente em embaraçar o curso normal 

do trabalho, não será atribuição da Justiça Federal seu julgamento, cabendo 

então, mediante queixa, sua avaliação pela Justiça estadual. 

FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA 

Art. 203 - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado 

pela legislação do trabalho:  

Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem: 

I - obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado 

estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de 

dívida; 

II - impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, 

mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou 

contratuais. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor 

de dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física 

ou mental. 

 

Objetividade Jurídica – tutela o dispositivo dos direitos trabalhistas, previsto 

nas Constituição Federal (art. 7º), na CLT e em leis especiais. 
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Análise do Tipo - O crime se dá com o ato de frustrar alguém, ou seja, privar, 

direitos trabalhistas assegurados. Trata-se de norma penal em branco, pois 

os direitos assegurados estão previsto na Consolidação das Leis 

Trabalhistas, legislação complementar e na própria Constituição Federal. 

Para que haja o ilícito penal, a frustração deverá correr mediante 

emprego de fraude - ação e/ou comportamento que, sendo desonesto e 

ardiloso, tem a intenção de enganar ou ludibriar alguém - ou violência. 

A exemplo: pode ser citado o agente que paga ao empregado salário 

inferior ao mínimo legal, mas o faz assinar recibo de valor correspondente ao 

piso. 

Sujeito Ativo - pode ser qualquer pessoa, não tendo obrigatoriamente 

relação de emprego entre sujeito ativo e passivo, embora seja mais comum 

realizado por empregador. 

Sujeito Passivo - é o titular dos direitos assegurados na Consolidação das 

Leis Trabalhistas, legislação complementar e na própria Constituição Federal. 

 

Objeto Material - é a pessoa que mediante a natureza do fato delitivo, se vê 

frustrada em seus direitos trabalhistas. 

 

Elemento Subjetivo - é o dolo, consubstanciado na vontade livre e 

consciente de frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela 

legislação do trabalho. 

O tipo penal é exclusivamente doloso, não admite a modalidade 

culposa. 

Consumação - consuma-se no momento em que o titular do direito 

assegurado pela legislação trabalhista vê-se impedido de exercê-lo 

 

Tentativa - é admissível uma vez que o iter criminis é passível de 

fracionamento, como por exemplo o agente iniciando a execução do delito, 

nãoalcança seus consumação por circunstancias alheias a sua vontade. 

 

Classificação - comum quanto ao sujeito, doloso e material. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Figuras equiparadas – A Lei 9.777/98 acrescentou o § 1º ao art. 203, 

prevendo as mesmas penas para quem: 

I - obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado 

estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de 

dívida; 

Se o agente impedir a locomoção do empregado em razão dessa 

dívida haverá crime mais grave de redução análoga a de escravo, (art. 149 

CP). 

II - impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, 

mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou 

contratuais. 

Atualmente o entendimento quanto as condutas de manter vigilância 

ostensiva no local de trabalho ou apoderar-se de documentos ou objetos 

pessoais do trabalhador, com o intuito de retê-lo no local do trabalho, 

caracteriza também o crime capitulado no art. 149 § 1º, II do CP) 

 

Causas de aumento de pena (art. 203, § 2º)– a pena será aumentada se a 

vítima for menor, idoso, gestante, indígena ou portador de deficiência. Esta 

lista é taxativa, não se prevendo outras ―minorias‖ a considerar. Segundo 

BITENCOURT, é inadmissível a analogia.  

Concurso de crimes – se da violência empregada resultarem lesões 

corporais, ainda que leves, o agente responderá pelos dois crime e as penas 

serão somadas. 

Ação penal - é pública incondicionada. 

 

Obs.: Segundo a doutrina, o pagamento de salário inferior ao mínimo 

tipifica este crime. Já seu pagamento com cheques sem fundo, não! Seria 

apenas caso de estelionato, já previsto na legislação. 

 

 

FRUSTRAÇÃO DE LEI SOBRE A NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO 

Art. 204 - Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal 

relativa à nacionalização do trabalho: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 
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Objetividade jurídica – a finalidade do dispositivo é garantir que sejam 

respeitadas as regras atinentes ao número mínimo de trabalhadores 

brasileiros contratados pelas empresas. 

 

 Análise do Tipo - O crime ocorre com o ato de frustrar, direitos trabalhistas 

assegurados mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à 

nacionalização do trabalho. Trata-se de norma penal em branco, pois os 

direitos assegurados estão previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas. 

 

Sujeito Ativo – pode ser qualquer pessoa – empregador ou o empregado que 

quer ser contratado e, fraudulentamente, esconde sua condição de 

estrangeiro. 

Sujeito Passivo - é o Estado. 

 

Objeto Material - O objeto material pode ser os contratos indevidamente 

celebrados. 

Elemento Subjetivo - é o dolo, consubstanciado na vontade livre e 

consciente de frustrar obrigação relativa à nacionalização do trabalho, o tipo 

penal é exclusivamente doloso, não admite a modalidade culposa. 

 

Consumação - se efetiva com a frustração de lei que disponha sobre a 

nacionalização do trabalho. 

Tentativa - é admissível visto que a frustração de lei sobre a nacionalização 

do trabalho é crime cujo iter criminis é passível de desdobramento e de 

fracionamento no tempo. 

 

Classificação - comum, pois ode ser praticado por qualquer pessoa. Delito 

simples, pois ofende a só uma objetividade jurídica. Material, pois o tipo faz 

menção à conduta do agente e ao resultado, sendo imprescindível a 

ocorrência deste para a consumação. 

 

Concurso de crimes – de acordo com o que estabelece o próprio tipo penal, 

se da violência empregada resultarem lesões corporais, ainda que leves, o 

agente responderá pelos dois crimes e as penas são somadas. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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Ação penal - é pública incondicionada. Competência do JECrim. 

 

Observação: 

Segundo Heleno Fragoso, citado por BITENCOURT, ' se frustrando, 

com violência ou fraude, obrigação relativa à nacionalização do trabalho, o 

agente violar direito individual assegurado pela lei trabalhista, praticará em 

concurso formal, igualmente, o crime previsto no art. 203, Código Penal. 

 

Ainda, segundo Mirabete, citado por ESTEFAM, haveria 

incompatibilidade entre o principio defendido pelo art. 204, CP (a 

nacionalização do trabalho) com os princípios garantidores da igualdade de 

direitos entre brasileiros e estrangeiros residentes no país. Entende assim 

que o artigo estaria"não recepcionado"pela Carta Magna, incompatível com a 

mesma. 

 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM INFRAÇÃO DE DECISÃO 

ADMINISTRATIVA 

Art. 205 - Exercer atividade, de que está impedido por decisão 

administrativa: 

Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa. 

 

Objetividade jurídica – o respeito às decisões administrativas relativas ao 

impedimento do exercício de atividades profissionais. 

 

Análise do Tipo - Busca-se tutelar decisões administrativas, ou seja, ocorre o 

crime, quando o agente exerce atividade que esteja impedido de fazê-la em 

virtude de decisão administrativa. 

Sujeito Ativo - é a pessoa que se encontra impedida administrativamente de 

exercer sua atividade 

Sujeito Passivo - é o Estado 

 Objeto Material - é a atividade desempenhada pelo agente. 

Elemento Subjetivo - é o dolo, consubstanciado na vontade livre e 

consciente de exercer a atividade ciente da existência da proibição, não 

admite a modalidade culposa. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10612541/artigo-204-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Consumação - a consumação se com a reinteração dos atos próprios da 

conduta ao qual o agente está impedido. Um só ato não configura o delito 

necessitando que haja sua repetição. 

Tentativa - não é admissível, por se t5ratasr de crime habitual. 

Classificação - próprio, pois só pode ser cometido por pessoa que esteja 

impedia de exercer determinada atividade, doloso e de conduta habitual.  

Ação penal – é pública incondicionada. 

Obs.: Se o crime em detrimento do serviço ou interesse de autarquia 

federal, a competência é da Justiça federal. 

 

ALICIAMENTO PARA O FIM DE EMIGRAÇÃO 

Art. 206 - Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-

los para território estrangeiro. 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos e multa 

Objetividade jurídica – o interesse do Estado na permanência de 

trabalhadores no País, mantendo-se aqui a mão de obra nacional. 

 

Análise do Tipo - A conduta típica não é mais ―aliciar‖, como no artigo 

anterior, mas ―recrutar‖, que, como sentido semelhante, exige a iniciativa do 

agente para atrair, seduzir ou angariar trabalhadores para fim de emigração. 

Exige a lei, agora, que haja, fraude, ou seja, que o agente induza ou 

mantenha em erro os trabalhadores, por exemplo, com falsas informações ou 

promessas, convencendo-os a levá-los para territórios estrangeiro. Não há 

necessidade da ida do trabalhador, basta que esses sejam induzidos a ir para 

território estrangeiro. 

Sujeito Ativo - é qualquer pessoa que recrute trabalhadores mediante fraude 

para trabalhar no estrangeiro. 

Sujeito Passivo - é o Estado de forma primária e de forma secundária os 

trabalhadores aliciados e a quem interessar a permanência do trabalhador 

nacional no país. 

Objeto Material - são os trabalhadores recrutados. 

 

Elemento Subjetivo - dolo do crime de recrutamento de trabalhadores é a 

vontade de atraí-los para a sua transferência para outro país. Exige-se, 



 

 

DIREITO PENAL III  

                                                           Profª: Ana Maria Duarte Página 194 

porém, que o agente queira iludir os trabalhadores por meio de fraude, para 

induzi-los ou instigá-los a ida para outro país. O tipo penal é exclusivamente 

doloso, não admite a modalidade culposa. 

 

Consumação - ocorre com o recrutamento, mesmo sem a efetiva ida ao 

exterior, tratando-se de delito formal ou de consumação antecipada. 

Tentativa - é admissível nos casos em que o sujeito tente recrutar pessoas 

de forma fraudulenta, porém, sem sucesso. 

Classificação - é crime doloso, de ação ou forma livre, comum, simples, 

formal, plurissubsistente e de concurso eventual e instantâneo. 

 

Observação 

Dentre os tipos penais existentes aplicáveis no  código penal brasileiro, 

para os casos de tráfico de pessoas e às imigrações ilegais, encontramos 

também Protocolos Adicionais à Convenção das Nações Unidas contra o 

Crime de Organizado Transnacional (Tratado de Palermo, em 2000): 

Protocolo relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, 

em especial mulheres e crianças, cujos índices de incidência são 

extremamente superiores aos de homens em nossa atual conjuntura, e 

também o Protocolo sobre o tráfico de Migrantes por Via terrestre, Marítima e 

Aérea, promulgados no Brasil, respectivamente, pelo Decreto 

n. 5.017 e 5.016, de 12.03.2004. 

A lei pune a emigração fraudulenta, não a espontânea. A exigência da 

elementar"mediante fraude"só foi introduzida em 1993 pela lei 8.683/93. 

Mesmo que o aliciamento de trabalhadores para atuar no exterior possa 

configurar ilícito, não havendo fraude, crime não será. 

 

ALICIAMENTO DE TRABALHADORES DE UM LOCAL PARA OUTRO DO 

TERRITÓRIO NACIONAL 

Art. 207 - Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para 

outra localidade do território nacional: 

Pena - detenção de um a três anos, e multa. 

§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da 

localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97875/decreto-5017-04
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97876/decreto-5016-04
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103296/lei-8683-93


 

 

DIREITO PENAL III  

                                                           Profª: Ana Maria Duarte Página 195 

fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não 

assegurar condições do seu retorno ao local de origem. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor 

de dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física 

ou mental. 

 

Objetividade jurídica – tutela-se o interesse do Estado em manter o 

trabalhador em sua região de origem evitando escassez de mão de obra no 

local. 

 

 Análise do Tipo - A conduta é aliciar, ou seja, seduzir, convencer, atrair, 

trabalhadores para que exerçam labor em outro local do território nacional, de 

modo a desguarnecer o local de origem de sua mão de obra. Não há 

necessidade da ida dos trabalhadores, basta que esses sejam aliciados a ir 

para outro local no território nacional. 

Sujeito Ativo - é a qualquer pessoa que alicie trabalhadores trabalhar em 

outra localidade do território nacional. 

Sujeito Passivo - é o Estado de forma primária e de forma secundária os 

trabalhadores aliciados. 

Objeto Material - são os trabalhadores recrutados. 

Elemento Subjetivo - dolo do crime de recrutamento de trabalhadores é a 

vontade de atraí-los para a sua transferência para outro país. Exige-se, 

porém, que o agente queira iludir os trabalhadores por meio de fraude, para 

induzi-los ou instigá-los a ida para outro país. O tipo penal é exclusivamente 

doloso, não admite a modalidade culposa. 

 

Consumação - ocorre com o aliciamento, mesmo sem a efetiva ida a outra 

localidade no território nacional, tratando-se de delito formal ou de 

consumação antecipada 

 

Tentativa - é admissível nos casos em que o sujeito tente aliciar pessoas, 

porém, sem sucesso. 

Classificação - O delito é crime doloso, de ação ou forma livre, comum, 

simples, formal, plurissubsistente e de concurso eventual e instantâneo. 
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Causas de aumento de pena – nos termos doa RT. 207, § 2º, a pena será 

aumentada de um sexto a um terço se a vítima for menor de 18 anos, idosa, 

gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. 

Esta lista é taxativa, não se prevendo outras ―minorias‖ a considerar. 

Segundo BITENCOURT, é inadmissível a analogia. 

 

Ação penal - é pública incondicionada. 

 

Figuras equiparadas – de acordo com o § 1º do art. 207, introduzido pela Lei 

nº 9.777/98, incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da 

localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante 

fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda, não 

assegurar condições de retorno ao local de origem. 

 

Três são as condutas incriminadoras:  

 Recrutar trabalhadores, fora da localidade de execução do trabalho, 

dentro do território nacional; 

 Recrutar trabalhadores, fora da localidade de execução do trabalho, 

manca de qualquer quantia do trabalhador; 

 Não assegurar condições de retorno do trabalhador ao seu local de 

origem após tê-lo recrutado em local diverso. 

 

DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO 

ULTRAJE A CULTO E IMPEDIMENTO OU PERTUBAÇÃO  

DE ATO A ELE RELATIVO 

 

Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou 

função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; 

vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso; 

Pena – detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa. 

 

Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um 

terço, sem prejuízo da correspondente violência. 

 



 

 

DIREITO PENAL III  

                                                           Profª: Ana Maria Duarte Página 197 

Bem jurídico: Tutela-se a liberdade individual de ter a crença e culto, seu 

sentimento religioso, independentemente da religião professada. 

 

Sujeito ativo - qualquer pessoa, pois se trata de crime comum.  

 

Sujeito passivo - é a pessoa que sofre com o escarnecimento, assim como a 

perturbação, impedimento de cerimônia ou prática de culto religioso, como 

também o vilipendio. Portanto, são pessoas determinadas que são vítimas, pois 

tanto pode ser um sacerdote, crente, rabino, padre, freira, pastor, ministro, 

assim como a toda a coletividade praticante da atividade religiosa. 

Tipo objetivo - há três condutas diversas previstas no artigo 208 que 

configuram o delito, vejamos: 

  

a) Escarnecer alguém publicamente, por motivo de crença ou função 

religiosa: O legislador na sua feitura de promover seu domínio com a língua 

pátria utilizou a palavra escarnecer ou mesmo dizer: zombar, achincalhar, 

troçar, mofar, ridicularizar, fazer pouco, ofender alguém publicamente em 

virtude de crença ou função religiosa, ao qual a crença é a fé religiosa e a 

função é sinônimo de cargo, exercida por pessoas determinadas como já dito 

anteriormente. A publicidade da ofensa entende-se, na presença de varias 

pessoas ou de maneira que a chegue ao conhecimento delas. 

 

b) Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso: Impedir é 

paralisar, impossibilitar, evitar que se comece cerimônia ou pratica de culto 

religioso; Perturbar é atrapalhar, estorvar, tumultuar, desorganizar, atrapalhar, 

embaraçar culto ou cerimônia religiosa. Vem a convir que cerimônia é o ato 

solene e exterior do culto (ex. missa, procissão, batismo, casamento) e quanto 

a pratica de culto religioso é o ato religioso não solene (ex. reza, ensino de 

catecismo, novena, oração coletiva, sessão espírita). Portanto, a exemplos 

fáticos são: efetuar disparo com arma de fogo, provocando barulho para que os 

demais fiéis não possam ouvir o sermão do padre (RT, 419/293); palavrões 

proferidos por pessoa embriagada e de shorts que irrompe na igreja durante a 

missa (RT, 491/318); altos brandos durante casamento que provocam a 

abreviação da cerimônia (RT, 533/394). Cabe aqui ressaltar, que se configura o 
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delito se houver uma alteração material capaz de impedir ou perturbar 

cerimônia ou culto religioso, porquanto, em sua substancia não configura como 

tal um simples desvio de atenção. 

 

c) Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso: A palavra 

vilipêndio consiste em desprezar, menoscabar, aviltar, desdenhar, injuriar, 

ultrajar, portanto, pode ser praticada em ato de culto religioso por palavras, 

escritos ou gestos e que seja cometido na presença de várias pessoas ou de 

maneira que chegue ao conhecimento delas, ou mesmo pode ser praticado 

contra objeto de culto religioso a que prestam como o altar, púlpito (tribuna), 

cálice, crucifixo, livros litúrgicos, turíbulos (Vaso suspenso por pequenas 

correntes, usado nas igrejas para nele queimar-se o incenso; incensório), 

aspersório (Instrumento de metal ou madeira que se mergulha em água-benta 

para aspergi-la sobre os fiéis na igreja). 

Elemento subjetivo - Em todas as condutas acima é representado pelo dolo 

(vontade livre e consciente) de modo especifico, já que inexiste modalidade 

culposa. 

Consumação - Trata-se de delito material, com o escarnecimento, 

independentemente do resultado; com o efetivo impedimento ou perturbação; 

com o vilipêndio, sendo este material ou de simples conduta. 

Tentativa - É admissível, em todas as condutas moldadas nos eixos do 

art.208, Código Penal. 

Causa de aumento de pena - Será aumentada de um terço se houver 

violência, seja contra a pessoa como o objeto, mas além dessa causa de 

aumento de pena, o agente responderá, em concurso material de crimes, delito 

correspondente à sua conduta violenta como lesão corporal, dano, etc; sendo 

assim será forma majorada dos crimes contra o sentimento religioso devido ao 

emprego de violência. 

Ação penal - publica incondicionada, em face da pena a competência é do 

JECrim., cabível a suspensão do processo  
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DOS CRIMES CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS 

Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária 

Art. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária: 
Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa. 
Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 

um terço, sem prejuízo da correspondente à violência. 

Bem jurídico: Tutela-se o sentimento de respeito pelos mortos, bem como a 

dor de seus familiares. 

Sujeito ativo - pode ser qualquer pessoa, trata-se de crime comum. 

Sujeito passivo - não é o morto, pois este não é mais titular de direitos, 

portanto, atinge a coletividade, que representa os a familiares e amigos do 

morto, e também o Estado. 

Tipo objetivo: Ação ou omissão de impedir (paralisar, impossibilitar) ou 

perturbar (embaraçar, atrapalhar, estorvar) o enterro (transporte do corpo do 

falecido em cortejo fúnebre ou mesmo desacompanhado, até o local do 

sepultamento ou cremação, entendendo também num sentido amplo, o velório 

que pode ou não ser realizado no mesmo lugar do sepultamento ou cremação) 

ou cerimônia fúnebre (ato religioso ou civil realizado em homenagem ao morto).  

Elemento subjetivo: é o Dolo direito ou eventual Não há previsão na 

modalidade culposa. 

Consumação: quando o agente tenha efetivamente produzido o resultado de 

impedir ou perturbar enterro ou cerimônia fúnebre. Trata-se de crime material. 

Tentativa: É admissível, na hipótese em que o agente empregue todas as 

formas para produzir o resultado, mas não produzir, cessando-o. 

Causa de aumento de pena e concurso de crimes será a pena aumentada 

de um terço se houver violência, tanto quanto contra a pessoa como contra o 

objeto, além disso, o agente responderá em concurso material de crimes, com 

a sanção correspondente à violência a sua conduta como lesão corporal, dano, 

homicídio, etc. 
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Ação penal - publica incondicionada, promovida e movimentada pelo Ministério 

Publico. É possível a Suspensão condicional do processo: é cabível 

no caput e no parágrafo único (art.89 da Lei 9.099/95) 

VIOLAÇÃO DE SEPULTURA 

Art.210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Bem jurídico: Assim como o artigo anterior, tutela-se o sentimento de respeito 

pelos mortos. 

Sujeito ativo - pode ser qualquer pessoa, trata-se de crime comum. Pode ser 

inclusive familiares do morto, proprietários do túmulo.  

Sujeito passivo – a coletividade, que representa os familiares, amigos do 

morto e o Estado. 

Tipo objetivo: as condutas típicas consiste em: 

a)- Violar (abrir, devassar, romper, escavar, alterar), é claro que se 

houver autorização por exemplo para exumação, o fato não constitui crime. 

b)- profanar (ultrajar, desprezar, vilipendiar, aviltar, macular, conspurcar, 

degradar) sepultura (local destinado ao enterro do cadáver, como os sepulcros, 

mausoléus, tumbas, covas, túmulos) ou urna funerária (local onde guarda 

cinzas ou ossos, como caixas, cofres ou vasos que contêm as cinzas ou ossos 

do morto. 

Tipo subjetivo: É representado pelo dolo (vontade livre e consciente) de violar 

ou profanar sepultura funerária. 

Consumação: Com a violação ou profanação de sepultura ou urna funerária, 

portanto, trata-se de crime material. 

Tentativa: é admissível em caso de violação, mas em se tratando de 

profanação não cabe tentativa, pois aqui, frisa-se ser crime consumado em sua 

forma. 
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Excludente de ilicitude: estrito cumprimento do dever legal e o exercício 

regular do direito (CP, art.23, III), mas somente na circunstância de violação 

porque a profanação é típico contra legem. 

Pena: reclusão, de um a três anos, e multa 

Ação penal - publica incondicionada, promovida e movimentada pelo Ministério 

Publico; é possível a Suspensão condicional do processo: é cabível 

no caput e no parágrafo único (art.89 da Lei 9.099/95) 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE: 

Violação de sepultura e furto – se o agente subtrai objetos externos, como 

placas de bronze ou de prata, sem violar ou profanar a sepultura, não há 

dúvida de que o crime é de furto. Entretanto, quando o agente subtrai objetos 

enterrados com o cadáver, existem duas correspondentes, conforme já 

analisado no crime de furto. Ex.: coisa alheia. Para alguns, os familiares são os 

donos dos bens e o fato constitui crime de furto, enquanto, Para outros, estes 

objetos equivalem à coisa abandonada, e o delito configura violação de 

sepultura.  

Violação de sepultura e subtração de cadáver ou parte dele – a subtração 

de cadáver constitui crime descrito no art. 211 do CP, de modo que, se a 

finalidade é a subtração do cadáver ou parte dele, resta absorvido o delito de 

violação de sepultura por tratar-se de crime-meio. 

DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER 

Art.211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele: 

Pena – reclusão, de 1(um) a 3 (três) anos, e multa. 
 
Bem jurídico: tutela-se o sentimento de respeito pelos mortos 

Sujeito ativo - qualquer pessoa. Trata-se de crime comum.  

Sujeito passivo - é a coletividade, entidade sem personalidade jurídica, a 

família e os amigos do morto. Trata-se de crime vago. 

Tipo objetivo: a conduta consiste em três figuras típicas: 
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a) - Destruir (fazer com que não subsista, tornar insubsistente, destroçar, 

queimar, reduzir a detritos ou resíduos, desaparecer); 

b) - subtrair (tirar do local, furtar).  

Obs.: Se a hipótese de o cadáver integrar o patrimônio de alguma 

Universidade ou instituo de pesquisa, a subtração nesse caso constitui crime 

de furto. E não subtração de cadáver. 

c) - ocultar (esconder, desde que não destrua do cadáver ou parte 

dele). 

Tipo subjetivo: É representado pelo dolo (vontade livre e consciente) de violar, 

subtrair ou ocultar cadáver. 

Consumação: com a destruição total ou parcial do cadáver; desaparecer o 

cadáver ou parte dele, mesmo que temporariamente; retirada do cadáver ou 

parte dele, ainda que temporária. 

Tentativa: É admissível. 

Concurso de crimes: haverá concurso de crimes se o agente mata a vitima e 

posteriormente destrói ou oculta o cadáver (art.121e 211, CP), porém se o 

agente apenas subtrair ou destruir, viola sepultura, tipifica-se como crime único. 

Pena: detenção de um a três anos e multa. 

Ação penal: pública incondicionada.  

Suspensão condicional do processo: É cabível (art.89. Lei n. 9.099/95). 

Competência: aplica-se em primeira instância, desde que afastada a 

incidência do crime de aborto, em que este último é de competência do 

Tribunal do Júri. 

VILIPÊNDIO A CADÁVER 

Art.212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
 
Bem jurídico: tutela-se o sentimento de respeito pelos mortos. 
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Sujeito ativo - qualquer pessoa. Trata-se de crime comum. 

Sujeito passivo é toda coletividade. 

Tipo objetivo: Vilipendiar (tratar com desprezo, aviltar, ultrajar e pode ser 

praticado por diversas maneiras como, atirar excrementos, no cadáver, proferir 

palavrões; despir cadáver; pratica de atos de necrofilia (Psicose que se 

caracteriza por atração sexual pelos cadáveres); despejar líquidos sobre as 

cinzas. 

Tipo subjetivo: Dolo (vontade livre e consciente) de vilipendiar, aviltar o 

cadáver ou suas cinzas. Delito subjetivo especial de tendência devido à 

intenção de ultrajar o bem jurídico tutelado. 

Consumação: ato ultrajante, delito material ou formal, quando verbalmente, 

perante o cadáver ou suas cinzas. 

Tentativa: É admissível, salvo de for praticado de forma verbal.  

Concurso de crimes: haverá concurso de crimes, desde que material, 

quando, além de vilipendiar o cadáver, violar sepultura (art.210 e 212 do CP). 

Mas, se crime formal, ou seja, palavras proferidas contra o morto estejam 

configuradas em calúnia (arts. 212 e 138, inciso 2°, do CP). 

Penal: detenção, de um a três anos, e multa. 

Ação penal - publica incondicionada.  

Suspensão condicional do processo: é admissível (art.89. Lei n. 9.099/95). 
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