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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e do 
Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, Direito 
Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar um e-book que foi feito com muito cuidado 
para auxiliá-lo(a) na próxima prova da OAB. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, entre os dias 07/02 e 19/02, o Estratégia OAB realizará a Jornada 
do Futuro Advogado, a MELHOR reta final para o XXXIV Exame de Ordem. Você realmente não pode perder 
o que estamos preparando!

Para ficar por dentro de tudo e receber as notícias em primeira mão, clique nos botões e participe dos Canais 
abaixo: 

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/oab2021
https://www.redirectmais.com/run/jornada-xxxiv
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TEMA 01 - TEORIA DA PENA 

Definição 

Pena é toda sanção imposta pelo Estado, mediante a ação penal, a quem pratica uma infração penal, como 
retribuição ao ato ilícito praticado e com o fim de evitar novos delitos. 

Pode consistir em privação de liberdade, restrição de direitos ou ainda numa sanção pecuniária imposta 
como decorrência da prática de uma infração penal (crime ou contravenção). 

Pelo princípio da humanidade ou da dignidade da pessoa humana, não haverá pena de morte, penas cruéis, 
castigos corporais, trabalhos forçados, banimento e nem sanções perpétuas (art. 5º, inc. XIX, CF). 

Funções da Pena 

Há inúmeras teorias delimitadoras das funções a serem desempenhadas pelas penas no ordenamento 
jurídico penal, entre elas, podemos destacar as seguintes. 

A) Teorias absolutas 

A pena tem função exclusivamente retributiva, ou seja, de compensar o mal causado pelo crime, sendo 
apenas uma forma de castigo, uma reação à prática de uma infração penal, portanto sua duração deve 
corresponder fundamentalmente à gravidade do delito. 

Nas teorias absolutas a função da pena (retributiva) está completamente desvinculada de qualquer efeito 
social futuro e a aplicação da pena decorre de uma necessidade ética e de justiça por ser a negação do delito 
é a afirmação do Direito. 

B) Teorias relativas 

A pena se fundamenta exclusivamente na necessidade de evitar a prática futura de delitos, traduzindo assim 
apenas a função de prevenção, que pode ser: 

- Prevenção geral 

Dirige-se a toda a sociedade e aos possíveis e potenciais delinquentes visando assim evitar a futura prática 
de crimes. 

Essa prevenção geral pode ser:  

– Negativa: prevenção por intimidação, faz com que potenciais criminosos não queiram cometer crimes, 
traduzindo um conceito de exemplaridade (“o crime não compensa). 

– Positiva: visa a demonstração da inviolabilidade do direito (Claus Roxin) ou ainda busca a fidelidade e o 
respeito às normas, e a afirmação da estabilidade do direito, tendo como consequência de sua violação, a 
sanção penal. 
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- Prevenção Especial: 

Atua diretamente na pessoa do delinquente pela aplicação e execução da pena, visando evitar que este volte 
a cometer crimes. 

Essa prevenção especial pode ser: 

– Negativa: neutralização do indivíduo através do cárcere, por tirar o indivíduo da sociedade, impossibilita 
que ele pratique novos crimes (pena privativa de liberdade). 

– Positiva: visa a ressocialização, ou seja, fazer com que o condenado não volte a cometer novos crimes. 

Teorias unitárias ou ecléticas: 

Unifica as teorias absolutas e relativas, portanto, concilia a retribuição com os fins de prevenção geral e 
especial tendo sido dotada no Brasil (art. 59 do CP) de acordo com as 3 etapas pelas a quais passa uma pena: 

– Prevenção geral negativa: na cominação abstrata da pena no tipo. 

– Prevenção geral positiva e retribuição: na aplicação da pena concreta através da dosimetria. 

-- Prevenção especial positiva e negativa: na etapa de execução, cumprimento das penas. 

Espécies de Penas (Art. 32 do CP) 

Penas privativas de liberdade 

O nosso ordenamento, através do Código Penal e da Lei de Execução Penal, adotou o sistema penitenciário 
progressivo (modelo inglês) em que o detento deve passar por regimes progressivamente menos severos de 
cumprimento da pena, desde que, em regra, cumpra pelo menos parte da pena no regime em que se 
encontra para poder progredir (Art. 112 da LEP). 

Importante lembrar que na segunda progressão, ou seja, para passar regime semiaberto para o aberto deve-
se incidir o percentual sobre o saldo restante de pena que falta cumprir e não sobre o valor inicial de pena  

 

Não podemos deixar de lembrar que caso o indivíduo tenha sido condenado a penas superiores a 40 anos, 
embora vá cumprir apenas 40 anos, de acordo com o Art. 75 do Código Penal, o valor da progressão incide 
sobre o total de pena aplicada, de acordo com a Súmula 715 do STF. 

Quanto aos crimes hediondos, após a declaração de inconstitucionalidade do regime integralmente fechado 
pelo STF (HC 82959/ 06), essa modalidade de crimes passou a admitir progressão de regimes, 
independentemente de quando o crime hediondo tenha ocorrido, antes ou depois do habeas corpus. 

A progressão de regimes em crimes hediondos não é obrigatória, mas apenas permitida, e para que ocorra 
deverá atender aos requisitos normais para a progressão, como, por exemplo, o bom comportamento e o 
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regular cumprimento da pena pelo condenado, sendo que, conforme já dissemos, mesmo em crimes 
hediondos praticados antes da declaração de inconstitucionalidade poderá haver progressão de regimes. 

Quanto a este tema, merece destaque a Súmula vinculante nº 26 do STF que diz: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou 
equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 
8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, 
os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de 
modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

Antes das mudanças promovidas pelo pacote anticrime, a Lei nº 11.464/2007 previu que o regime de 
cumprimento de pena para os crimes hediondos fosse o inicialmente fechado, e foram estabelecidos valores 
específicos para a progressão, quais foram de 2/5 para criminosos primários e de 3/5 para os reincidentes 
em quaisquer crimes dolosos, sendo que, algumas alterações nesses parâmetros ocorreram com a edição da 
Lei 13.964/19, o pacote anticrime que estudaremos em sequência. 

Como dissemos, dentre as mudanças promovidas pelo pacote anticrime, as mais sensíveis foram operadas 
na lei de execução penal no que tange a mudança dos requisitos para a progressão de regime, em seus 
percentuais e requisitos, instituindo-se uma série de novas regras para obtenção do benefício prisional, 
previstas no Art. 112 da LEP, da seguinte forma: 

“Art.112 LEP - A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a 
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso 
tiver cumprido ao menos: 

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido 
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem 
violência à pessoa ou grave ameaça; 

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido 
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com 
violência à pessoa ou grave ameaça; 

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime 
hediondo ou equiparado, se for primário; 

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for 
primário, vedado o livramento condicional; 
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b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa 
estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; 

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime 
hediondo ou equiparado; 

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou 
equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 

Além das mudanças promovidas nos percentuais de cumprimento necessários para a progressão de regime, 
o parágrafo 1º do Art. 112 da LEP passou a prever que, em todos os casos, o apenado só terá direito à 
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão. 

Também foi alterada a redação do parágrafo 2º do mesmo artigo que passou a exigir que a decisão do juiz 
que determinar a progressão de regime deverá ser sempre motivada e precedida de manifestação do 
Ministério Público e do defensor, e que este procedimento também deverá ser adotado na concessão de 
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 

Por fim, não vamos esquecer que foi inserido o parágrafo 5º no Art. 112 da LEP agora prevendo 
expressamente que  não se considera hediondo ou equiparado a hediondo , para os fins deste artigo, o crime 
de tráfico de drogas privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, e ainda criou-se o 
parágrafo 6º, estabelecendo que o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de 
liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em 
que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente, posição esta que já 
vinha sendo adotada, já era até sumulada pelo STJ (sum.534) e, por isso, não foi nenhuma novidade pra 
gente! 

Atualmente o STF já firmou o entendimento de que o regime inicialmente fechado previsto em Lei para 
crimes hediondos não é obrigatório, sendo possível se estipular um regime inicial menos severo (p.ex. semi-
aberto ou aberto) de acordo com a análise de cada situação concreta. 

Outro detalhe muito importante quanto à progressão de regimes é que em crimes contra administração 
pública a progressão fica condicionada à reparação do dano ou restituição da coisa, obviamente se esta for 
possível (Art. 33, §4º, CP). 

Regimes de cumprimento de pena (art. 33 do CP) 

Nosso ordenamento trabalha com três regimes de cumprimento de pena, são eles: 

– Fechado: a pena será cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou média, como penitenciária 
(Art. 33, §1º, “a” CP). 

– Semiaberto: a pena será cumprida em colônia agrícola ou estabelecimento similar (Art. 33, §1º, “b” CP). 
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– Aberto: pena será cumprida em casa de albergado, fundamentando-se este regime no senso de disciplina 
do condenado, que como regra trabalha fora durante o dia e se recolhe à noite e nos dias de folga (Art. 33, 
§1º, “c” CP). 

Modalidades de pena privativa de liberdade 

Há duas grandes modalidades de pena privativa de liberdade previstas abstratamente nos tipos penais, de 
acordo com sua maior ou menor gravidade, são elas: 

a) Reclusão: prevista para crimes mais graves, sendo que admite os três regimes de cumprimento de 
pena, quais sejam, o fechado, semiaberto ou aberto. 
 

b) Detenção: prevista para crimes menos graves, sendo que não admite o regime fechado, mas somente 
o regime semiaberto e o regime aberto. 

OBS.:  

1) A única hipótese em que se admite uma detenção sendo cumprida em regime fechado ocorre 
quando há a transferência do condenado que estava em regime semiaberto ou aberto para 
regime fechado, em face do descumprimento das regras dos regimes menos rigorosos (regressão 
de regime). 

2) Devemos lembrar ainda que em um concurso material (art. 69), cumpre-se primeiro a reclusão e 
depois a detenção, já que somente a reclusão admite que o agente inicie o cumprimento da pena 
em regime fechado. 

Regime inicial de pena (art. 33, §2º, CP) 

O juiz na sentença condenatória estabelecerá qual o regime inicial de cumprimento da pena privativa de 
liberdade a que o condenado deverá se submeter, de acordo com certos requisitos e características, o regime 
inicial deverá ser: 

A) Regime fechado 

– Ao reincidente condenado à reclusão independentemente da pena concreta aplicada. 

– Ao condenado à reclusão cuja pena aplicada seja superior a oito anos (Art. 33, §2º, “a”). 

– Para quaisquer crimes hediondos ou equiparados, independentemente do valor da pena aplicada (Lei nº 
11.464/2007) – há divergência no STF  

OBS.:  

Importante lembrar que o trabalho externo, fora da penitenciária, será admitido, mas excepcionalmente e 
apenas em obras públicas (Art. 34, §3º, CP). 

B) Regime semiaberto 
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– Ao não reincidente condenado a penas superiores a 4 anos e inferiores ou iguais a 8 anos (Art. 33, §2º, “b”, 
CP). 

OBS.:  

Importante lembrar que é admissível aplicar o regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual 
ou inferior a 4 anos se favoráveis às circunstâncias (Súmula 269 do STJ). 

Na verdade, se propõe um equilíbrio entre as regras que impõem regime fechado para qualquer hipótese de 
reincidência e regime aberto para penas iguais ou menores que 4 anos. 

- No regime semiaberto, o trabalho externo é admitido, assim como a frequência a cursos de instrução ou 
cursos de ensino formal, sendo que a frequência a estes cursos também deve ser considerada para efeitos 
de remição da pena, ou seja, para abater certo tempo da pena (Súmula 341 do STJ), e agora também de 
acordo com os Art. 126 e 127 da LEP. 

- De acordo com a maioria da doutrina e jurisprudência no caso de haver uma pena de detenção e o agente 
ser reincidente deve prevalecer o regime semiaberto ou aberto, já que penas de detenção são incompatíveis 
com regime inicial fechado (Art. 33, caput). 

C) Regime aberto 

– Ao não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos (Art. 33, §2º, “c”, CP). 

Em face da ausência de estabelecimentos adequados, qual seja a chamada casa de albergado, o regime 
aberto poderá ser cumprido em prisão domiciliar (STJ). 

É fundamental lembrar que como o trabalho é condição essencial para a concessão do regime aberto, não 
irá gerar remição da pena. 

Porém, de acordo com a alteração do Art. 126 da LEP feita pela Lei nº 12.433/2011, o estudo e a frequência 
a cursos de formação poderá gerar a remição, e nesse caso até mesmo presos em regime aberto, ou em 
livramento condicional, poderão se beneficiar da redução da pena. 

OBS.: 

a) Na prisão simples (contravenções), o regime será o semiaberto ou o aberto 
b) em concurso de crimes fixação do regime inicial será feita após, e de acordo, com a unificação das 

penas. 

  

D) Regime especial 

Não é modalidade autônoma de regime de pena, mas apenas uma forma diferenciada de se executar a pena 
para mulheres, que irão cumprir pena em estabelecimento próprio, e de acordo com direitos e deveres 
inerentes à sua condição pessoal (art. 37 do CP). 
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Toda penitenciária feminina deve ser dotada de seção para gestante, berçários (art. 83, §2º, LEP), e creche 
para o filho da presa que for desamparado (art. 89 da LEP). 

Súmulas do STF referentes a Penas Privativas de Liberdade:  

– Súm. 716: admite-se a progressão e estipulação de regime menos severo que o fechado mesmo antes do 
trânsito em julgado da condenação. 

Isso pode ocorrer quando o acusado fica preso após a sentença condenatória de primeira 
instância. 

– Súm. 717: a progressão pode acontecer mesmo quando o réu ainda estiver em prisão especial (processual) 
antes do trânsito em julgado. 

– Súm. 718: a opinião do magistrado sobre a gravidade em abstrato do crime não pode motivar regime mais 
severo do que o permitido pela pena aplicada. 

– Súm. 719: a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permite e exige motivação idônea 
do magistrado, sendo que de acordo com a Súm. 717 (supra) não basta a gravidade em abstrato do crime 
praticado para isso. 

Aspectos relevantes no cumprimento de pena privativa de liberdade 

 - Regressão de regime (Art. 118 da LEP) 

O preso poderá regredir para regime mais severo do qual se encontra quando: 

a) Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave após o trânsito em julgado da sentença 
condenatória; 

b) Sofrer condenação a crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne 
incabível o regime menos rigoroso (Art.111 da LEP). 

 - Regime disciplinar diferenciado – RDD (art. 52 da LEP – Lei nº 10.792/2003) 

Características: 

a) Duração máxima de 360 dias, podendo ser repetido se houver nova falta grave. 
b) Recolhimento em cela individual. 
c) Visitas semanais de apenas 2 pessoas por 2 horas. 
d) Saída da cela somente por 2 horas diárias (banho de sol). 

Há muitas críticas em relação a essa modalidade de regime de cumprimento de pena por atentar contra a 
dignidade da pessoa humana, sendo considerado por alguns como inconstitucional. Porém, o STF não 
declarou a inconstitucionalidade do RDD que continua a ser aplicado normalmente para certos casos mais 
graves. 

- Limite máximo de cumprimento 
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O limite máximo de cumprimento de pena admitido em nosso ordenamento é de 40 anos (Art.75 do CP – 
ALTERADO PELO PACOTE ANTICRIME), porém caso haja outra condenação, por fato posterior far-se-á nova 
unificação, desprezando o tempo já cumprido, para efeito de um novo limite máximo de 30 anos. 

Por exemplo: condenado a 60 anos: a pena será unificada em 40 anos, e se após cumprir 10 anos cometer 
outro crime e for condenado a mais 25 anos, deve-se somar o saldo restante (30 anos), com a nova pena (25 
anos), e unificar o valor total (55 anos) para um novo limite de 40 anos, que serão aplicados, independente 
dos outros 10 anos, que já haviam sido cumpridos. 

- Trabalho prisional 

É um direito (Art. 41 da LEP) e também dever (Art.31 da LEP) do preso, sendo remunerado e fazendo este jus 
a certos benefícios da previdência social. 

O efetivo trabalho gera a remição da pena, ou seja, o abatimento de tempo da pena em face do número de 
dias de trabalho realizado. 

A) Remição: é a abreviação da pena através do trabalho prisional sendo que para cada dia 3 dias de 
trabalho será abatido 1 dia da pena, porém não se aplica ao regime aberto, ao preso em livramento 
condicional e nem em relação a penas restritivas de direitos. 

OBS.:  

1) A partir da Lei nº 12.433/2011, que alterou a LEP, estudo e frequência escolar passaram a ser 
admitidos para remição da pena na razão de a cada 12 horas abater 1 dia da pena.  

2) No que tange à frequência a cursos e a atividade escolar a nova redação da LEP passou a considerar 
também ser aplicável a remição para regimes abertos e para presos em livramento condicional, não 
havendo referência nesse sentido para o trabalho realizado em regime aberto (Art. 127, §6º, LEP). 

3) O condenado que for punido por falta grave perde 1/3 do tempo remido começando a contagem a 
partir da data da infração disciplinar (Art. 127 da LEP – Redação dada pela Lei nº 12.433/2011). 

4) Ocorrendo acidente que impeça o preso trabalhar ele continua a fazer jus à remição (Art. 126, §4º, 
LEP). 

5) Caso o Estado não forneça infraestrutura para o trabalho há dois posicionamentos: 
 

a) A remição seria um direito do preso e deve ser concedida mesmo sem que ele esteja efetivamente 
trabalhando, se isso ocorre por culpa do Estado. (Minoritária) 
 

b) Sem o trabalho, o preso não faz jus à remição, pois ela é mera expectativa de direito, sendo o efetivo 
trabalho necessário para se abater a pena. (Majoritária) 

 - Detração (art. 42 do CP) 

Impõe que seja computado na pena definitiva e na medida de segurança (no prazo mínimo), o tempo de 
prisão provisória (processual) em que o agente esteve preso no Brasil ou no estrangeiro. 

Havendo absolvição em processo que o agente ficou preso provisoriamente há duas hipóteses: 
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a) É possível que haja a detração para a pena de outros crimes praticados antes da absolvição, quando 
ocorram processos simultâneos. 
 

b) Não haverá detração se os novos crimes ocorrerem depois da absolvição do fato pelo qual o agente 
ficou preso provisoriamente, pois não se pode gerar um “crédito de pena” para fatos futuros. 

Dosimetria das penas privativas de liberdade 

O Código Penal adotou o Sistema trifásico (Nelson Hungria) – Art. 68 do CP 

1ª fase: 

Fixação da pena base entre o mínimo e o máximo previstos em Lei para o crime, de acordo somente com as 
circunstâncias judiciais (Art. 59 do CP).  

Circunstâncias qualificadoras também devem ser avaliadas no momento de fixação da pena base (1ª fase) 
já que estabelecem na própria lei novos valores mínimos e máximos de pena abstrata (ex.: Art. 121, §2º CP 
– pena 12 a 30 anos). 

2ª fase: 

Aplicação das circunstâncias agravantes e atenuantes de pena (Arts. 61 / 62 / 65 / 66 do CP) para elevar ou 
reduzir a pena base da primeira fase, não havendo valor certo para isso, mas respeitando o mínimo e o 
máximo de pena previstos na lei para o crime. 

3ª fase: 

Aplicação das causas de aumento e de diminuição de pena previstas nas partes geral e especial do Código 
Penal, e podendo ultrapassar os limites mínimo e máximo de pena previstos na lei para o crime, pois essas 
causas possuem valor certo e determinado para aumentar ou diminuir a pena (por exemplo: +1/3 / -1/2 / 
dobro / triplo / etc.). 

I) Principais circunstâncias agravantes e atenuantes: 

A) Reincidência (Art. 61, Inc. I, CP) 

Principal circunstancia agravante da pena, decorre da prática de novo crime pelo agente, depois de 
transitada em julgado a sentença, que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior 
(Art. 63 do CP). 

Há duas formas de reincidência: 

– Reincidência real: prática de nova infração após cumprir total ou parcialmente a pena imposta. 

– Reincidência ficta: prática de novo crime após o trânsito em julgado da sentença por crime praticado 
anteriormente. 
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Não haverá reincidência se entre a data do término do cumprimento da pena ou de sua extinção (sursis ou 
livramento condicional) e o novo crime se passarem mais de 5 anos (Art. 64 do CP). 

Será considerado criminoso primário aquele que for condenado pela primeira vez (nesse caso também não 
terá antecedentes), bem como aquele que for condenado sem ser reincidente, ou seja, praticar o novo crime 
após o prazo de 5 anos (tecnicamente primário), embora nesse caso possua maus antecedentes. 

OBS:  

- Não se aplica a reincidência: 

Contravenção + crime = não é reincidente (Art. 7º da LCP – Dec.-Lei nº 3.688/41). 

Porém, de acordo com a Lei de Contravenções Penais e com o Código Penal (LCP) haverá reincidência nas 
seguintes hipóteses: 

– crime + crime 

– contravenção + contravenção 

– crime + contravenção 

De acordo com a Súmula 241 STJ, a reincidência não poderá ser considerada ao mesmo tempo como 
agravante e como maus antecedentes (circunstância judicial – Art. 59 do CP). 

Porém, é majoritário o entendimento de que nada impede que isso ocorra se houver mais de um crime com 
sentença transitada em julgado anterior, e o agente for considerado reincidente em relação a um e com 
maus antecedentes em relação ao outro (STF). 

Por fim, é importante lembrar que não se considera para efeitos de reincidência a prática de crimes militares 
próprios e de crimes políticos (Art. 64, parágrafo único). 

B) Atenuante da idade do autor (Art. 65, inc. I, CP): 

Esta é a principal circunstancia atenuante e será aplicada: 

– Se o agente é maior de 18 e menor de 21 anos na data da prática do crime (menoridade relativa) 

– Se o agente é maior de 70 anos na data da sentença. 

OBS.:  

Essa circunstância atenuante não sofreu alterações com o novo Código Civil (2002), que passou a considerar 
como plenamente capazes para atos da vida cível os maiores de 18 anos. 

C) Agravantes no concurso de pessoas (Art. 62 do CP) 
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Também irá se agravar o crime para o agente que atuar em concurso com outras pessoas, nas seguintes 
hipóteses: 

a) Quem promove ou organiza a cooperação no crime (autor intelectual) 
 

b) Quem coage (resistível/irresistível) ou induz (partícipe) outrem à prática de crime  
 

c) Quem instiga ou determina alguém sujeito à sua autoridade ou não punível por condição pessoal para 
que cometa crime (ex.: escusas absolutórias – art.181 do CP / – inimputáveis)  
 

d) Quem executa o crime ou dele participa mediante paga ou promessa de recompensa (somente quem 
recebe, pois quem paga entra no item referente a quem promove ou organiza). 
 

D) Atenuante genérica (Art. 66 do CP) 

O juiz poderá reduzir a pena sempre que considerar que há circunstâncias relevantes para isso, mesmo que 
não haja nada previsto em lei. 

A importância da atenuante genérica é que o juiz terá discricionariedade para decidir se cabe reduzir a pena 
ou não em determinadas hipóteses, já que as atenuantes expressamente previstas em lei (Art. 65 do CP) são 
obrigatórias e sempre que presentes deverão reduzir a pena. 

Atualmente a atenuante genérica ou inominada (Art. 66 do CP) pode ser vista como positivação e forma de 
se aplicar a instigante Teoria da co-culpabilidade do Estado, pela qual o Estado deve assumir certa parcela 
de culpa em determinados crimes, quando cometidos devido à omissões deste próprio Estado, quanto a seus 
deveres constitucionais para com os cidadãos (Ex: aborto econômico / crimes praticados devido a situação 
de abandono e miséria absoluta). 

Penas Restritivas de Direitos 

São penas substitutivas da privação da liberdade e por isso autônomas, e não acessórias, sendo inadmissível 
sua cumulação com penas privativas de liberdade. 

As penas restritivas de direitos não possuem, em regra, previsão abstrata, logo, o juiz, primeiro, fixa a pena 
privativa de liberdade através da dosimetria concreta e depois procede à conversão em restritiva de direitos, 
se preenchidos certos requisitos. 

A Lei nº 9.714/98 modificou o art. 43 do Código Penal e ampliou o rol de penas restritivas de direitos, 
alterando também as regras para sua aplicação. 

As penas restritivas de direitos previstas em nosso ordenamento (Art. 43 do CP) são: 

– prestação pecuniária; 

– prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; 

– perda de bens e valores; 
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– limitação de final de semana; 

– interdições temporárias de direitos; 

Também são consideradas penas substitutivas da pena privativa de liberdade, e aplicadas da mesma forma 
que as penas restritivas de direitos: 

– multa substitutiva (art. 60, §2º); 

– prestação de outra natureza (art. 45, §2º). 

Hipóteses e requisitos para conversão da privação de liberdade em restrição de direitos (Art. 44 
do CP): 

A) Crimes culposos: qualquer que seja pena (Art. 44, inc. I). 
 

B) Crimes dolosos, desde que: (requisitos cumulativos) 

- Sem violência ou grave ameaça à pessoa. 

- Com pena concreta de até 4 anos (Art. 44, inc. I, CP). 

- Não havendo reincidência em crimes dolosos (Art. 44, inc. II). 

- Crimes de menor potencial ofensivo (pena máxima de até 2 anos – Lei nº 9.099/95) mesmo 
que praticados com violência ou grave ameaça (ex.: lesão corporal leve / ameaça). 

OBS.:  

1) Importante lembrar que embora a regra geral diga que havendo reincidência em crime doloso 
não se deve fazer a conversão, se a reincidência em crimes dolosos não for pelo mesmo crime 
(reincidência específica), o juiz poderá fazer a conversão (art. 44, §3º, CP). 

2) Para que haja a conversão além dos requisitos objetivos acima mencionados será necessário que 
culpabilidade, os antecedentes e a conduta social sejam favoráveis à substituição (art. 44, inc. III, 
CP). 

3) Prestação de serviços, interdição temporária e limitação de final de semana possuem a mesma 
duração da pena privativa de liberdade concreta, nas demais não há como fazer essa correlação 
(ex.: prestação pecuniária). 

Por fim, resta lembrar que na condenação cuja pena privativa de liberdade for igual ou inferior a um ano, a 
substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, porém se a condenação for à 
pena superior a um ano e até quatro anos, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma 
pena restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos (Art. 44, §2º, CP). 

Conversão (reversão) da restritiva de direitos em privativa de liberdade (Art. 44, §4º, CP) 

a) Obrigatória: descumprimento de restrição. 
b) Facultativa: nova condenação à privativa de liberdade (art. 44, §5º, CP). 
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Havendo a conversão (reversão) será deduzido da privativa de liberdade o tempo de restrição de direitos já 
cumprido (Art. 44, §4º), sendo que na prestação de serviços, a comunidade (Art. 46 do CP) cada hora de 
serviço prestado equivale a um dia de pena. 

Pena de Multa 

É sanção penal de caráter pecuniário, patrimonial, que consiste no pagamento ao fundo penitenciário de 
certa quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa (Art. 49 do CP). 

Trata-se de verdadeira pena, sanção penal oriunda de crime e por isso é pessoal e individualizada, não 
ultrapassando a pessoa do autor (princípio da intranscendência e da individualização das penas). 

A pena de multa não paga torna-se dívida de valor e não pode ser convertida em pena privativa de liberdade 
(Art. 51 CP c/c art. 5º, inc. LXVII, CF) inclusive em sede de juizado especial (revogado o art. 85 da Lei nº 
9.099/95). 

A multa produto da prática de crime é uma pena e não deve ter ideia de indenização, como acontece com a 
multa administrativa ou fiscal, que tem feição reparadora e compensatória de dano. 

Critério de fixação da pena de multa (dias-multa) 

1ª etapa: estipula-se o número de dias-multa entre 10 e 360 dias e leva-se em conta somente a 
gravidade do fato e a culpabilidade do agente. 

2ª etapa: determina-se o valor da unidade dias-multa de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário 
mínimo (Art. 49, §1º, CP) e leva-se em conta a capacidade econômica do réu; 

3ª etapa: multiplica-se o número de dias-multa pelo valor da unidade, sendo que de acordo com a 
situação econômica do réu (Art. 60 do CP) o valor da multa pode ser aumentado de até o triplo se o 
juiz achar necessário, desde que já tenha sido estabelecido na segunda etapa o valor da unidade no 
máximo legal (Art. 60, §1º, CP). 

Pagamento da pena de multa 

Deverá ser efetuado dentro de dez dias após o trânsito em julgado da sentença (Art. 50 do CP) e o valor 
pode ser parcelado a requerimento do condenado (Art. 50, §1º, CP), sendo que o pagamento pode ser 
descontado mensalmente do salário do condenado quando (Art. 50, §2º, CP): 

a) a multa for aplicada isoladamente; 

b) a multa for aplicada cumulativamente com restrição de direitos; 

c) for concedido sursis. 

Obs.: 

a) O desconto sobre o salário não pode incidir sobre recurso indispensável ao sustento do réu e sua 
família (Art. 50, §2º, CP). 
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b) Súm. 693, STF: não cabe habeas corpus em condenação somente a pena de multa, ou em processo 
por crime cuja única pena prevista seja a multa. 

Multa substitutiva 

A multa pode substituir a pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano (Art. 44, §2º, CP) desde que 
preenchidos os requisitos do Art. 44 do CP (sem violência ou grave ameaça/culpabilidade, antecedentes 
favoráveis, etc.). 

Entende-se majoritariamente que mesmo nesse caso (substitutiva) a multa não paga torna-se dívida de valor 
não podendo ser convertida em pena privativa de liberdade ou em restritiva de direito. 

Não podemos deixar de lembrar que é possível haver cumulação de multas entre uma multa substitutiva (até 
1 ano) e a multa cumulativamente prevista no tipo (ex.: Furto – pena: 1 a 4 anos e multa – converte a pena 
em multa e aplica também a multa abstratamente prevista), porém a cumulação de multas não é possível 
se for em sede de Lei Penal Extravagante (Súm. 171 do STJ). 

Prescrição da pena de multa 

Prescrição da pretensão executória deve se dar em dois anos (Art.114 do CP) embora as causas interruptivas 
e suspensivas sejam regradas pela Lei de execução fiscal e pelo CTN. (Art.51 CP) 

Execução da pena de multa (pacote anticrime) 

A partir da Lei 9.268/96 o Art. 51 do Código Penal passou a prever a pena de multa como dívida de valor 
para com a Fazenda Pública, gerando o entendimento de que sua execução deveria ser feita pela 
procuradoria da Fazenda Pública, e não pelo ministério público. 

Porém, em 2018, o STF alterou este entendimento e decidiu que a legitimidade para a execução da pena de 
multa deveria ser do Ministério Público, e apenas subsidiariamente competir à Fazenda Pública, gerando 
grande divergência na doutrina e jurisprudência, inclusive no âmbito do STJ. 

Sendo assim, a nova Lei 13.964/2019, deu fim a essa discussão alterando a redação do Art. 51 do CP, que 
passou a prever expressamente a competência para cobrar a pena de multa como sendo do Juízo da 
Execução Penal, e, portanto, do ministério público, da seguinte forma:  

“Art. 51 CP - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada 
perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas 
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas 
interruptivas e suspensivas da prescrição.” 

TEMA 02 - ITER CRIMINIS  

Conceito:  

São as 4 etapas de realização do crime doloso.  
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1ª) Cogitação:  

É pensar, imaginar, elaborar mentalmente a prática de algo. E sendo uma etapa psíquica que não afeta bem 
jurídico alheio e, em face do princípio da lesividade, é absolutamente impunível.  

2ª) Preparação ou atos preparatórios:  

É etapa concreta, no mundo fático, que visa propiciar, instrumentalizar propiciar a realização do crime, 
porém, por não ultrapassar a esfera do próprio agente é, via de regra, impunível.  

OBS: Há exceções em que o legislador opta por criminalizar autonomamente atos que seriam de mera 
preparação impunível, fazendo com que esses atos passem a configurar crimes de forma autônoma. (Ex.: 
Art. 288 e 291, CP.)  

3ª) Atos executórios ou execução:  

Ocorre quando o agente dá início a realização do crime, passando a interferir na esfera do bem jurídico alheio 
e permitindo a intervenção do Direito Penal pelo menos através da tentativa (Art. 14 Inc. II e par. único)  

De acordo com a maioria da doutrina, nosso ordenamento adotou o critério objetivo individual para delimitar 
o início de execução, e possibilitar a intervenção penal punindo o crime. 

Para este critério os atos executórios começam no momento imediatamente anterior a concreta realização 
do verbo núcleo do Tipo penal, quando o agente começa a se mover manifestando seu plano criminoso 
(dolo), passando a interferir na esfera do bem jurídico alheio. 

4ª) Consumação:  

Ocorre quando o crime está completo, quando o agente realiza tudo aquilo que o Tipo penal proibiu, sendo 
que isto ocorre de 3 formas:  

a) Com a concreta produção, materialização do resultado previsto no mundo fático. (Crimes materiais. 
Ex.: Art 121 CP - homicídio - com o resultado morte.)  

b) Com a completa realização da conduta formalmente proibida, independentemente da produção do 
resultado previsto. (Crimes formais – ex.: extorsão mediante seqüestro – Art. 159, CP- não há 
necessidade de obter a vantagem do resgate).  

c) Com a completa realização da mera conduta proibida, já que não há se quer previsão de resultados. 
(Crimes de mera conduta – Art. 135 e 330 do CP).  

Tentativa (Art. 14 II, par. único CP)  

Ocorre quando o agente inicia a execução, mas não chega à consumação por motivos alheios à sua vontade 
gerando assim um crime incompleto, que por isso terá sua pena diminuída de 1/3 a 2/3.  

 Art. 14 - Diz-se o crime:  

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à 
vontade do agente.  
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Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena 
correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.  

A) Espécies de tentativa:  

Grupo 1:  

1) Inacabada ou imperfeita: é aquela em que o agente inicia a execução e por motivos alheios a sua 
vontade não consegue completar os atos executórios que ficam inacabados, ou seja, ainda havia atos 
a realizar.  

2) Acabada ou perfeita (crime falho): ocorre quando o agente completa todos os atos executórios não 
havendo mais nada a realizar, porém por motivos alheios a sua vontade não chega a consumação.  

Grupo 2: 

1) Tentativa “branca” ou incruenta: é aquela que não gera qualquer lesão a vítima, ao bem jurídico, ou 
seja, não produz “derramamento de sangue”.   

2) Tentativa cruenta ou “vermelha”: é aquela que produz resultado concreto na vítima, embora esse 
resultado não gere consumação.  

Desistência voluntária (Art. 15, CP): 

Art. 15, CP. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede 
que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. 

Ocorre quando o agente inicia os atos executórios e durante a sua realização, desiste de prosseguir e 
abandona a prática dos atos em curso.  

Desta forma não há consumação e afasta-se a tentativa (tentativa abandonada), já que não há “motivos 
alheios”, mas sim uma escolha voluntária de abandonar a execução, tornando o fato iniciado atípico, porém, 
nada impede que ele possa responder por outros crimes que já tenham ocorrido.  

A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são chamados de “ponte de ouro” do Direito Penal, já 
que permitem ao agente voltar a legalidade depois de terem iniciado a realização de um crime. 

Ex: o agente quebra a janela de um carro, e quando esta subtraindo o rádio resolve parar e ir embora já que 
achou que o modelo do rádio não valia a pena. Neste caso, responde apenas pelo crime de Dano (Art. 163 
CP)  

Para diferenciar em um caso concreto uma situação de Desistência Voluntária de uma Tentativa, utiliza-se a 
famosa Fórmula de Frank:  

“Se posso prosseguir e não quero, haverá desistência, mas se quero prosseguir e não posso, 
haverá tentativa.” 
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Arrependimento Eficaz (Art. 15 CP)    

Ocorre quando o agente inicia e completa todos os atos executórios não havendo mais nada a realizar, 
porém, por sua própria escolha atua eficazmente e impede a consumação, evitando a produção do resultado.  

Neste caso, afasta-se a tentativa (não há motivos alheios) e o fato iniciado torna-se atípico, podendo se 
imputar ao agente apenas outros crimes que eventualmente tenham ocorrido.  

Ex: o agente ministra veneno em seu desafeto, e após este ter tomado o veneno resolve que não quer mais 
que este morra e ministra um antidoto ou leva a vítima a um hospital onde está é salva. Não responde pela 
tentativa de homicídio, podendo responder por eventuais lesões corporais que a vítima tenha sofrido. 

Para diferenciar a desistência voluntária do arrependimento eficaz utiliza-se a seguinte frase:  

“Eu desisto apenas do que estou fazendo e me arrependo somente do que já fiz.” 

Arrependimento posterior (Art. 16 CP) 

Art. 16, CP. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o 
dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário 
do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. 

É aquele posterior à consumação, quando o agente repara o dano ou restitui a coisa, para receber diminuição 
de pena de um terço a dois terços desde que preenchidos os seguintes requisitos: 

a)  Crime sem violência ou grave ameaça a pessoa  

b) A reparação deve ser feita até o recebimento da denúncia.  

Embora haja divergência, entende-se que a reparação parcial não impossibilita a aplicação do 
arrependimento posterior, desde que seja razoável (mínimo de 50%), obviamente gerando uma diminuição 
menor que o máximo de 2/3, que será usado apenas para a reparação integral. 

Crime Impossível (Art. 17 CP)   

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

É aquele impossível de se consumar, já que diante da situação concreta a lesão do bem jurídico tutelado 
naquele tipo específico é absolutamente impossível de ocorrer, embora o agente atue com dolo. Isso ocorre 
pois o meio utilizado para gerar o resultado é absolutamente ineficaz (ex. matar com arma desmuniciada) 
ou ainda quando o objeto atingido é absolutamente improprio de sofrer o resultado pretendido (ex. Matar 
o morto).  

No Crime impossível é impossível de se gerar resultado pretendido pelo agente, ou seja, diante da situação 
concreta a consumação jamais se produzirá, a lesão ao bem jurídico é impossível, e o agente atua em situação 
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conhecida como tentativa inidônea, tentativa ineficaz ou tentativa imprópria para gerar o resultado, e por 
isso essa “tentativa” terá como consequência tornar o fato atípico.  

OBS1: De acordo com o STJ a tentativa de furto em lojas com sistema de segurança, vigilância e câmeras será 
punida normalmente não gerando crime impossível, já que, por menor que seja, sempre existe uma chance 
do crime se consumar.    

OBS2: De acordo com o STF, o flagrante preparado também chamado de delito de ensaio configura crime 
impossível, afastando a tentativa e tornando o fato atípico. (sum. 145 STF)  

TEMA 03 - PUNIBILIDADE 

Punibilidade é a possibilidade jurídica de se aplicar uma sanção penal a alguém, em face da prática de um 
fato típico, ilícito e culpável. 

Condições Objetivas de Punibilidade 

Condições objetivas de punibilidade são hipóteses previstas em lei que condicionam a aplicação da pena, 
porém não integram o conceito de crime (fato típico, ilícito e culpável), embora muitas vezes apareçam 
previstas junto do próprio tipo penal. Podemos dizer que são condições exteriores a conduta típica, apenas 
condicionam a punição do crime. 

O implemento da condição objetiva de punibilidade é irrelevante para consumação do crime, que se dará 
independentemente de sua ocorrência, porém sem a condição, embora o crime esteja completo, não será 
possível se aplicar a pena ao autor do fato. 

São exemplos de condição objetiva de punibilidade: 

a) A sentença declaratória de falência nos crimes falimentares. 
 

b) O prejuízo superveniente no crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 
(Art. 164 do CP). 

Obs: 

a) Importante lembrar que não se confunde condição objetiva de punibilidade com as condições de 
procedibilidade, que são impedimentos ao início da ação penal, ou a sua continuação (ex.: 
representação/queixa). 
 

b) Por possuírem caráter objetivo, ligado ao fato praticado, as condições objetivas de punibilidade se 
comunicam a todos os participantes (coautores/partícipes) do crime. Logo, se a condição não for 
implementada não haverá punição para o crime como um todo. 
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Escusas Absolutórias 

As escusas absolutórias são causas que fazem com que não se aplique a pena a certos agentes, em face de 
um determinado crime praticado, por expressa determinação legal. 

Portanto, independentemente da prática de um fato típico, ilícito e culpável não se aplicará a pena a 
determinados agentes por razões de conveniência e oportunidade, ou política criminal. 

São causas pessoais de isenção ou exclusão de pena e por serem pessoais, em relação a certos agentes, não 
se comunicam aos demais participantes do crime (coautores ou partícipes). 

São exemplos de escusa absolutória: 

a) Imunidade penal absoluta nos crimes contra patrimônio, praticados em prejuízo do cônjuge, 
ascendente, descendente (Art.181/183 do CP) 
 

b) No crime de favorecimento pessoal (Art.348, §2º, CP), não se aplica a pena se este for praticado por 
ascendente, descendente, cônjuges ou irmãos do procurado. 

Podemos apontar as seguintes diferenças entre as escusas absolutórias e as condições objetivas de 
punibilidade: 

A) As escusas absolutórias estão previstas abstratamente como características que são certas e 
anteriores à própria prática e consumação do crime, enquanto as condições de punibilidade 
decorrem exatamente da sua prática e consumação, sendo, portanto, posteriores ao fato e incertas. 
 

B) As condições objetivas de punibilidade são de caráter objetivo, ligadas ao fato e, portanto, 
comunicam-se aos coautores e aos partícipes. Já as escusas absolutórias são de caráter subjetivo, 
ligadas a certos agentes e, por isso, não se comunicam aos demais participantes do crime. 

Obs: 

- Fórmula para identificação dos institutos: 

a) Condições objetivas: “só se pune quando, só se pune se...” 

b) Escusas absolutórias: “não se pune quem...” 

TEMA 04 – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE 

Conceito:  

É a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado causado no mundo fático, sendo que, 
é necessário que haja este nexo de causalidade para que se possa atribuir um resultado concreto a alguém. 
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Porém, de acordo com a estrutura finalista da ação, adotada pelo CP, nada impede que haja crime na 
ausência do nexo de causalidade, como ocorre em certas hipóteses de tentativa, ou em certos crimes em 
que não há resultado concreto sequer previsto no Tipo. (ex: omissão de socorro – Art. 135 CP). 

O Código Penal em seu Art. 13 adotou a Teoria da equivalência das condições, ou da equivalência dos 
antecedentes, também chamada de Teoria da conditio sine qua non, para determinar o que é causa de um 
certo resultado, e assim estabelecer se há ou não nexo de causalidade entre a conduta e o resultado típico  
produzido no mundo fático.  

De acordo com a referida teoria (Art. 13 CP):  

“Causa será toda condição essencial, necessária, sem a qual o resultado não se produziria 
da forma como se produziu. Sendo que, havendo vários fatores essenciais para um 
resultado se produzir eles se equivalem, e todos serão vistos como causa de um resultado.”  

Método da eliminação hipotética 

Para determinar se a conduta do agente é ou não condição essencial para um resultado, e portanto, se é ou 
não causa, estipulando assim se esse resultado pode ser atribuído ao agente, utiliza-se o método da 
eliminação hipotética.  

Elimina-se mentalmente, hipoteticamente a conduta do agente e, caso o resultado mude, deixe de ocorrer 
da forma como aconteceu, a conduta eliminada será considerada como causa e poderá ser atribuído ao 
agente o resultado produzido.  

Porém, se ao eliminar a conduta do agente o resultado permanecer idêntico, esta não será causa e, portanto, 
não poderá ser atribuído o resultado ao agente, que so responderá pelos atos realizados (p.ex. Tentativa)  

 

O Art. 13 §1º CP prevê como única exceção ao método da eliminação hipotética e à Teoria da conditio sine 
qua non quando houver um fator, uma condição superveniente (posterior) à conduta do agente, e que, por 
si só, tenha dado causa ao resultado, não havendo um desdobramento natural da conduta por ele realizada, 
e por isso, o sujeito só responderá por aquilo que fez, mas não pelo resultado ocorrido. (ex: agente dispara 
pra matar mas a vítima lesionada vem a morrer em decorrência de um incêndio no hospital ou de um 
acidente de ambulância – Responde apenas pela Tentativa de Homicídio). 

TEMA 05 – TEORIA DO ERRO 

No que tange as espécies de Erro, nosso ordenamento adotou a partir  da Teoria Normativa Pura da 
Culpabilidade a vertente chamada Teoria Limitada da Culpabilidade, através da qual há três erros essenciais 
que se relacionam com os elementos integrantes do conceito de crime, quais sejam: erro de tipo 
incriminador (Art. 20), o erro de tipo permissivo (Art. 20,§1º) e o erro de proibição (Art. 21). 
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Além disso, há, também, os chamados erros acidentais, que são relacionados a falhas no momento de 
realização da conduta típica, são eles: o erro sobre a pessoa (Art. 20,§3º), o erro de execução ou aberratio 
ictus (Art. 73) e, ainda, o aberratio criminis (Art. 74). 

Grupo 1 - Erros Essenciais.  

Erro de tipo incriminador (Art. 20 caput CP) 

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas 
permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)      

É aquele que incide nos elementos objetivos que compõe o tipo penal, ou seja, quando o agente se equivoca 
a respeito da situação fática que está realizando ao cometer o crime, logo, age acreditando estar fazendo 
outra coisa.  

O erro de Tipo Incriminador irá sempre afastar o dolo, permitindo que o agente responda pela forma culposa 
se o erro for evitável, produto de falta de cuidado, ou, ainda, afastar também a culpa se o erro for inevitável, 
tornando o fato atípico.  

ERRO DE TIPO 

INCRIMINADOR (Art. 20 

caput CP) 

Inevitável, Invencível, Escusável – dolo/culpa  → Fato Atípico 

Evitável, Vencível, Inescusável – dolo/culpa→ responde pelo crime culposo (se 

houver) 

Erro de Tipo Permissivo (Art. 20, §1º CP) 

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas 
permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984) 

Descriminantes putativas (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe 
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando 
o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.(Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984) 

É aquele que incide sobre elementos integrantes de um tipo penal autorizador, permissivo, ou seja, uma 
excludente de ilicitude (ex: agressão na legítima defesa) gerando a chamada descriminante putativa. 

Este erro, de acordo com a Teoria Limitada da Culpabilidade adotada, terá a mesma conseqüência do erro 
de tipo comum, sempre afastar o dolo,e poderá punir a forma culposa do crime se o erro for evitável, produto 
de falta de cuidado, ou  afastar também a culpa se o erro for inevitável, excluindo o crime e isentando o 
agente de pena. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
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Nas hipóteses de erro de tipo permissivo evitável o agente responderá pela forma culposa do crime através 
da chamada culpa imprópria, já que, nesta situação há dolo na conduta (o agente quer atingir o suposto 
agressor), mas este Dolo será afastado para se punir, “impropriamente”, a forma culposa do crime.  

ERRO DE TIPO 

PERMISSIVO 

(Art. 20,§1º) 

- Excludentes de Ilicitude 

Ex: Legítima defesa 

putativa (agressão) 

Inevitável, Invencível, Escusável – dolo/culpa  → Isento de pena 

Evitável, Vencível, Inescusável – dolo/culpa → responde pelo crime culposo 

(se houver)  

Chama-se de Culpa imprópria (tem dolo).  

Obs: pode gerar Tentativa de crime “culposo”. 

Obs:  

A Culpa Imprópria produto do erro de tipo permissivo é a única hipótese no Direito Penal em que se admite 
falar em tentativa de crime “culposo”.  

Isto ocorre quando, acreditando estar agindo em legítima defesa o agente, com dolo de matar o suposto 
agressor, erra o disparo e este sobrevive, havendo assim uma tentativa de homicídio doloso, mas afastando-
se o dolo em razão do erro de tipo permissivo e punindo, assim, a tentativa de homicídio na forma culposa.  

Erro de proibição (Art. 21 CP) 

Erro sobre a ilicitude do fato 

Art. 21 - O desconhecimento da lei e inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se 
inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminui-Ia de um sexto a um terço. 

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a 
consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir 
esse consciência. 

Ocorre quando o agente não conhece o caráter ilícito, proibido do seu comportamento, ou seja, erra a 
respeito da proibição daquilo que faz, atua sem o conhecimento da ilicitude de seus atos. 

Como o potencial conhecimento da ilicitude é um elemento da culpabilidade, fundamental para o juízo de 
reprovação, as consequências do erro de proibição, que incide neste elemento serão, afastar a culpabilidade 
e o crime isentando de pena (erro inevitável) ou, ainda, reduzir a pena de 1/6 a 1/3 (erro evitável) 

Ex: holandês que usa drogas no Brasil. Eutanásia em familiar. Filha fica com as verbas previdenciárias da mãe 
após a morte desta. Alguns crimes ambientais.  

ERRO DE PROIBIÇÃO 

Art. 21 

Potencial conhecimento 

da ilicitude (elemento da 

culpabilidade) 

Inevitável, Invencível, Escusável – Culpabilidade → Isento de pena 

Evitável, Vencível, Inescusável – Culpabilidade → diminui a pena - 1/6, - 1/3 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art21
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Grupo 2 - Erros Acidentais 

Erro sobre a pessoa (Art. 20, §3º CP) 

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas 
permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984) 

Erro sobre a pessoa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§ 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se 
consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra 
quem o agente queria praticar o crime. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Trata-se de um erro quanto à identidade da vítima, um erro de valoração a respeito de quem é a vítima, e 
por isso podemos reconhece-lo como o “erro do irmão gêmeo”, já que o agente se confunde quanto a “quem 
é quem”. 

Nestes casos afasta-se todas as características da vítima lesionada imputando-se ao agente o crime como se 
tivesse atingido a vítima contra quem pensava estar agindo. (Agravantes, atenuantes, causas de aumento ou 
diminuição de pena, etc.)  

Ex: mãe que querendo matar seu filho em estado puerperal mata filho de outrem. Embora realize homicídio, 
responde por infanticídio.  

Erro de execução (Aberratio Ictus - Art. 73 CP)  

Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés 
de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse 
praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. 
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra 
do art. 70 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Trata-se de um erro fático, erro na realização da conduta, em que o agente erra o alvo visado atingindo 
vítima diversa da pretendida, podendo ser reconhecido nos casos concretos como o “erro da bala perdida”. 

Nestes casos, ignoram-se as características da vítima efetivamente atingida imputando-se o crime como se 
o agente tivesse atingido quem pretendia.  

ERRO SOBRE (quem é...)  

A PESSOA 

ERRO DE EXECUÇÃO/  

ABERRATIO ICTUS 

Art. 20,§3º CP 

- erro de valoração  

- identidade da vítima 

Art. 73 CP 

- erro fático  

- erra o alvo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art73
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- erro do “irmão gêmeo”  - erro da “bala perdida” 

 

Em ambos responde como se tivesse acertado quem pretendia 

 

Aberratio Criminis (Aberratio Delicti - Art. 74.) 

Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do 
crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato 
é previsto como crime culposo; se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra 
do art. 70 deste Código.  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Trata-se do erro quanto ao crime praticado, quanto ao bem jurídico lesionado, ou seja, o agente quer um 
dano ao patrimônio (Art. 163 CP), erra o alvo e atinge pessoa, causando morte (Art.121 CP) ou lesão corporal 
culposa Art.129 CP).  

Este erro terá como consequência afastar a tentativa de dano doloso praticada, imputando-se apenas a lesão 
corporal culposa ou o homicídio culposo produzido. 

Este erro não terá aplicação se a situação for inversa, ou seja, se o agente visar pessoa, errar, e acabar 
atingindo patrimônio causando danos, isto por que, não há previsão de modalidade culposa do crime de 
Dano (Art. 163 CP) e o agente responderá, então, somente pela tentativa do crime praticado (lesão corporal 
ou homicídio). 

Aberratio criminis 

 

 erra 

   Coisa  Pessoa 

 

Dano doloso                    Responde por lesão corporal ou homicídio (culpa) 

 

Tentativa de dano  

Obs: No erro de execução (aberratio ictus) e no aberratio criminis se o agente atingir o alvo visado e também 
outro, gerando dois resultados, aplica-se as regras do concurso formal perfeito normalmente. (Art. 70, 1ª 
parte CP) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art74
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TEMA 06 – TEORIA DO CRIME 

 

- CONCEPÇÃO TRIPARTIDA DE CRIME - 

 

FATO TÍPICO ILICITUDE 
CULPABILIDADE 

(reprovabilidade) 

Elemento 

objetivo 

Elemento 

subjetivo 

Excludentes(Art. 23): 

- Estado de necessidade (Art.24) 

-Legitima defesa (Art.25) 

-Estrito cumprimento do dever 

legal 

- Exercício regular do direito  

- **Consentimento do 

ofendido(supra legal) 

- imputabilidade (Art. 26 – 27 – 

28 CP) 

-potencial conhecimento da 

ilicitude (Art. 21 CP) 

- exigibilidade de conduta 

diversa (Art. 22 CP) 

Geral 

(Dolo)  

Especial 

(especial 

fim de 

agir) 

 

Fato Típico ou Tipicidade 

Fato típico, em seu aspecto formal é a descrição na lei da conduta humana proibida para qual se estabelece 
uma sanção, sendo que, nosso Código Penal, nas bases do finalismo, adotou a Teoria indiciária da ilicitude 
(ratio congnoscendi), pela qual todo fato típico a princípio será também ilícito, salvo se estiver presente uma 
causa de justificação, ou excludente de ilicitude, que afastará a ilicitude e o crime sem afetar, no entanto, a 
tipicidade do fato. 

1) Elementos integrantes do fato típico doloso  

A) Elementos objetivos:  

São aqueles concretamente previstos na norma, no próprio Tipo, são eles:  

a) Verbo, que traduz a conduta 
b) Elementos descritivos: são aqueles que descrevem algo de forma direta e imediata (ex: 

alguém, coisa, etc.) 
c) Elementos normativos jurídicos e extrajurídicos: são aqueles que necessitam de conceitos, 

valorações para serem compreendidos. (ex: funcionário público, cheque, moléstia venérea, 
etc.) 

B) Elementos subjetivos:  

São aqueles que traduzem o que está na cabeça do sujeito ao agir, sua intenção, sua finalidade, seu fim 
específico para atuar.  
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Desta forma, o elemento subjetivo divide-se em: Geral, ou seja, o dolo do agente ao atuar, e especial, o 
especial fim de agir, elemento subjetivo específico que em alguns crimes traduz uma finalidade específica 
do agente ao atuar, necessária para caracterizar estes crimes. (ex: “para si ou para outrem” no Furto – Art. 
155 CP, “fim de obter vantagem” na Extorsão mediante sequestro – Art 159 CP) 

1) Elemento subjetivo geral: é o dolo, que caracteriza a conduta típica praticada, sendo a intenção, a 
finalidade do agente ao atuar. Este Dolo é chamado de dolo natural, valorativamente neutro, já que traduz 
a simples intenção do agente ao atuar, sem questionar o “por que ou para que” de sua ação. 

1.2. Espécies de dolo 

a) Dolo direto de 1º grau: é o conceito puro de Dolo, sendo a intenção, finalidade e a vontade 
direcionada para a produção de um resultado. (Teoria da vontade) 

b) Dolo direto de 2º grau: é aquele em que o agente possui a intenção, a finalidade de gerar 
determinado resultado, porém, reconhece que outros resultados paralelos com certeza se 
produzirão, mesmo assim atua e quanto a esses resultados responderá a título de dolo direto de 2º 
grau, com as penas somadas através do concurso formal imperfeito (Art.70 2ª parte) - Ex: querendo 
matar um desafeto explode uma bomba no avião - 

c) Dolo geral: ocorre quando o agente pratica determinada conduta dolosa e acreditando ter alcançado 
o resultado pretendido realiza um segundo ato, porém, o resultado, na verdade, só ocorre em 
decorrência deste segundo ato.  
 
Sendo assim, o dolo da primeira ação será geral e abrangente para alcançar o segundo ato, e o agente 
responderá por um único crime doloso consumado. (Ex: dispara pra matar, acha que a vítima está 
morta e joga o corpo no rio, vindo esta a morrer afogada. / Caso Nardoni.)  

d) Dolo eventual: trata-se de modalidade suis generis de Dolo, pois o agente não possui a intenção de 
gerar o resultado, mas age de acordo com os seguintes elementos: 

1) Previsão concreta do resultado: é diferente de previsibilidade que é apenas a 
possibilidade de prever e caracteriza o crime culposo 

2) Consentimento, indiferença quanto à eventual produção do resultado (Teoria do 
Consentimento ou Assentimento) 

3) Age aceitando, assumindo os riscos de ocorrência dos resultados. 

No Dolo eventual, o agente responde pelo crime doloso normalmente porem como não há vontade de gerar 
resultado, só será imputado por aquilo que efetivamente causar, não havendo como se falar em tentativa 
caso o resultado previsto não ocorra. 

Atenção: Crimes de trânsito, em sua maioria, serão culposos (Art. 302 e Art. 303 do CBT) , salvo nas hipóteses 
de “pega ou racha” e de embriaguez associada à lesão que, de acordo com o STF, em muitos casos deve se 
falar em Dolo eventual.  

2) Tipo Culposo 
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É aquele que decorre da falta de cuidado do agente ao atuar, ou seja, da sua negligência, imprudência ou 
imperícia, gerando assim um resultado com previsão típica, ou seja, que tenha a forma culposa 
expressamente prevista em lei (regra da excepcionalidade do crime culposo). 

A) Elementos Integrantes do Tipo Culposo: 

1) Conduta (ação/omissão) 

2) Resultado típico (previsto na forma culposa) 

3) Nexo causal ( vínculo entre a conduta e o resultado)  

4) Falta de cuidado devido (imprudência, negligência e imperícia) 

5) Previsibilidade do resultado (possibilidade de prever)  

De acordo com a Teoria da Imputação Objetiva do resultado, oriunda do Direito Penal alemão, e com base 
no chamado Princípio da Confiança, aquele que cumpre as regras impostas pela sociedade e pelo Estado 
para determinada atividade, pode confiar que os outros também o farão, e ao atuar, independentemente 
da análise da situação específica, não age com falta de cuidado e não poderá responder pelo crime culposo. 
(Ex: quem passa direto por sinal verde na madrugada, e bate em outrem que avançava o sinal, não responde 
pelo resultado, por mais que fosse previsível que alguém avançaria o sinal neste horário.) 

B) Espécies de Culpa: 
 

1) Culpa Inconsciente ou Culpa Comum: é a regra geral para os crimes culposos em que o agente não 
tem consciência, não tem previsão do resultado e atua faltando com o cuidado devido, já que o 
resultado era apenas previsível (previsibilidade) 

2) Culpa Consciente: é aquela em que o agente tem previsão concreta do resultado, porém, repudia 
a ocorrência deste resultado e só atua quando crê, sinceramente, em suas habilidades para agir sem 
que o resultado se produza. Entretanto, ao atuar, acaba causando o resultado típico, respondendo 
assim por ele a título de culpa. (Ex: atirador de elite que atinge a vítima de sequestro / Caso do Ônibus 
174 no RJ) 

O Crime Preterdoloso é modalidade especifica de tipo penal em que o agente tem dolo na sua conduta, mas 
acaba gerando um resultado que vai além deste dolo e é causado por culpa, devendo estar expressamente 
previsto em lei como a forma qualificada de certos crimes. (Ex.: Lesão corporal seguida de morte - Art. 129, 
§3º CP) 

Ilicitude ou Antijuridicidade 

Conceito: 

Ilicitude ou antiruridicidade é a relação de contrariedade entre um determinado comportamento que 
caracterize um fato típico e o ordenamento jurídico, sendo o segundo elemento integrante do conceito de 
crime. 
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De acordo com a chamada Teoria Indiciária da ilicitude (Ratio Cognoscendi), adotada por nosso 
ordenamento, a Tipicidade é o indicio da ilicitude de um fato, e portanto, todo fato típico será também ilícito, 
salvo se estiver presente uma causa de justificação, uma excludente da ilicitude.  

Nosso Código Penal em seu Art. 23 prevê 4 causas de exclusão da ilicitude, quais sejam, o Estado de 
Necessidade, a Legitima Defesa, o Estrito Cumprimento do Dever Legal e o Exercício Regular de Direito, 
havendo ainda o Consentimento do Ofendido, que embora não esteja previsto em Lei é considerado como 
causa supralegal de exclusão da ilicitude. 

Havendo qualquer causa de exclusão da ilicitude, o fato deixa de ser considerado como crime, pois a conduta 
típica realizada estará autorizada, permitida pelo próprio ordenamento jurídico, razão pela qual os artigos 
que preveem essas excludentes (ex: Art. 24 / Art. 25 CP) são chamados de tipos permissivos. 

Cada uma das causas de exclusão da ilicitude terá características específicas necessárias para que sejam 
reconhecidas, e elementos integrantes que formam seu conceito, e portanto, passaremos a estudar cada 
uma delas separadamente a seguir. 

Excludentes de ilicitude (Art. 23 CP):  

Ilicitude 

Excludentes 

(Art. 23, CP) 

Estado de necessidade (Art. 24, 

CP) 

Perigo:  

a) Atual e inevitável 

b) Não criado por vontade 

do sujeito 

c) Bem próprio ou de 

terceiros  

Legitima defesa (Art. 25, CP) 

Agressão:  

a) Atual ou iminente 

b) Injusta 

c) Bem próprio ou de 

terceiro  

d) Meios moderados  

Estrito cumprimento do dever legal (Func. Público) 

Exercício regular do direito (ex: Ofendículas) 

Consentimento do ofendido (CAUSA SUPRALEGAL) 

Estado de Necessidade: 

O Estado de Necessidade decorre de uma situação de perigo em que há a estrita necessidade de se lesionar, 
sacrificar certo bem jurídico para preservar outro. Desta forma, estará autorizada a lesão de determinado 
bem jurídico como única forma para garantir a preservação de o outro, havendo assim um conflito entre 
bens jurídicos em jogo em face de uma situação de perigo.  

Quanto a natureza jurídica do Estado de Necessidade o Código Penal adotou a chamada Teoria Unitária pela 
qual todo estado de necessidade será sempre causa de exclusão da ilicitude, e por isso chamado de Estado 
de Necessidade Justificante, independente do bem jurídico que será preservado e do bem que será 
sacrificado na situação concreta.  
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A chamada Teoria Diferenciadora não foi adotada pelo nosso Código Penal mas está prevista no Código Penal 
Militar, diferenciando duas categorias ou espécies de Estado de Necessidade: o Estado de Necessidade 
justificante (excludente de ilicitude) e o Estado de Necessidade exculpante (excludente de culpabilidade), de 
acordo com a natureza dos bens preservado e sacrificado.  

- Elementos Integrantes do Estado de Necessidade:  

▪ Perigo atual e inevitável: 

Para que haja o estado de necessidade a situação de perigo tem que estar presente, já ocorrendo, embora 
o dano possa ainda ser iminente, sendo que, a única forma de se preservar o bem em perigo terá que ser a 
lesão, o sacrifício, de um bem alheio, ou seja, não pode haver outra alternativa para essa preservação. 

▪ Não criação do perigo por vontade do agente: 

Aquele que criar dolosamente a situação de perigo não poderá agir em estado de necessidade para preservar 
um bem deste perigo criado. Entretanto, nada impede que o agente atue em Estado de Necessidade quando 
criar a situação de perigo por culpa, ou seja por falta de cuidado.  

▪ Bem próprio ou alheio: 

É possível agir em estado de necessidade quando o próprio em está em jogo, em perigo, ou apenas para 
preservar um bem alheio, mesmo que não haja qualquer vínculo entre o agente e o terceiro titular do bem 
em perigo.  

▪ Inexigibilidade de sacrifício do bem.  

Não haverá Estado de Necessidade quando for exigível que o agente tolere o sacrifício do bem ameaçado ao 
invés de lesionar o outro bem, sendo que, isso ocorre quando há o confronto entre um bem disponível (ex: 
patrimônio) a ser preservado, e outro bem indisponível (ex: vida) a ser sacrificado, não sendo autorizada 
assim a lesão do bem indisponível.  

Porém, se mesmo assim o agente, neste tipo de situação, optar por preservar o bem disponível, sacrificando 
o indisponível, ele responderá pelo crime, não havendo Estado de Necessidade, porém, em face da 
anormalidade da situação (perigo etc.) sua pena deverá ser reduzida de 1/3 a 2/3.  

- Limitações e classificações de Estado de Necessidade 

De acordo com o Art 24, §1º do CP, quem possui o dever legal de enfrentar o perigo, não poderá alegar 
Estado de necessidade, logo, este dispositivo se refere aos garantidores, especificamente aos que tem por 
lei o dever de enfrentar o perigo (Art. 13, §2º, alínea “a”), e que por isso não poderão alegar Estado de 
Necessidade. (Ex.: bombeiro.) 

A doutrina classifica ainda o Estado de Necessidade em defensivo, quando para preservar o bem ameaçado 
o agente precisar lesionar a própria fonte deste perigo (Ex: matar cachorro feroz), e Estado de Necessidade 
agressivo ou ofensivo, quando para preservar seu bem do perigo precisar lesionar um bem de terceiro 
inocente. (Ex: violar um domicilio para fugir do ataque de um cachorro feroz)  
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Legítima Defesa:  

- Conceito: 

Ocorre quando o agente sofre uma injusta agressão, que seja atual ou iminente, a um bem jurídico próprio 
ou mesmo de 3º, podendo atuar para repelir esta agressão e garantir a proteção do bem jurídico ameaçado, 
mas somente usando moderadamente os meios suficientes, disponíveis e necessários para isso. 

-  Elementos integrantes da Legítima Defesa:  

- Agressão atual ou iminente: 

Agressão é toda conduta humana voltada a lesionar bem jurídico alheio, sendo que para caracterizar situação 
de legítima defesa, deverá ser atual, ou seja, estar ocorrendo (já começou, mas ainda não terminou) ou 
iminente, aquela que está prestes a ocorrer, ou seja que se dá no último momento antes da atualidade.  

Sendo assim, podemos concluir que não há legítima defesa de agressões passadas, que já ocorreram, e nem 
de agressões futuras, promessas de agressão.  

Quando a agressão ainda for futura, mas a única forma do agente garantir a proteção de seu bem for se 
antecipar haverá a chamada legítima defesa antecipada que configura uma causa supralegal (que não está 
na lei) de exclusão da culpabilidade.  

Além disso, importante lembrar que o ataque de animal não gera agressão, mas tão somente perigo, logo, 
não gera legítima defesa, mas poderá dar origem a um Estado de Necessidade, salvo se o animal estiver 
sendo usado como instrumento, arma por um ser humano, quando haverá agressão e poderá se falar em 
Legitima defesa.  

- Injusta agressão:  

É aquela que não esteja autorizada pelo ordenamento jurídico, logo não há legitima defesa quando a 
agressão sofrida for praticada por alguém que esteja atuando em excludente de ilicitude. 

Sendo assim, não há legítima defesa de uma conduta praticada por que esteja em estado de necessidade, 
em estrito cumprimento de dever legal, em exercício regular de direito, e ainda, não há legítima defesa de 
legítima defesa. (Legítima defesa recíproca).  

Importante lembrar que nada impede a legítima defesa do ataque de um inimputável, já que este realiza 
uma agressão injusta (fato típico e ilícito) embora não tenha culpabilidade e não responda pelo crime.  

- Bem próprio ou de terceiro: 

Haverá legítima defesa quando o próprio indivíduo sofre a agressão ou quando esta é contra um terceiro, 
mesmo sem haver qualquer vínculo de quem atua defensivamente e este terceiro. 

- Meio moderado:  
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O agente deverá atuar utilizando apenas os meios estritamente necessários e suficientes para afastar a 
agressão, e ainda de acordo com o que estiver disponível para ele no momento. Na falta de moderação, 
quando o agente vai além do necessário para afastar a agressão, haverá o excesso, que será punido 
normalmente a título de dolo ou culpa. (Art. 23 par. único CP)  

Havendo excesso, o agente estará atuando de forma ilícita, permitindo assim que o agressor originário possa 
se defender deste excesso agindo em legítima defesa, sendo que esta é chamada de legitima defesa 
sucessiva, pois sucede aquela em que o agente (agressor originário) se excedeu.  

OBS: 

A legítima defesa putativa ou virtual não é excludente de ilicitude, já que na verdade não há situação de 
legitima defesa, mas apenas o agente acha que está, por isso trata-se de um erro a respeito da situação de 
agressão, que na verdade não existe, chamado erro de tipo permissivo (Art. 20, §1º), e que estudaremos no 
capítulo referente a Teoria do Erro. 

A Lei 13.964/2019 acrescentou um parágrafo único no referido artigo 25 do Código Penal, que prevê a 
excludente de ilicitude da legítima defesa, com o seguinte texto: 

“Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se 
também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de 
agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.” 

Tecnicamente, esta alteração era absolutamente desnecessária, e nos parece ter razões exclusivamente 
políticas, já que as situações previstas neste novo parágrafo único já eram consideradas pela doutrina, e 
jurisprudência, como abrangidas pela legítima defesa, pois, nestes casos agora previstos em Lei, há a estrita 
necessidade do agente público repelir a injusta agressão, atual ou iminente, praticada contra um terceiro, 
vítima ou refém de um crime. 

A alteração legislativa talvez se justifique pela errônea interpretação, ainda dada por alguns, ao considerar 
que, nestes casos, poderia se falar em estrito cumprimento de dever legal, o que, em tese, impediria a 
exclusão da ilicitude do agente que eventualmente tirasse a vida de um meliante numa situação como esta. 

Com a alteração promovida pela nova lei, esta errônea interpretação fica definitivamente afastada, já que 
estas condutas passaram formalmente a ser tratadas pela lei como hipóteses de legítima defesa, causa de 
exclusão da ilicitude e do crime. 

Estrito Cumprimento do Dever Legal:  

- Conceito: 

Age licitamente o funcionário público que atua cumprindo os deveres legais inerentes a sua função, desde 
que o faça de forma estrita, ou seja, dentro dos limites da sua função, e portanto, ao realizar um fato típico 
este não será ilícito, logo, não haverá crime.  

Ex: policial que efetua uma prisão cumprindo um mandado não responde pela privação da liberdade (Art. 
148 CP) 
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Atenção: 

O policial que dispara sua arma contra meliante não atua em estrito cumprimento de dever legal, e somente 
poderá fazer isso se estiver atuando em legítima defesa própria ou de terceiros para repelir uma injusta 
agressão, do contrário responderá pelas lesões geradas. 

Exercício regular de direito:  

- Conceito: 

Age licitamente todo aquele que exerce de forma regular e dentro dos limites um direito que lhe tenha sido 
outorgado pela lei, neste caso, mesmo que realize um fato típico, não responderá pelo crime já que estará 
afastada a ilicitude da sua conduta. 

Ex.: exercício do poder familiar, lesões desportivas (dentro das regras), intervenções cirúrgicas e as 
ofendículas ou ofensáculos (meios de proteção da propriedade previamente colocados como: caco de vidro, 
arame farpado, cachorro, etc) 

OBS:  

A cerca elétrica que é uma ofendícula é vista por alguns doutrinadores como modalidade de legítima defesa 
chamada de preordenada (também excludente de ilicitude) pois possui funcionamento ativo capaz de afastar 
o agressor no momento em que este está atuando, embora haja quem prefira tratá-la, junto com as demais 
ofendículas, como hipótese de exercício regular de direito.  

Consentimento do ofendido 

É causa supralegal de exclusão da ilicitude já que não possui previsão na Lei, e ocorre quando o titular de um 
bem jurídico disponível autoriza previamente sua lesão e, desde que o agente atue dentro dos limites do 
consentimento, afasta a ilicitude e consequentemente o crime (Atenção: não cabe em crimes contra a vida).  

Exemplos: autorizar lesão ao patrimônio, tatuagem, piercing, sadomasoquismo. 

Culpabilidade 

- Conceito: 

É a reprovabilidade pessoal da conduta típica e ilícita praticada, sendo elemento integrante do conceito de 
crime, funcionando como fundamento e pressuposto para a aplicação da pena.  

O Finalismo, adotado pelo nosso Código Penal, trabalha com a Teoria Normativa Pura da Culpabilidade, pela 
qual, esta é formada por 3 elementos integrantes, de caráter normativo, que são cumulativos e necessários 
para que haja reprovação e crime. Importante lembrar que o Dolo, elemento psicológico que traduz a 
intenção do sujeito não faz parte da Culpabilidade, sendo o elemento subjetivo do Tipo penal.  

- Elementos Integrantes da Culpabilidade 

 Imputabilidade A) Doença mental (Art. 26 do CP) 
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Culpabilidade 

(reprovabilidade) 

(Inimputabilidade) B) Menoridade (Art. 27 do CP) 

C) Embriagues acidental completa (Art. 

28, II do CP) – Teoria Actio Libera in 

Causa (embriaguez voluntária) 

Potencial Conhecimento da Ilicitude Erro de Proibição (Art. 21 do CP) 

Exigibilidade de Conduta Diversa 

(inexigibilidade de conduta diversa) 

A) Coação Moral Irresistível (Art. 22 do 

CP) 

B) Obediência Hierárquica (Art. 22 do 

CP) 

Imputabilidade 

Conceito: É a plena capacidade de entender o mundo e os fatos, e ainda de se autodeterminar de acordo 
com esse entendimento.  

OBS: 

Nosso ordenamento adotou o Sistema Biopsicológico ou Misto para delimitação das hipóteses de 
inimputabilidade, que por isso podem se basear tanto em aspectos biológicos, patológicos, quanto em 
aspectos psicológicos. 

- Causas de Inimputabilidade: 

- Doença Mental ou Desenvolvimento Mental Incompleto (Art 26 do CP) 

Inclue os loucos, retardados, débeis mentais, maníacos e psicóticos que não possuem culpabilidade, não 
cometem crime e nem recebem pena. Porém, pela pratica do fato típico e ilícito podem receber medidas de 
segurança (Art.96 CP) em face da sua periculosidade. 

- Menoridade (Art. 27 do CP): 

É fundada na falta da plena capacidade de autodeterminação dos menores de 18 anos, sendo uma presunção 
absoluta de incapacidade fundada em aspectos orgânicos, biológicos, fazendo com que o menor não cometa 
crime e nem receba pena, mas que pela pratica do fato típico e ilícito (ato infracional) possa receber medida 
socioeducativa (ECA).  

- Embriaguez Acidental Completa (Art. 28 Inc. II do CP):  

- Embriaguez: É a perturbação da capacidade psíquica, produto de qualquer droga, lícita ou ilícita.  

- Acidental: É aquela involuntária, não escolhida, produto de caso fortuito (não saber) ou força maior 
(coação), afastando a responsabilidade penal.  

- Completa: É sinônimo de plena, total, que afaste toda a capacidade de discernimento do agente. 

Já a embriaguez voluntária, escolhida pelo agente, seja ela dolosa ou culposa, não afasta a culpabilidade 
nem a responsabilidade penal, sendo que, isso se dá devido a famosa Teoria da Actio Libera in Causa, que 
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tem como característica transferir a análise dos fatos (conduta, dolo/culpa, Imputabilidade) para o momento 
prévio, aquele em que o agente livremente ingere a droga, possibilitando assim que responda por aquilo que 
fizer posteriormente em estado de inimputabilidade.  

Potencial Conhecimento da Ilicitude 

Conceito:  

Para que haja reprovação, culpabilidade e crime é preciso que o agente conheça, ou tenha ao menos a 
possibilidade de conhecer, o caráter ilícito, proibido, daquilo que faz.  

A falta de conhecimento da ilicitude da origem ao erro de proibição, que poderá excluir a culpabilidade 
(erro inevitável), isentando de pena, ou reduzir a culpabilidade (erro evitável), reduzindo também a pena 
(1/6 a 1/3). (Ex: Eutanásia / Alguns crimes ambientais (Lei 9605/98) ) 

Exigibilidade de Conduta Diversa 

Para que haja reprovação, culpabilidade e crime é preciso que seja possível se exigir do agente um 
comportamento diferente daquele realizado, exigir uma conduta diversa diante do caso concreto, ser 
possível se exigir que não tivesse realizado o fato Típico e Ilícito. 

 Sendo assim, as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa irão gerar exclusão da culpabilidade, e serão 
chamadas de causas de exculpação, são elas: 

- Coação Moral Irresistível (Art. 22 do CP) 

É aquela que incide na moral, na psique do agente, fazendo com que este atue sem liberdade de escolha, 
com sua vontade viciada. Sendo assim, afasta-se a culpabilidade e o crime de quem sofre a coação, 
respondendo pelo fato apenas o autor da coação.  

Ex: Pai é coagido a subtrair dinheiro do banco onde trabalha enquanto seu filhos está sob grave ameaça com 
arma de fogo por meliante. 

Responde pelo furto apenas o autor da coação. 

Atenção:  

Não se confunde a Coação Moral com a Coação Física Irresistível que é excludente da própria tipicidade de 
quem a sofre, pois nela o movimento é forçado fisicamente, não existindo sequer conduta por parte do 
coagido, e nesse caso também responde pelo crime apenas o autor da coação.  

- Obediência Hierárquica (Art. 22 do CP) 

Ocorre quando superior hierárquico, por vínculo de Direito Público, dá uma ordem não manifestamente 
ilegal ao seu subordinado e este, sem perceber a ilegalidade da ordem a cumpre. Neste caso, responde pelo 
crime somente o superior, autor da ordem.  
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Ex: Capitão da polícia militar da ordem para soldado conduzir certa pessoa a delegacia afirmando que há 
mandado de prisão expedido contra ela, quando na verdade não há nada contra esta pessoa. 

Responde pelo constrangimento ilegal (Art. 146 CP) e eventual abuso de autoridade apenas o superior autor 
da ordem. 
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