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DO CRIME 
INFRAÇÃO PENAL 

 
É a designação genérica dada aos crimes de contravenções penais na legislação brasileira. Conforme 

o artigo 1º da LICP, "considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de 
detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, 
a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, 
alternativa ou cumulativamente". 
 
Classificação das Infrações Penais 
 
Quanto à gravidade das infrações penais, elas se classificam em dois critérios: divisão tricotômica ou tripartida 
e divisão dicotômica ou bipartida que é adotada na Itália, Espanha, Portugal e Brasil. 
 
A divisão dicotômica considera os crimes ou delitos e contravenções. Na legislação penal brasileira, os crimes 
são descritos no CP e as contravenções na LCP (Lei das Contravenções Penais) e Leis Especiais. 
 
Não há diferença ontológica entre crime e contravenção. A distinção é puramente formal, presente no art. 1º 
do Decreto-Lei 3.914/41.  
 
Crime ou delito é a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou detenção, isolada ou 
cumulativamente com a pena de multa.  
 
Contravenção é a infração penal a que a lei comina pena de prisão simples ou de multa, quer isoladamente, 
ou alternativa ou cumulativamente. 
 
Dentre as peculiaridades das contravenções, destaca-se o fato da mesma não admitir tentativa, na forma 
expressa do art. 4º da Lei das contravenções (Decreto-Lei 3.688/41) 
 
Diferença entre Crime e Contravenção Penal 
 
a) Crime ou Delito são infrações penais que lesam a segurança do indivíduo ou da sociedade, constituindo 
condutas moralmente reprováveis.  
As contravenções são infrações que ferem as leis destinadas a promover o bem público. 
 
b) o crime ofende direitos inatos.  
Contravenções lesam direitos de criação política. 
 
c) o crime lesa condições essenciais e permanentes da vida social.  
As contravenções ofendem condições sociais secundárias e transitórias. 
 
d) para configuração do crime exige-se dolo ou culpa "stricto sensu".  
Na contravenção só se exige voluntariedade. 
 
e) no crime, a culpabilidade deve ser provada.  
Na contravenção a culpabilidade é presumida. 
 
f) o crime lesa ou o põe em perigo os bens jurídicos em si.  
A contravenção ofende as condições ambientais desses bens. 
 
Classificação dos Crimes 
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Crime Doloso 
 
É aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 
Existem três teorias que buscam determinar o conteúdo do dolo: a da vontade, a da representação, e a do 
assentimento. 
 
O Código Processual Brasileiro adotou a teoria da vontade, segundo a qual age dolosamente quem pratica a 
ação consciente (tem conhecimento do fato) e voluntariamente, ou seja, quando o agente tem vontade de 
produzir o resultado ou de assumir o risco de produzi-lo.  
O dolo pode ser direto ou eventual:  
 
a) Dolo direto: quando a vontade do agente está dirigida para obter o resultado.  
Por exemplo: o agente quer matar. Então, o agente realiza a conduta com o fim de obter o resultado.  
 
b) Dolo eventual: neste caso, a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, na realidade 
o que o agente quer é algo diferente, mas, mesmo prevendo que o evento possa ocorrer, ainda assim, assume 
o risco de causá-lo.  
Exemplo: médico que ministra medicamento ao paciente, mesmo sabendo que pode conduzi-lo à morte, 
apenas para testar o produto.  
 

Crime Culposo 
 
Ainda não há um conceito unitário para o crime culposo. Por esta razão a lei limita-se a prever as modalidades 
de culpa, dispondo no artigo 18º, inciso II, que o crime é culposo "quando o agente deu causa ao resultado 
por imprudência, negligência ou imperícia".  
 
Modalidades  
As modalidades de culpa são:  
 
• imprudência: é a prática de um ato perigoso, sem as cautelas necessárias. Trata-se de um 

comportamento positivo, ou seja, o agente faz o que não deveria fazer. Exemplo: o agente imprime 
velocidade excessiva ao veículo em local inadequado;  

 
• negligência: é a prática de um ato sem a observância, por preguiça psíquica, dos cuidados exigidos pela 

situação em que o agente se encontra. Trata-se de um comportamento negativo, ou seja, o agente não faz 
o que deveria fazer. Exemplo: estacionar um veículo próximo a uma ladeira sem acionar o freio-de-mão;  

 
• imperícia (ou culpa profissional, ou imprudência qualificada): é a incapacidade técnica, teórica ou prática 

durante o exercício de arte, ofício ou profissão (exemplo: médico que esquece instrumentos cirúrgicos 
dentro do paciente). A imperícia não deve ser confundida com o erro profissional, pois este se refere à 
falha do ramo da Ciência e, caso seja reconhecido, exclui a culpa (exemplo: um exame laboratorial que 
não detectou uma doença ainda desconhecida não pode acarretar a responsabilidade penal do médico). 
Na imperícia, portanto, a falha é do agente e o seu reconhecimento configura o crime culposo.  

 
Espécies  
As espécies de culpa são:  
 
• culpa consciente (ou culpa ex lascivia): Ocorre quando o agente prevê o resultado, mas espera, 

sinceramente, que este não ocorrerá. Difere do dolo eventual porque neste o agente prevê o resultado e 
não se importa que ele venha a ocorrer. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, não 
o aceita como possível (exemplo:: caçador que, avistando um companheiro próximo do animal que deseja 
abater, confia em sua condição de perito atirador para não atingi-lo quando disparar, causando, ao final, 

 

DOLO – é a consciência e vontade de realizar os elementos objetivos do tipo. 
 
CULPA - Enquanto o dolo gira em torno da vontade e finalidade do comportamento do 
sujeito, a culpa não cuida da finalidade da conduta (que quase sempre é lícita), mas da 
não observância do dever de cuidado pelo sujeito, causando o resultado e tornando 
punível o seu comportamento. 
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lesões ou morte da vítima ao desfechar o tiro);  
 
• culpa inconsciente (ou culpa ex ignorantia): ocorre quando o agente não prevê o resultado de sua 

conduta, apesar de ser este previsível (exemplo: indivíduo que atinge involuntariamente a pessoa que 
passava pela rua, porque atirou um objeto na janela por acreditar que ninguém passaria naquele horário);  

 
• culpa própria: é aquela em que o agente não quer o resultado nem assume o risco de produzi-lo. São os 

casos em que se encontra o elemento normal da culpa, isto é, a falta de previsibilidade objetiva;  
 
• culpa imprópria: é aquela que é contemplada, como casos excepcionais, por textos da lei penal e onde o 

agente responde por delito culposo, muito embora o resultado tenha sido doloso. São espécies o "erro 
culposo" (art. 20 do CP), o "excesso culposo" nas justificativas (ou excesso exculpante - art. 23, 
parágrafo único, do CP) e o "erro quanto aos pressupostos fáticos" nas descriminantes putativas (ou 
erro de tipo - art. 20, § 1º, do CP).  

 
Graus  
Os graus de culpa são:  
 
• culpa grave (ou lata): quando o resultado é previsível por todos os homens;  
• culpa leve: quando o resultado é previsível só por homens de diligência mediana;  
• culpa levíssima: quando o resultado é previsível apenas por homens de diligência extraordinária.  
 
A culpa levíssima equipara-se ao caso fortuito, culminando com a exclusão do crime. Apesar de o art. 59 do 
CP, reformado para se adequar à teoria finalista da ação, não mencionar os graus de culpa, a sua intensidade 
não é mais considerada na graduação da pena restando ao juiz decidir, diante do caso concreto, se a culpa 
levíssima deve ou não ser considerada criminalmente punível. Nesse sentido: "Quando a previsibilidade é 
possível somente mediante atenção extraordinária ou excepcional, a culpa apenas acarreta a 
responsabilidade".   
 
Compensação e concorrência de culpas  
É importante destacar que a compensação de culpas no Direito Penal brasileiro não é admitida (a 
compensação de culpa só tem relevo no direito privado, onde reduz ou anula o valor da indenização). A culpa 
exclusiva da vítima, obviamente, exclui a do agente. Mas a culpa concorrente da vítima funciona como 
circunstância judicial favorável ao acusado, devendo o juiz considerá-la na fixação da pena-base (art. 59 do 
CP).  
 
A concorrência de culpas, por sua vez, ocorre quando dois ou mais agentes contribuem culposamente para a 
produção do resultado naturalístico.  
Por força do conditio sine qua non, todos respondem pelo ato lesivo. Deve-se observar atentamente a diferença 
entre concorrência de culpa e coautoria, pois nesta, ao contrário daquela, as condutas são praticadas de 
comum acordo, ligadas por um liame subjetivo. 
 

 
Crime Preterdoloso ou Preterintencional - É o crime cujo resultado total é mais grave que o pretendido pelo 
agente.  
Exemplo: crime de extorsão mediante sequestro, decorrendo do fato lesão corporal de natureza grave na 
vítima, lesão essa que não era esperada pelo agente. 
O crime preterdoloso, é um crime misto, em que há uma conduta dolosa, por estar dirigida para um fim típico, 
mas também é culposa por causar outro resultado que não era o esperado.  
 
Crimes Comissivos - São os que consistem na prática de uma ação ou atividade positiva do agente, visando 
a obtenção de um resultado ilícito.  
Exemplo: no crime de furto, a ação ou atividade positiva do agente é "subtrair"; no crime de rapto é raptar. 
 
Crimes Omissivos - São classificados em crimes omissivos puros ou próprios e crimes omissivos 
impróprios ou comissivos por omissão. 
 
a) Crimes Omissivos Puros ou Próprios - São aqueles que consistem na conduta negativa do agente, ou 
seja, quando o agente deixa de praticar determinada conduta, tendo a obrigação jurídica de fazê-lo.  
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Exemplo: omissão de socorro. 
 
b) Crimes Omissivos Impróprios - São aqueles em que a omissão consiste na transgressão do dever jurídico 
de impedir o resultado. Neste tipo de crime, a omissão é o meio através do qual o agente produz o resultado.  
Exemplo: enfermeira que não ministra o medicamento necessário ao paciente que vem a morrer.  
Nos crimes omissivos impróprios, o agente responde não somente pela omissão, mas também pelo resultado 
decorrente desta, a que estava juridicamente obrigado a impedir conforme preceitua o artigo 13 parágrafo 2º 
do CP, que dispõe.  
 
Art. 13 - "O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido". 
 
Relevância da omissão 
 
§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever 
de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 
 
É importante salientar que, não há crime pelo simples fato do agente omitir-se; é necessário que agente se 
omita de fazer algo devido, isto é, algo a que está juridicamente obrigado. 
 
Crime Instantâneo - É aquele que, uma vez consumado, está encerrado, visto que a consumação não se 
prolonga. O termo instantâneo, não quer dizer que o crime seja praticado com rapidez, mas, significa que uma 
vez realizado o crime, sua consumação ocorre em determinado momento e não mais procede.  
Exemplos: 
1º) O homicídio, consuma-se no momento em que a vítima morre, sendo irrelevante o tempo decorrido entre a 
execução do crime e o resultado.  
2º) No furto, a consumação se dá com a subtração da coisa alheia, e o fato do agente continuar colhendo 
benefícios com o resultado, não altera sua qualidade de instantâneo. 
 
Crime Permanente - É aquele que depende da continuidade da ação do agente, isto é, quando a consumação 
se prolonga no tempo, dependendo da ação do sujeito ativo, que poderá cessar quando ele quiser.  
Exemplo: no sequestro ou cárcere privado, a consumação se prolonga durante todo o tempo em que a vítima 
fica privada de liberdade, a partir do momento em que foi subjugada pelo agente.  
Crime Instantâneo de Efeitos Permanentes - É aquele cuja permanência não depende da continuidade da 
ação do agente. São aqueles crimes que, após, consumados em determinado momento seus efeitos 
permanecem, independentemente da vontade do sujeito passivo.  
Exemplo: na bigamia, não é possível ao agente desfazer o segundo casamento.  
 
Quanto ao resultado os crimes podem ser:  
 
•  materiais,  
•  formais e  
•  de mera conduta.  
 
Crime Material ou de Resultado - É aquele que descreve a conduta cujo resultado integra o próprio tipo penal, 
isto é, para sua consumação é indispensável a produção de um dano real.  
Exemplos: homicídio, furto e roubo, etc. 
 
Nos exemplos apresentados o dano é real, pois, no homicídio, a consumação do crime é a morte; no furto e 
roubo é a subtração. 
 
Crime Formal - Também descreve um resultado que, entretanto não precisa verificar-se para ocorrer a 
consumação basta a ação do agente e a vontade de concretizá-lo, que são caracterizadoras do dano potencial.  
Exemplo: ameaça, injúria verbal, etc. 
 
Crimes de Mera Conduta ou de Simples Atividade - São crimes em que a lei não se preocupa com o 
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resultado, contentando-se com a ação ou omissão do agente, isto é, com o comportamento deste.  
Exemplos: invasão de domicílio, o ato obsceno, etc. 
 
Crimes de Dano e de Perigo - São também classificados conforme o resultado.  
 
a) Crime de Dano - é aquele que só se consuma, quando ocorrer a efetiva lesão do bem jurídico visado.  
Exemplos: lesão ao patrimônio, à honra, etc. 
 
b) Crime de Perigo - é aquele que se consuma com o simples perigo criado para o bem jurídico, sem, contudo 
produzir um dano efetivo. 
 
O perigo pode ser: Individual ou Coletivo: 
 
 I - Individual - quando expõe ao risco o interesse de uma pessoa ou de um determinado grupo de pessoas. 
 
II - Coletivo - quando ficam expostos ao risco os interesses coletivos de um indeterminado número de pessoas, 
tais como nos crimes de perigo comum. 
 
O perigo também pode ser concreto ou abstrato. 
 
I - Concreto - é o perigo que precisa ser comprovado, ou seja, deve ser demonstrada a situação de risco que 
o bem jurídico está correndo. 
 
II - Abstrato - não necessita de comprovação, uma vez que, a lei se satisfaz com a simples prática da ação 
que pressupõe perigosa. O perigo abstrato é presumido pela norma que se contenta com a prática do fato e 
pressupõe ser ele perigoso. 
 
Crime Unisubsistente - É aquele realizado com apenas um ato, isto é, a conduta é una e indivisível, como na 
injúria e ameaças verbais ou nos casos de uso de documento falso. Esse tipo de crime não admite o 
fracionamento de dúvida. No crime unisubsistente, a execução ocorre, ao mesmo tempo, que a consumação, 
sendo, portanto, impossível a tentativa. 
 
Crime Plurisubsistente - Ao contrário do crime anteriormente estudado, é composto de vários atos 
sucessivos, que integram a conduta, ou seja, existem fases que podem ser separadas, fracionando-se o crime. 
São crimes que admitem a tentativa e constituem a grande maioria dos delitos. 
 
Crimes Comuns - São aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa.  
Exemplos: furto, estelionato, lesão corporal, etc.  
 
Crimes Próprios - São também denominados de especiais. São crimes que exigem determinada qualidade 
especial ou condição pessoal do agente, como, por exemplo, uma condição jurídica (acionista); profissional 
(médico); natural (gestante). 
O crime de peculato é um, crime próprio especial, porque só pode ser praticado pelo funcionário público. 
 
Crime de Mão Própria - Também denominado de crime de atuação pessoal. É aquele que só pode ser 
praticado pessoalmente, isto é, não pode ser praticado por intermédio de outrem, apesar de poderem ser 
praticados por qualquer pessoa.  
Exemplo: adultério, falso testemunho, etc. 
 
Crimes Principais - São crimes que não dependem da prática de crime anterior.  
 
Crimes Acessórios - São aqueles que dependem da prática de um crime anterior a ele ligado pelo dispositivo 
penal que, no tipo penal, faz referência àquele.  
Exemplo: o crime de receptação só existe, se antes dele foi cometido outro delito (furto, roubo). 
 
Crimes Complexos - Em sentido estrito, são crimes que encerram dois ou mais tipos em uma única descrição 
legal.  
Exemplos: o roubo, que é constituído pelo crime de furto mais a ameaça ou lesão corporal; e a extorsão 
mediante sequestro, crime complexo composto de extorsão e de sequestro. 
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Em sentido amplo os crimes complexos são os que, em uma figura típica, abrangem um tipo simples, acrescido 
de fatos ou circunstâncias que, em si, não são típicos.   
Exemplo: o crime de estupro, que encerra também a violência e a ameaça e, como outro fato, a conjunção 
carnal. 
 
Crimes Vagos - Nestes crimes o sujeito passivo é uma coletividade destituída de personalidade jurídica, como 
a família, amigos, grupo de pessoas, etc.  
Exemplo: impedimento ou perturbação de cerimônia religiosa. 
 
Crime Unisubjetivo - É aquele que pode ser praticado por uma só pessoa, embora admita a coautoria ou 
participação de uma ou mais pessoas.  
Exemplos: crimes de calúnia, roubo, etc. 
 
Importante  
O crime unisubjetivo, constitui a regra geral das condutas criminosas previstas no Código Penal.  
 
Crime Plurisubjetivo - Também denominado de crime de concurso necessário, uma vez que devido a sua 
estrutura típica exige a participação de, no mínimo duas pessoas para a prática da conduta criminosa.  
No crime plurisubjetivo, a conduta pode ser de três tipos: 
 
a) Conduta  Paralela - quando a atividade de todos tem o mesmo objetivo, ou seja, um único fim.  
Exemplo: quadrilha ou bando. 
 
b) Convergentes - quando existe a possibilidade de que uma das pessoas não seja culpável.  
Exemplo: os crimes de adultério e bigamia. 
 
c) Divergentes - quando as ações são dirigidas uns contra os outros.  
Exemplo: rixa.    
 
Crime Simples - É o tipo fundamental, básico, que possui todos os elementos mínimos e determina seu 
conteúdo subjetivo sem qualquer circunstância que aumente ou diminua sua gravidade.  
Exemplo: homicídio simples. 
 
Crime Qualificado - É o crime que ao tipo básico a lei acrescenta circunstância que agrava sua natureza, 
elevando os limites da pena.  
Por Exemplo: chama-se de homicídio qualificado àquele praticado "mediante paga ou promessa de 
recompensa ou por outro motivo torpe". 
 
Crime Privilegiado - Ocorre nos casos em que a lei acrescenta circunstância que o torna menos grave, 
reduzindo, consequentemente suas sanções.  
Exemplo: o furto de pequeno valor praticado por agente primário. 
 
Crime Progressivo - quando um tipo abstratamente considerado contém, de forma implícita, outro, que deve 
ser necessariamente realizado para se alcançar o resultado. No crime progressivo o anterior é uma simples 
passagem para o posterior e fica absorvido por este.  
Exemplo: no homicídio é necessário que exista em decorrência da conduta lesão corporal que ocasione a 
morte. 
 
Progressão Criminosa - Neste caso, existem duas ou mais infrações penais, ou seja, há dois fatos e não 
apenas um, a exemplo do crime progressivo. O agente pretende praticar um crime e, em seguida, decide 
praticar outro mais grave.  
Exemplo: ladrão que após ter furtado a coisa alheia móvel, ao ser encontrado pela pessoa que pretende 
impedir-lhe a posse da coisa furtada agride-a, passando do crime de furto ao crime de roubo. 
 
Crime Habitual - É o crime normalmente constituído de uma repetição de atos, que constituem um delito 
apenas, geralmente traduzindo um modo de vida. No crime habitual, a prática de somente um ato, não 
caracteriza um crime, mas, o conjunto de vários atos praticados habitualmente, caracterizará o crime.  
Exemplo: manter casa de prostituição; prática de curandeirismo. 
 
Crime Profissional - É qualquer delito praticado por quem exerce uma profissão, fazendo uso dela para 
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praticar a atividade ilícita.  
Exemplo: o aborto ilegal praticado por médicos ou parteiras. 
 
Crime Exaurido - Quando após a consumação, que ocorre quando estiverem preenchidos no fato concreto o 
tipo objetivo, o agente o leva a consequências mais lesivas.  
Exemplo: o recebimento do resgate no crime de extorsão mediante sequestro exaure o delito que se 
consumara mediante sequestro. 
 
Crime de Ação Única - É aquele em que o tipo penal contém apenas uma modalidade de conduta, expressa 
no verbo que constitui o núcleo da figura típica.  
Exemplo: é o que ocorre no homicídio com a conduta de matar. 
 
Crime de Ação Múltipla - Também denominado de crime de conteúdo variável. O tipo contém várias 
modalidades de conduta expressa em vários verbos, sendo que qualquer um deles configura  a prática de 
crime.  
Exemplo: induzindo, instigando ou prestando auxílio ao suicida. 
 
Crimes Militares - São os crimes definidos no Código Penal Militar. Classificam-se em crimes militares em 
tempo de paz (artigo 9º) e crimes militares em tempo de guerra (artigo 10). 
Os crimes militares também podem ser divididos em puros ou próprios e impróprios.  
 
a) Próprios ou Puros - São aqueles definidos no Código Penal Militar.  
 
b) Impróprios - São aqueles cuja definição típica é também prevista na Lei Penal comum, quando praticados 
segundo as condições estabelecidas no artigo 9º Inciso II e no artigo 10 Inciso III do CPM. 
 
Crimes Comuns - São crimes que atingem bens jurídicos do indivíduo da família, da sociedade e do próprio 
Estado, estando definidos no CP e em leis especiais. 
 
Crimes Políticos - São os que lesam ou colocam em perigo a própria segurança interna ou externa do Estado. 
 
Crime Organizado - A lei nº 9.034, de 03 de março de 1995 que dispõe sobre a utilização de meios 
operacionais para a prevenção e repreensão de ações praticadas por organizações criminosas, define crime 
organizado como aqueles que decorrem "de ações de quadrilha ou bando". 
 
Infrações de Menor Potencial Ofensivo - A lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995, criou os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais estabelecendo a competência destes para as infrações penais de menor potencial 
ofensivo e definindo-as como sendo "as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima 
não superior a 2 anos", excetuando-se os casos que a lei preveja procedimento especial. 
Art. 61 da Lei 9.099 "Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, 
as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada 
ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 
 
Crime Putativo - Também denominado de crime imaginário, é aquele em que o agente supõe, por erro, que 
está praticando uma conduta típica quando o fato não constitui crime, só existindo, portanto na imaginação 
do agente.  
Exemplo: é o caso do agente que supõe estar praticando o delito de sedução com jovem de 20 anos quando, 
a partir do CP de 1940, o limite de idade da vítima foi reduzido para 18 anos. 
 
Crime Provocado - Quando o agente é induzido à prática por terceiro, muitas vezes policial, para que se 
efetue a prisão em flagrante.  
Exemplo: gerente que, desconfiado do empregado, facilita tudo para que seja atraído a uma cilada e, assim, 
apanhá-lo, no momento em que estiver praticando o furto. 
 
Crime Hediondo - Com o fim de tornar mais eficiente os instrumentos jurídicos de combate às infrações penais 
mais graves dispôs a Constituição Federal de 1988 que são considerados inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia os crimes definidos como hediondos (artigo 5º, inciso XLIII). Tais crimes que, por sua natureza 
ou pela forma de execução, se mostram repugnantes, causando clamor público e intensa repulsa, são 
relacionados no artigo 1º da lei 8.072, de 25 de julho de 1990. 
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Consumação e Tentativa 

 
CRIMES CONSUMADOS 
Conceito 

É aquele em que foram realizados ou reunidos todos os elementos constantes de sua definição legal, 
ou seja, quando o fato concreto se subssume no tipo abstrato descrito na lei penal. 
Diferença entre crime consumado e exaurido. 
O crime exaurido é aquele em que a conduta continua a produzir efeitos no mundo concreto, mesmo após ter 
atingido a consumação. O exaurimento influi na primeira fase da aplicação da pena. Assim, o recebimento da 
vantagem indevida no crime de corrupção passiva (art. 317) é o exaurimento do delito que se consumara com 
a solicitação.  
A consumação nas várias espécies de crimes: 

•  Materiais: com a produção do resultado naturalístico, ou seja, a consumação ocorre com o evento 
natural (morte, lesões, dano etc.). Exemplo: assim consuma-se o homicídio com a morte da vítima; no 
aborto com a morte do feto.  

•  Culposos: com a produção do resultado naturalístico, onde é preciso a inobservância do dever de 
cuidado, então se entende que para que haja consumação é preciso um resultado lesivo típico.  

•  De mera conduta: com a ação ou omissão delituosa, isto é não, há resultado naturalístico, mas apenas 
o evento no sentido normativo. Também pode se entender que o tipo faz menção ao evento, a 
consumação se dá com a simples ação. Exemplo: na violação de domicílio, uma das formas de 
consumação é a simples entrada.  

•  Formais: com a simples atividade, independente do resultado. A consumação ocorre com a conduta 
típica imediatamente anterior à fase do evento, independentemente da produção do resultado descrito 
no tipo (art. 316 CP).  

•  Permanentes: o momento consumativo protrai-se no tempo. Se deve observar que a consumação se 
prolonga no tempo, dependente do sujeito. Exemplo: no cárcere privado (art. 148), o momento 
consumativo (privação ou restrição de locomoção da vítima) perdura até que o ofendido recupere sua 
liberdade.  

•  Omissivos próprios: com a abstenção do comportamento devido. Ou pode se entender, que a 
consumação ocorre no local e no momento em que o sujeito ativo deveria agir, mas não o fez, ou até 
mesmo o simples comportamento negativo (ou ação diversa), não se condicionando à produção de um 
resultado ulterior, ocorrendo a consumação no instante da conduta.  

•  Omissivos impróprios: com a produção do resultado naturalístico, como a omissão é formada ou meio 
de se alcançar um resultado, a consumação ocorre com o resultado lesivo e não com a simples 
inatividade do agente, como nos delitos omissivos puros. Para uma melhor especificação, é a simples 
conduta negativa (ou ação diversa) não o perfaz, exigindo se um evento naturalístico posterior, a 
consumação se verifica com a produção do resultado.  

•  Qualificados pelo resultado: com a produção do resultado agravador, entendemos que o momento 
consumativo ocorre no instante da produção do evento, isto é, quando estiver concretizado o resultado 
acrescido ao tipo fundamental.  

 Do Código Penal Brasileiro 

Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  
Crime consumado  
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição 
legal;  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  
 
Tentativa  
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por 
circunstâncias alheias à vontade do agente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)  
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  -  Iter criminis (etapas ou fases do crime) 
 É o caminho do crime, as etapas que deve percorrer: 

•  Cogitação: não é punida, nem mesmo externada a terceiro, salvo quando constitui ela, de per si, um 
fato típico.  

•  Atos preparatórios: são os atos materiais, externos ao agente, que passa da cogitação à ação objetiva. 
Também não são puníveis, a não ser quando constituem fatos típicos.  

•  Atos de execução: são os atos materiais dirigidos diretamente à prática do crime, ou até mesmo quando 
o bem jurídico começa a ser atacado. Nessa fase o agente inicia a realização do núcleo do tipo e o crime 
já se torna punível.  

•  Consumação(execução): todos os elementos que se encontram descritos no tipo penal foram 
realizados.  

CRIMES TENTADOS 

Conceito 
Não-consumação de um crime, cuja execução foi iniciada, por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
Outros autores entendem como a realização incompleta do tipo penal, pois o agente pratica atos de execução, 
mas não ocorre a consumação por circunstâncias contrárias à vontade do agente. 
Natureza jurídica 
Norma de extensão temporal da figura típica causadora de adequação típica mediata ou indireta. 
Elementos 

•  início de execução  

•  não-consumação  

•  circunstâncias alheias à vontade do agente  
Formas  

•  imperfeita: há interrupção do processo executório; o agente não chega a praticar todos os atos de 
execução do crime, por circunstâncias alheia à sua vontade, isto é quando o sujeito não consegue praticar 
os atos necessários à consumação por interferência externa;  

•  perfeita ou acabada (também conhecida por crime falho): o agente pratica todos os atos de execução 
do crime, mas não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja a consumação não 
ocorre embora o agente tenha praticado os atos suficientes.  

Obs.: o juiz leva em conta essas espécies no momento de dosar a pena da tentativa. 

Infrações penais que não admitem tentativa 

•  culposas (salvo a culpa imprópria, para parte da doutrina), uma vez que este depende sempre de um 
resultado lesivo;  

•  preterdolosas (no latrocínio tentado, o resultado morte era querido pelo agente; logo, embora qualificado 
pelo resultado, o latrocínio só poderá ser preterdoloso quando consumado), não é possível a tentativa, já 
que o evento mais grave é atribuído ao agente por mera culpa;  

•  contravenções penais (a tentativa não é punida);  

•  omissivos próprios (são crimes de mera conduta), também não admitem a tentativa pois não se exige 
um resultado naturalístico decorrente da omissão;  

•  habituais (ou há a habitualidade e o crime consuma-se, ou não há e inexiste crime), não se admite a 
tentativa pois há reiteração de atos e, portanto consumação, ou não há essa habitualidade e os atos são 
penalmente indiferentes;  
-  crimes em que a lei só pune se ocorrer o resultado (CP, art. 122);  
-  crimes em que a lei pune a tentativa como crime consumado (CP, art. 352).  

Teorias 

•  subjetiva: a tentativa deve ser punida da mesma forma que o crime consumado, pois o que vale é 
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intenção do agente;  

•  objetiva: a tentativa deve ser punida de forma mais branda que o crime consumado, porque 
objetivamente produziu um mal menor. Essa teoria foi a adotada.  

Critério para a redução da pena 
A pena do crime tentado será a do consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. 
Quando mais próximo o agente chegar à consumação menor será a redução e vice-versa. Assim, a tentativa 
branda a redução será sempre menor em que a vítima sofre ferimentos graves. 

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENO EFICAZ 
São espécies de tentativa abandonada ou qualificada. Nelas o resultado não se produz por força da vontade 
do agente, ao contrário da tentativa, em que atuam circunstâncias alheias e essa vontade. São incompatíveis 
com os crimes culposos, uma vez que se trata de uma tentativa que foi abandonada. Pressupõe um resultado 
que o agente pretendia produzir, mas que, em um segundo momento, desistiu ou se arrependeu.  

Conceito de desistência voluntária 
O agente interrompe voluntariamente a execução do crime, impedindo, desse modo, a sua consumação. Não 
é possível nos crimes de mera conduta, uma vez que neles a execução é a própria consumação. 
Exemplo: O agente tem um revolver municiado com seis projéteis. Efetua 2 (dois) disparos contra a vítima, 
não a acerta e, podendo prosseguir atirando, desiste por vontade própria e vai embora. 

Conceito de arrependimento eficaz  
O agente, após encerrar a execução do crime, impede a produção do resultado. Só é possível nos crimes 
materiais nos quais há resultado naturalístico. 
Exemplo: O agente descarrega sua arma de fogo na vítima, ferindo-a gravemente, mas, arrependendo-se do 
desejo de matá-la, presta-lhe imediato e exitoso socorro, impedindo o evento letal. 

Arrependimento ineficaz 
Irrelevante. Não traz qualquer consequência, devendo o agente responder pelo crime praticado. 

Distinção 
Na desistência voluntária, o agente interrompe a execução; no arrependimento eficaz, a execução é realizada 
inteiramente, o resultado é que vem a ser impedido.  

Consequência: em ambas as formas de tentativa abandonada, não são circunstâncias alheias à vontade do 
agente que impedem o resultado; pelo contrário, é a sua própria vontade que evita a consumação. Assim, 
afasta-se a tentativa e o agente só responde pelos atos até então praticados (no ex. da desistência voluntária, 
responde pelo delito periclitação da vida - art. 132 do CP; no ex. do arrependimento eficaz responde por lesões 
corporais de natureza grave - art. 129, inciso 1o do CP). Por essa razão, parte da doutrina denomina-as "ponte 
de ouro". 

Distinção entre ato voluntário e ato espontâneo. 
A desistência e o arrependimento não precisam ser espontâneos, basta que seja voluntário. Por conseguinte, 
se o agente desistir ou arrepender por sugestões ou conselho de terceiros, subsistem a desistência voluntária 
e o arrependimento eficaz. 

ARREPENDIMENTO POSTERIOR 

Natureza jurídica 
Causa obrigatória de redução de pena.  
Conceito 
Causa de diminuição de pena que ocorre nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, em 
que o agente, voluntariamente repara o dano ou restituiu a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. 

Requisitos 

•  crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa: na jurisprudência, prevalece o 
entendimento de que a lei só se refere à violência dolosa, podendo a diminuição ser aplicada aos crimes 
culposos em que há violência, ou mais simplificado é que não é possível o reconhecimento do 
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arrependimento posterior, no roubo, porque esta causa de diminuição de pena não se aplica aos crimes 
cometidos com violência ou grave ameaça;  

•  reparação do dano ou restituição da coisa: deve ser integral, a não ser que a vítima ou seus herdeiros 
aceitem parte, renunciando ao restante;  

•  voluntariedade do agente: o que não significa espontaneidade. A reparação ou restituição por conselho 
ou sugestões de terceiros não impede a diminuição. É admissível o benefício no caso de ressarcimento 
feito por parente ante a exigência legal de "voluntariedade" e não de "espontaneidade" por tratar-se de 
causa objetiva de redução obrigatória da pena;  

•  até o recebimento da denuncia ou queixa: se posterior, é causa atenuante genérica (CP, art. 65, inc. 
III, b).  

Outras exceções 
Além do peculato culposo, no qual a reparação do dano leva à extinção da punibilidade, há outros casos em 
que não se aplica o benefício do arrependimento posterior. São eles:  
(a) no caso da emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos, a reparação do dano até o recebimento 
da denúncia extingue a punibilidade do agente, nos termos da Súmula n. 554 do STE Se o cheque, entretanto, 
foi preenchido fraudulentamente, o crime será o de estelionato, e a reparação do dano só trará as 
consequências do art. 16 (desde que preenchidos todos seus requisitos);  
(b) no crime de sonegação fiscal, o pagamento do tributo até o recebimento da denúncia ou queixa também 
extingue a punibilidade (Lei n. 9.249195, art. 34);  
(c) finalmente, nos crimes de ação penal privada e pública condicionada à representação do ofendido, a 
composição civil do dano em audiência preliminar implica em renúncia ao direito de queixa ou de 
representação, levando também à extinção da punibilidade (Lei n. 9.099/95, art. 74, par. único.). 

Aplicação 
A norma do arrependimento posterior aplica-se aos crimes dolosos e culposos, tentados e consumados, 
simples, privilegiados ou qualificados. 

Critério para redução da pena 
O critério para a redução da pena, em decorrência do reconhecimento do arrependimento posterior, deve 
fundamentar-se na presteza do ressarcimento do dano, isto é, quando mais rapidamente for feito tal 
ressarcimento (indenização), tanto maior será a redução. Quanto mais lento o ressarcimento, menor a redução. 
O juiz deve reduzir a pena de 1/3 a 2/3. 
Qual deve ser o fator a orientar a maior ou menor redução da pena? 
Como a reparação do dano ou a restituição da coisa devem sempre ser integrais, este não pode ser o critério. 
Só resta o da maior ou menor sinceridade ou espontaneidade (quanto mais espontâneo o ato, maior a redução), 
e o da maior presteza e celeridade (quanto mais rápida a reparação ou a restituição, maior a redução). 

Comunicabilidade a coautores e participes 
Tratando-se de causa objetiva de diminuição de pena, o arrependimento posterior não se restringe à esfera 
pessoal de quem a realiza, tanto que extingue a obrigação erga omnes. Estende-se, portanto, aos coautores 
e participes, condenados pelo mesmo fato. 

CRIME IMPOSSÍVEL 

O crime impossível é também chamado de tentativa inidônea, tentativa inadequada ou quase-crime. 

Conceito 
É aquele que, pela ineficácia absoluta do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto material, 
é impossível de consumar-se. 

Hipóteses de crime impossível 
a) ineficácia absoluta do meio: o meio empregado ou o instrumento utilizado para a execução do crime jamais 
o levará à consumação. Exemplo: um palito de dente para matar um adulto, uma arma de fogo inapta a efetuar 
disparos ou uma falsificação grosseira, facilmente perceptível, são meios absolutamente ineficazes. 

Obs.: A ineficácia do meio, quando relativa, leva à tentativa e não ao crime impossível. Exemplo: um palito é 
meio relativamente eficaz para matar um recém-nascido, perfurando-lhe a moleira; 
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b) pela impropriedade absoluta do objeto: a pessoa ou coisa sobre as quais recai a conduta são 
absolutamente inidôneas à produção de algum resultado lesivo. Exemplo: matar um cadáver, ingerir 
substância abortiva imaginando-se grávida, comprar cocaína ao invés de talco, furtar alguém que não tem um 
único centavo no bolso etc. 

Obs.: A impropriedade não pode ser relativa, pois nesse caso haverá tentativa. Assim, se a pessoa ainda se 
encontrava viva, embora prestes a morrer, também haverá homicídio tentado, e não crime impossível. Do 
mesmo modo, se o punguista enfia a mão no bolso errado, houve circunstância meramente acidental que não 
toma impossível o crime, respondendo também por tentativa. 

Delito putativo por erro de tipo 
Distinção: no erro de tipo, o agente não sabe, devido a um erro de apreciação da realidade, que está 
cometendo um delito (compra cocaína pensando ser talco; mata uma pessoa achando que é um animal etc.); 
no delito putativo por erro de tipo, o agente quer praticar um crime, mas devido ao desconhecimento da situação 
de fato, comete um irrelevante penal (a mulher acha que está grávida e ingere a substância abortiva; o agente 
atira em um cadáver supondo-o vivo etc.). É o contrário, portanto: no primeiro o autor não quer cometer um 
crime, enquanto no segundo ele quer, mas não consegue. 
O delito putativo por erro de tipo constitui crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto. 
Delito putativo por obra do agente provocador (também chamado de crime de flagrante preparado, delito de 
ensaio ou experiência) 
A polícia ou terceiro (agente provocador) prepara uma situação, na qual induz o agente a cometer o delito 
(investigadora grávida pede para médico fazer aborto ilegal e depois o prende em flagrante; detetive simula 
querer comprar maconha e prende o traficante etc.). Nessa situação o autor é o protagonista de uma farsa que, 
desde o início, não tem a menor chance de dar certo. Por essa razão, a jurisprudência considera a encenação 
do flagrante preparado uma terceira espécie de crime impossível, entendendo não haver crime ante a 
atipicidade do fato (Súmula n. 145 do STF). O crime é impossível não pela ineficácia do meio ou impropriedade 
do objeto, mas pelo conjunto das circunstâncias exteriores adrede preparadas que tomam totalmente 
impossível ao sujeito atingir o momento consumativo. 

Teorias: 
a) sintomática: se o agente demonstrou periculosidade, deve ser punido; 
b) subjetiva: deve ser punido porque revelou vontade de delinquir. 

Obs.: As 2 primeiras não se importam com o fato de o resultado jamais poder ocorrer, o que interessa é que 
o agente demonstrou ser perigoso ou revelou intenção perniciosa; 
c) objetiva: não é punido porque objetivamente não houve perigo para a coletividade. Pode ser objetiva pura 
ou objetiva temperada. 
Objetiva pura: é sempre crime impossível, sejam a ineficácia e a impropriedade absolutas ou relativas; 
Objetiva temperada: só é crime impossível se forem absolutas. Quando relativas, há tentativa. 
Teoria adotada pelo CP: objetiva, objetiva temperada. 
 

Classificação dos Furtos  
Os furtos são classificados em :  

 
a) Furto de Uso - É a subtração da coisa alheia móvel para fim de uso momentâneo e pronta restituição. 
Não constitui crime previsto no CP vigente. 
Para o reconhecimento do furto de uso, exige-se a devolução da coisa furtada nas mesmas condições. 
 
b) Furto Noturno - É o furto agravado por ter sido praticado durante o repouso noturno, aumentando-se a 
pena de um terço.  
A circunstância agravante "durante o período noturno" fundamenta-se, na maior facilidade que pode obter 
o sujeito quando pratica o furto em altas horas da noite, quando a falta de luz favorece a execução do crime, 
e o repouso suspende a vigilância patrimonial debilitando os meios de defesa e tornando mais difícil a 
proteção do bem. 
 
c) Furto de Energia - Segundo o parágrafo 3º do artigo 155, do CP, a energia elétrica ou qualquer outra como 
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a mecânica, a térmica e a radioatividade, são equiparadas à coisa móvel. 
Assim, por exemplo, se o agente desviar a energia elétrica indevidamente, estará cometendo furto. 
 
d) Furto Privilegiado - Conforme o estabelecido no artigo 155 parágrafo 2º, do CP, "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". A redução, entretanto, 
não se aplica a multa.  
 
O furto privilegiado é denominado furto mínimo e para sua configuração são exigidos dois requisitos: 
 
I - Que o Criminoso Seja Primário ou Não Seja Reincidente. 
 
Primário - É aquele que mesmo tendo sofrido condenação não é reincidente. 
 
Reincidente - É o agente que praticou novo crime depois de condenado por delito cometido anteriormente. 
 
II - Que a Coisa Seja de Pequeno Valor - O pequeno valor não deve ser considerado em sentido econômico 
absoluto, mas em sentido relativo. A jurisprudência tem considerado como pequeno valor aquele que não 
supere o salário mínimo vigente à época do fato.  
 
e) Furto Qualificado - O artigo 155, parágrafo 4º , define o furto qualificado. 
 
A primeira qualificadora diz respeito ao crime cometido "com destruição ou rompimento do obstáculo à 
subtração da coisa". 
 
Destruir: Significa subverter, desfazer obstáculo, desaparecer. 
 
Romper: Significa destruição parcial; abrir brecha. 
 
Obstáculo: É todo elemento material que defende ou impede a coisa de ser subtraída. A destruição ou o 
rompimento do obstáculo são meios indispensáveis à apreensão da coisa. 
 
Quando o agente detona uma bomba na porta de um cofre, está destruindo o obstáculo, mas quando arromba 
uma porta, está rompendo o obstáculo. 
 
O obstáculo pode ser:  
 
I - De natureza ativa (alarme, armadilha, etc.). 
II - De natureza passiva (parede, muro, cofre, etc.). 
 
A circunstância qualificadora só existe, nos casos em que o sujeito pratica violência contra alguma coisa que 
foi predisposta ou aproveitada pelo homem para finalidade especial de evitar a subtração, como por exemplo, 
a quebra da corrente que prende uma caneta do Correio. 
 
A violência contra o obstáculo, por sua vez, só deve ser empregada pelo agente antes ou durante a subtração, 
mas, nunca depois de consumado o furto. 
 
A violência empregada contra obstáculo que existe para uso normal da casa, ou quando é um acessório para 
uso do objeto material, não qualifica o furto. Dessa forma, a subtração de arame farpado de uma cerca, 
mediante desprendimento dos pregos ou, a subtração de zinco do telhado mediante desprendimento dos 
grampos, não são furtos qualificados. 
 
f) Abuso de Confiança - Ocorre o abuso de confiança , quando o agente aproveitando-se da menor proteção 
dispensada pelo sujeito passivo à coisa, em virtude da confiança que lhe foi depositada, pratica a subtração. 
 
Dois são os requisitos necessários para que ocorra abuso de confiança:  
 
I - Que o agente abuse da confiança nele depositada pelo sujeito passivo. 
II - Que a coisa esteja na esfera de disponibilidade do agente em decorrência dessa confiança. 
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A qualificadora no abuso de confiança exige um vínculo especial de lealdade ou de fidelidade entre o patrão e 
o empregado, sendo irrelevante a relação empregatícia. 
 
Há que se distinguir também, o furto qualificado pelo abuso de confiança da apropriação indébita, pois no furto 
qualificado o agente subtrai a coisa, e na apropriação indébita torna sua a coisa que está em sua posse.  
Exemplo: suponhamos que numa biblioteca pública o agente apanha um livro que lhe foi confiado pela 
bibliotecária e esconda sob o paletó, subtraindo-o Neste caso, o sujeito responde pelo crime de furto qualificado 
por abuso de confiança. Contudo, se o sujeito na mesma biblioteca, tomar o livro emprestado, e levando para 
sua casa, vende-o para um terceiro, então, responderá pelo crime de apropriação indébita. 
 
Fraude - É a artimanha empregada pelo agente para subtrair a coisa alheia. É também uma qualificadora do 
crime. Consiste em um engano, capaz de iludir a vigilância do sujeito passivo possibilitando maior facilidade 
na subtração do objeto material.  
Exemplos: sujeito que se fantasia de funcionário de empresa telefônica, para entrar na residência da vítima e 
subtrair-lhe os bens, ou, sujeito distrai a balconista mandando-a em busca de mercadoria para subtrair outra. 
 
Também há distinção entre a fraude e o estelionato.   
 
No furto, a fraude ilude a vigilância do ofendido, que por esta razão não tem consciência que o objeto material 
está saindo da esfera de seu patrimônio e ingressando na disponibilidade do sujeito ativo. Ao contrario da 
fraude, o estelionato visa levar a vítima a recair em erro. Por esta razão, voluntariamente a vítima se desfaz de 
seus bens, tendo consciência de que eles estão saindo da esfera de seu patrimônio e entrando na esfera de 
disponibilidade do outro. 
 
Escalada - É outra qualificadora do furto.  
Escalada deriva de escalar, que significa assaltar com uma escada, subir a algum lugar. 
 
Sob o ponto de vista técnico, escalada é o acesso a um lugar por meio anormal de uso, como por exemplo: 
entrar pelo telhado ou pular o muro para realizar a subtração.  
 
O reconhecimento dessa qualificadora exige que o agente utilize de instrumentos como escadas e cordas ou 
haja com agilidade para superar o obstáculo.  
 
Destreza - É a habilidade capaz de fazer  com que a vítima não perceba a subtração. Caracteriza-se pela 
facilidade dos movimentos, habilidade manual e intelectual, em virtude das quais o agente subtrai o objeto 
levado pela vítima, sem que esta disso se aperceba.  
Exemplo: é o chamado crime cometido pelos batedores de carteira. 
 
Chave Falsa - Também qualifica o crime de furto. É todo e qualquer instrumento, com ou sem forma de chave, 
destinado a abrir fechaduras ou mecanismos semelhantes.  
Exemplos: gazuas, grampos, pregos, tesouras, arames, etc. 
 
Se a chave é encontrada na fechadura não há crime qualificado, mas crime simples. 
 
Concurso de Duas ou Mais Pessoas - É qualificadora, porque esta circunstância denota maior periculosidade 
dos agentes, que unem esforços para o crime. 
 
Furto de Coisa Comum - Segundo o artigo 156 do CP, constitui furto de coisa comum o fato de "subtrair o 
condômino, co-herdeiro, ou sócio, para si ou para outrem, quem legitimamente, detém a coisa comum". 
A razão dessa incriminação é que o agente subtrai coisa que pertence a outrem. 
 
Condomínio - Existe quando duas ou mais pessoas tem propriedade sobre uma mesma coisa, exercendo seu 
direito sem exclusão dos direitos dos demais condôminos. 
 
Herança - É o patrimônio do falecido, uma universalidade de bens que se transmite aos herdeiros. 
 
Sociedade - É a reunião de duas ou mais pessoas que conjugam esforços para alcançarem o fim comum. 
 
Objetividade Jurídica - Tutelar a propriedade ou posse. 
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