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Conteúdo  

Crime e Contravenção.  
Elementos do Crime.  
Relação de Causalidade.  
Crime Tentado e Crime Consumado.  
Dolo e Culpa.  
Causas de Exclusão de Culpabilidade.  
Erro.  
Coação Irresistível. Obediência Hierárquica.  
Crimes contra a Administração Pública.  
Atos de Improbidade praticados por agentes públicos e sanções aplicáveis.  
Efeitos da condenação penal.  
Crimes de responsabilidade (Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950 e Decreto-lei nº 201/67).  

 

Coletâneas de Exercícios I e II 
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Crimes: conceito, classificação, sujeito ativo e passivo, furto e roubo. 
 

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. 
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Sujeito Ativo e Sujeito Passivo da Infração Penal 
 

Sujeito Ativo 
 
É aquele que pratica a conduta descrita na lei, ou seja, o Fato Típico.  
 
O homem é o único ser, que isoladamente ou associado a outros (coautoria ou participação) pode ser sujeito ativo 
do crime. A capacidade geral para praticar crimes é comum a todos os homens. 
 
O conceito de sujeito ativo, abrange não só aquele que pratica o crime (o que mata, ou que furta), como também 
o coautor ou participe que colabora de alguma forma com a conduta típica.  
 
Na terminologia jurídica, o CP e o CPP empregam várias denominações para designar o sujeito ativo do crime. 
Assim:  
•   No direito material: agente; 
•   durante o inquérito policial: indiciado; 
•   durante o processo: acusado, réu, denunciado; 
•   o que sofreu sentença condenatória: sentenciado, preso, condenado, recluso ou detento; 
•   sob o ponto de vista biopsíquico: criminoso ou delinquente.  
 
Capacidade Penal do Sujeito Ativo 
      

A Incapacidade Penal, existe quando se refere aos mortos, aos entes inanimados e aos animais que podem 
ser apenas objeto ou instrumentos do crime.  
A pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo do crime, pois não seria possível aplicar às pessoas jurídicas muitas 
das penas previstas no Código Penal, como por exemplo, a reclusão e a detenção. Não é a pessoa jurídica que 
pratica o crime através de seus membros, ao contrário são seus membros que praticam os crimes. Portanto, só os 
responsáveis pelos atos ilícitos (diretores, administradores, gerentes, etc.), são responsabilizados pessoalmente, 
inclusive pelas condutas delituosas praticadas contra a pessoa jurídica, como o disposto no artigo 177 do CP que 
informa: 
 
Art. 177 - "Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público 
ou à assembleia, afirmação falsa sobre a Constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela 
relativo": 
 
A reforma penal excluiu até a aplicação de sanções penais contra a pessoa jurídica. Atualmente podem ser 
tomadas apenas medidas civis, quando a pessoa jurídica se mostra prejudicial aos interesses sociais. 
O Direito Penal moderno, contudo, tem envidado esforços com o objetivo de responsabilizar a pessoa jurídica 
como sujeito ativo do crime. Seguindo essa orientação, a Constituição Federal de 1988, instituiu essa possibilidade, 
prevendo que a lei estabeleça a responsabilidade da pessoa jurídica, sem deixar de responsabilizar seus 
dirigentes, para sujeitá-la à punições mais compatíveis com sua natureza, conforme dispõe o artigo 173 parágrafo 
5º ," Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado 
só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei". 
§ 5º. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popular, e nas atividades que acarretam danos ao meio 
ambiente. 
 
Neste sentido, o artigo 225, parágrafo 3º também dispõe,  
" Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações". 
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§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
 
A lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê que as pessoas jurídicas são responsabilizadas penalmente 
nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 
colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade, cominando para elas, isoladas, cumulativas ou 
alternadamente as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade. 
 
Capacidade Especial do Sujeito Ativo 
 

Há crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa imputável, como por exemplo, o homicídio, o 
latrocínio, etc. Contudo, para alguns tipos de delito, é necessária a existência de uma capacidade especial, ou 
seja, a existência de uma determinada posição jurídica ou de fato do agente para sua configuração.  
Exemplo: ser funcionário público no crime previsto no artigo 326 que dispõe "devassar o sigilo de proposta de 
concorrência, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-la". Trata-se neste caso de uma condição jurídica do 
sujeito ativo. 
 
Um outro exemplo é ser médico, no delito inscrito no artigo 269 que inscreve:  
" Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória". 
A posição pode ser ainda de fato, e o sujeito ativo denominado de pessoa qualificada. Neste caso o sujeito ativo 
também precisa possuir uma capacidade penal especial, ou seja, pertencer a uma determinada categoria de 
pessoas.  
Exemplo: o crime de peculato só pode ser cometido pelo funcionário público, e no crime de auto aborto, o agente 
terá que ser necessariamente a gestante. 
 
Estes crimes cometidos por determinada categoria de pessoas são chamados de crimes próprios ou especiais, em 
contraposição aos delitos comuns, que podem ser cometidos por qualquer pessoa imputável. 
 

Sujeito Passivo 
 
Sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta criminosa. 
 
Exemplos:  São sujeitos passivos de crime, aquele que morre assassinado ou aquele que é ferido (na lesão 
corporal), o possuidor da coisa móvel (no furto), o Estado (na prevaricação). 
 
Para que o sujeito passivo seja encontrado, é preciso indagar qual o interesse protegido pela Lei Penal 
incriminadora.  
No crime de homicídio, por exemplo, o bem protegido pela norma é o direito à vida e o homem é o seu titular. 
Assim, o homem é o seu sujeito passivo.  
No auto aborto também é tutelado o direito à vida, mas o titular desse direito jurídico é o feto que, assim, é o sujeito 
passivo.  
 
Em um crime, pode haver dois ou mais sujeitos passivos, uma vez que tenham sido lesados ou ameaçados em 
seus bens jurídicos referidos no tipo, são vítimas do crime. 
 
Há duas espécies de sujeito passivo:  
 
a) Sujeito passivo constante, geral, genérico ou formal, que é o Estado.  
 
O Estado por ser titular do bem jurídico, é o lesado pela conduta do sujeito ativo. Como sujeito passivo do crime 
pode assumir três posições:  
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I - Sujeito passivo genérico, geral, constante, formal ou mediato, como em todos os crimes.  
Exemplo: crime de homicídio em que é lesado diretamente um interesse particular; 
 
II - sujeito passivo único, nos casos em que há lesão a interesse exclusivo do Estado.  
Exemplos: crimes de rebelião ou sedição; 
 
III - sujeito passivo, junto a outro sujeito passivo cujos interesses são lesados no âmbito da lesão do interesse 
estatal.  
Exemplo: no crime de peculato, previsto no artigo 312, o sujeito passivo material é o Estado, titular do objeto 
jurídico, que é a administração pública. Entretanto, pertencendo o objeto material (dinheiro, valor ou qualquer outro 
bem móvel), a um particular, também este é sujeito passivo material do delito. 
 
b) Sujeito passivo eventual, particular, acidental ou material, que é o titular do interesse penalmente protegido. 
 
O sujeito passivo material do crime, pode ser o homem, o Estado e a coletividade.  
Exemplos:  
- No crime de lesão corporal (artigo 129), o homem é o sujeito passivo.  
- Na fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro (artigo 171, parágrafo 2º, inciso V), o sujeito 
passivo material é a Companhia de Seguros (pessoa jurídica).  
- Na advocacia administrativa (artigo 321), é o Estado.  
- Na incitação ao crime (artigo 286), é a coletividade ou o Estado.  
 
Os crimes em que os sujeitos passivos materiais são coletividades destituídas de personalidade jurídica, como a 
família, o público ou a sociedade, são denominados vagos. 
 
Classificação dos Crimes 

 
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.  
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.  
Esw1 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 13º 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". 
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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 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.  
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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. 
 
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.   
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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 praticar 
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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 
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artigo 1º da lei 8.072, de 25 de julho de 1990. 
 

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 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 155º, 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.). 
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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. 
 
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 contrário 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, 
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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, coerdeiro, 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. 
 
Sujeito Ativo - Crime próprio, só pode ser cometido pelo condômino, coerdeiro ou sócio.  
 
Sujeito Passivo - Todos os herdeiros, condôminos ou sócios, mas não o agente.  
 
Tipo Objetivo - Não é diferente da conduta característica do furto comum. É a subtração da coisa móvel.  
 
Tipo Subjetivo - É o dolo. Exige, porém, outro elemento subjetivo do tipo contido na expressão "para si ou para 
outrem". 
 

ROUBO 
  
O artigo 157, caput, define o roubo "subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 
ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade 
de resistência". 
Pena - Reclusão de 4 a 10 anos e multa. 
 
O roubo é um crime contra o patrimônio em que a integridade física e psíquica da vítima também é atingida. É um 
crime complexo, em que o CP protege a posse da propriedade, integridade física, vida, saúde e liberdade 
individual. 
 
Objetividade Jurídica - Crime complexo, objetivo jurídico imediato é o patrimônio. Tutela-se também, a integridade 
física a liberdade e, no latrocínio, a vida do sujeito passivo. 
 
Sujeito Ativo - Crime comum; pode ser cometido por qualquer pessoa. 
 
Sujeito Passivo - É o titular da posse ou da propriedade, embora, excepcionalmente, possa ocorrer a hipótese de 
dois sujeitos passivos:  
 
Um que sofre a violência ou grave ameaça e outro titular do direito de propriedade. Assim, no caso de um assalto 
a um estabelecimento comercial, o sujeito passivo não é somente seu proprietário, mas também, qualquer pessoa 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                       Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil 

13 
 

atingida pela violência ou grave ameaça como o caixa e os demais funcionários. 
 
Tipo Objetivo - No roubo, a conduta é subtrair (tirar) a coisa alheia com o emprego da violência ou grave ameaça, 
de tal maneira, que reduz a possibilidade de resistência do sujeito passivo. A violência ou grave ameaça poderá 
ser anterior ou posterior à subtração. Não é obrigatório que da violência decorra lesões corporais a vítima pois 
uma simples imobilização desta, caracteriza a violência. 
 
Há também crime de roubo, quando o agente finge estar armado, uma vez tal atitude constitui grave ameaça, sem 
o que, possivelmente, a vítima não entregaria seus pertences.  
 
Tipo Subjetivo - É o dolo, vontade livre e consciente de subtrair, com emprego de violência ou grave ameaça. 
Exige-se também, o elemento subjetivo do tipo traduzido pela expressão "subtrair para si ou para outrem". 
 
Classificação - Os roubos podem ser:  
 
I - Próprio - É aquele definido pelo artigo 157, caput.  
II - Impróprio - Crime que ocorre quando o agente, depois de subtrair a coisa alheia, emprega violência contra a 
vítima ou grave ameaça, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime ou assenhorar-se da coisa para ele 
ou para terceiros 
 
A distinção entre roubo próprio e impróprio radica no momento em que o sujeito pratica a violência ou grave ameaça 
contra a pessoa. 
No roubo próprio, a violência ou grave ameaça antecede a subtração ou ocorre concomitantemente a ela. Já no 
roubo impróprio, a violência ou grave ameaça são posteriores à subtração, visando assegurar a posse definitiva 
ou mesmo a impunidade. 
 
Roubo Qualificado - São três as circunstâncias qualificadoras previstas no parágrafo 2º do artigo 157 do CP:  
•  emprego de arma (inciso I),  
•  concurso de duas ou mais pessoas (incido II) e  
•  crime praticado contra aquele que está em serviço de transporte de valores (inciso III). 
 
I - Emprego de Armas - Arma, juridicamente, é todo instrumento utilizado para o ataque ou defesa, suficiente para 
tornar vulnerável a integridade física de alguém. (revolver, punhal, foice, tesoura, etc.). 
 
O emprego de arma supõe não só uma maior periculosidade do agente, como também real ameaça física mais 
consistente à vítima. 
O fundamento da circunstância qualificadora é a maior periculosidade da conduta. Para sua caracterização, não é 
suficiente o agente estar armado no instante da agressão, sendo necessário o emprego efetivo da arma. 
A arma fictícia (revolver de plástico), não basta para qualificar o roubo. 
 
II - Concurso de Duas ou Mais Pessoas - Também qualifica o roubo, em decorrência da maior periculosidade 
dos agentes, que se unem para a prática do crime, dificultando dessa forma a defesa da vítima. 
 
III - Se a vítima estiver em serviço de transporte de valores - Por valores, além do dinheiro, devemos considerar 
as pedras preciosas, o ouro, selos, joias, etc.  
 
É necessário que o agente saiba antecipadamente que a vítima se encontra em serviço de transporte de valores, 
e que tais valores não pertencem ao ofendido.  
 

Roubo e Lesão Corporal Grave 
 
O roubo, quando da violência resultar lesão corporal é circunstância qualificadora de natureza grave, fixando a 
pena de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa (artigo 157, parágrafo, 3º). É indispensável a existência de uma 
relação causal entre a violência e a lesão grave ou gravíssima.  
Observação: Se o ofendido sofrer um enfarte durante o assalto, por ser portador de uma doença cardíaca, não 
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se pode atribuir o evento ao agente que desconhece a condição preexistente, em face do artigo 19 do CP. 
 
O agente responde então por roubo, em concurso com lesão corporal culposa. 
 
Latrocínio, Roubo e Morte - De acordo com o artigo 157 parágrafo 3º, do CP, consoante a redação que lhe foi 
dada pelo artigo 6º, da Lei 8072, de 27 de julho de 1990, se da violência resulta a morte, a pena cominada é de 20 
a 30 anos de reclusão, além de multa. 
 
Latrocínio - É definido como homicídio praticado com o fim de lucro. Morte é o meio. Lucro, o fim. 
 
No latrocínio, é indispensável que o exame necroscópico comprove a relação entre a ação do agente e a morte da 
vítima. 
 
O latrocínio é um crime complexo e, portanto, não pode ser decomposto,  
 
Assim, configura-se o ilícito mesmo quando o agente mata para fugir, evitando sua captura. 
 
O latrocínio por ser um crime complexo, tem como crimes membros, a morte e o roubo.  
Quando um dos componentes do delito não se consuma, surgem dificuldades para sua interpretação, face às 
diversas hipóteses: 
 
I - Não se consuma nem a subtração e nem a morte. Neste caso, haverá tentativa de latrocínio. 
II - Ocorre a subtração e não a morte. Temos então a tentativa de latrocínio. 
III - Ocorre a morte não a subtração. Neste caso, várias soluções tem sido apresentadas pelos Tribunais. 
 
Alguns condenam pelo homicídio qualificado, outros pelo latrocínio tentado. Há, ainda aqueles que vislumbram um 
latrocínio consumado.  
 
A lei 8072, de 27 de julho de 1990, considerou o latrocínio tentado ou consumado, crime hediondo, aumentando a 
pena de 15 para 20 anos de reclusão. 
 

 

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS 

01) Como se conceitua o crime? 
Resposta: o crime pode ser conceituado sob os aspectos material e formal ou analítico. 
 
02) Qual o conceito de crime sob o aspecto material? 
Resposta: o aspecto material busca estabelecer a essência do conceito, isto é, por que determinado fato deve ser 
considerado criminoso e outro não. Sob esse enfoque, conceitua-se crime como todo fato humano que, propositada 
ou descuidadamente, lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados fundamentais para a existência da 
coletividade e da paz social. 
 
03) Qual o conceito de crime sob o aspecto formal ou analítico? 
Resposta: o aspecto formal ou analítico é o que busca estabelecer os elementos estruturais do crime, sob um 
prisma jurídico. Sob esse ângulo, crime é todo fato típico e ilícito. 
 
04 Qual o conceito de crime qualificado pelo resultado? 
Resposta: é aquele em que o legislador, após descrever uma conduta típica, com todos os seus elementos, 
acrescenta-lhe um resultado, cuja ocorrência acarreta um agravamento da sanção penal. 
 
05) O que é crime preterdoloso ou preterintecional? 
Resposta: é aquele em que o agente, ao praticar uma conduta dolosa, acaba por produzir um resultado mais 
grave do que o desejado, em virtude de uma intensificação culposa. Exemplo: um sujeito desfere um soco na 
vítima, que perde o equilíbrio, bate a cabeça e morre. 
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06) O latrocínio é um crime preterdoloso? 
Resposta: não é necessariamente preterdoloso, já que a morte pode resultar de dolo (ladrão, depois de roubar, 
atira para matar), havendo este tanto no antecedente como no consequente. 
Quando a morte for acidental (culposa), porém, o latrocínio será preterdoloso, caso em que a tentativa não será 
possível. 
 
07) É possível a tentativa no crime preterdoloso? 
Resposta: não, a tentativa é impossível, já que o resultado agravador não era desejado, e não se pode tentar 
produzir um evento que não era querido. 
 
08) Qual o conceito de crime consumado? 
Resposta: é aquele em que foram realizados todos os elementos constantes de sua definição legal. 
 
09) Qual o conceito de crime exaurido? 
Resposta: crime exaurido é aquele no qual o agente, após atingir o resultado consumativo, continua a agredir o 
bem jurídico, procura dar-lhe uma nova destinação ou tenta tirar um novo proveito, fazendo com que sua conduta 
continue a produzir efeitos no mundo concreto, mesmo após a realização integral do tipo. É o caso do funcionário 
público que, após atingir a consumação mediante a solicitação da vantagem indevida, vem efetivamente a recebê-
la (CP, art. 317). 
 
10) O que é “iter criminis” e quais as suas etapas? 
Resposta: iter criminis é o caminho do crime; as etapas que deve percorrer.  
Estas são quatro:  a) cogitação; b) preparação; c) execução; d) consumação. 
 
11) Qual o critério para se demarcar o fim da preparação e o início da execução do crime? 
Resposta: é muito tênue a linha divisória entre o término da preparação e a realização do primeiro ato executório. 
Torna-se, assim, bastante difícil saber quando o agente ainda está preparando ou já está executando um crime. O 
melhor critério para tal distinção é o que entende que a execução se inicia com a prática do primeiro ato idôneo e 
inequívoco para a consumação do delito. Enquanto os atos realizados não forem aptos à consumação ou quando 
ainda não estiverem inequivocamente vinculados a ela, o crime permanece em sua fase de preparação. 
 

CONTRAVENÇÃO PENAL 
 

A Constituição Federal, em seu artigo 98, previu a criação dos Juizados Especiais, competentes para a conciliação, 
o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Tal dispositivo tem a característica 
de norma constitucional de eficácia limitada, pois, o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo exige 
complementação por intermédio de legislação infraconstitucional, para que possam surtir os efeitos essenciais, 
visados pelo Constituinte. 
 
(1) Vale dizer, a mediatização da norma constitucional fica relegada ao legislador ordinário, que tem a incumbência 
de fixar os parâmetros caracterizadores das infrações de menor potencial ofensivo. 
(1) É a lição de José Afonso da Silva, Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 118. 
 
Somente com a edição da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, tornou-se possível a aplicação do dispositivo 
constitucional em comento, pois estabeleceu os elementos formadores do conceito jurídico de infrações penais de 
menor potencial ofensivo, nos seguintes termos: 
 
"Art. 61 - 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 1 (um) ano, excetuados os casos em que a lei 
preveja procedimento especial." (grifo não original). 
 
Assim, o legislador ordinário demarcou os limites das infrações penais de menor potencial ofensivo utilizando-se 
de dois critérios: a natureza da infração, ao identificar a contravenção penal, independentemente da sanção 
cominada, e a expressão temporal das penas, metrificando a menor ofensividade como sendo própria de tipos 
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