
SUMÁRIO 


1. 1NTRODUÇÃO AO UIREITO PE AI ................................................................................... 39 

1.1. Direito penal................... .. . ... . ....... 	 ............. ..... . ......... .... .. 39 

1.2. Conce ito de di rei to pena l....... .... ................. 	 40 


1.2.1. Direito penal objetivo e subjetivo ... 	 41 

1. 2.2. Direito penal comum c especial 	 42 


1.2.3. Direi to penal substa nti vo e adje ti vo .... ............ ..... 	 42 

l. 2.4. Direito penal internac ional e direito internacio nal pena l. 	 42 


1.2.5. Direito penal do fato e direito penal do autor . 	 43 

1.3. Relação do direito pemi! com outros ramos jurídicos ........ ... ......... 	 44 


1.3.1. Direito constitucional..... ......... .... ... 	 44 

1.3.2. Direito internacional pLlbJico............... ........... ... .. .. ... ... . . 45 


1.3.2.l. Concci to ... 	 . .. ....... .... 45 


1.3.2.2. 	 Posição hierárquica dos tratados e das convenções internacionais 

sobre direito~ hu manos .. ........ .. .. ..... . .... . .......... ........ 45 


1.3.2.3. O Estatuto de Roma - Tribunal Penal Internacional 	 45 

1.3. 2.3. 1. Prcv isüo con~ t i tuciona l 	 45 


1.3.2.32. Origem . 	 45 

1.3.2.3.3. Competência supletiva ou complementar (subsidi ariedade) 46 


1.3.3. Direito process ual penal 46 


1.3A. Direi to civil 47 


1.3.4.1. Breve conceito 47 


1.3A.2. Diferenças entre os direitos civil e penal.. 47 

1.3A.3. Pontos de contato . ..... ......... . ............ .... .. . 48 


1.3.5. Direito admini strativo ..... 	 49 

1.3.6 . Direito tributário 	 50 

1.3.7. Síntese. 50 


IA. Posição enc iclopédica do Direitu Pena l ..... . 51 

IA .1. O carátercicnt ífico do direito penal .. 51 

1.4.2. A dogm át ica penal .... . 	 52 


1.4.3. A política cominaI ....... ..... ... ... ... . . 52 

lA.4 . A criminologia ..... .. ... ...... .................. ... .... .... .. . 53 


IA.4 .1. O herço da criminologia .. 53 

1.4A . I.1. Criminologia da Escola Clássica .... 54 

IA.4.1.2. Criminologia da F.scola Positi va 55 

1.4.4.1.3 . Sociologia criminal.. .... .............. . 55 

lA.4.1.4. Crimi nologia socia lista .... ...... . 55 

lA.4.1.5. Sociologia cri minai norte-americana 56 


 

 

http:1.3.2.32


18 Direito Penal Esquematizado - Parte Geral André Estefam e V,ctor Gonçalves • Sumário 

1.4.4.1.6. Cri minologia crítica ou criminologia nova ....................... ... .......... . 5(1 3. A ONST ITUC 
1.4.4.1.6.1. Labelling approach........ 56 3.1. Introduçãc 
1.4.4.1.6.2. Etnometodologia.. .. .. .. ...... .. .. 57 3.2. O declínio 
1.4.4.1.6.3. Criminologia radical ................... . 57 3.3. O Estado C 

1.4.4.2. Criminologia na atualidade.............. . 57 3.3.1. Oril 
1.4.4.2.1. Criminologia de consenso e de con fl ito 57 3.3.2. As I 

1.5. Síntese ........ ...... ............................................... . 58 3.4. O neoconsl 
1.6. Movimentos penais..................... .. . ............. . 60 3.5. Síntese ...... 

1.6.1. Abolicionismo penal... . ..... ............. .. ......... ..... .... .. .. .. .. .. .. ........ .. 60 3.6. Questão .... 
1.6.2. Garanti smo penal ........ 60 

1.6.3. Movimento lei e ordem 61 4. I>IREITO PE 1\ 
1.6.4. Síntese reflexiva ......... ........... .. ....... .. .. .. .............. ........ .. ... .. .............. ... 61 

4.1. Conceito ... 
1.7. Questões.............................. .. ......... ................... ...... .. ... ...... ......... ........... ........... ...... 62 

4.2. Premissa (r 

2. BREVE HJSTÓRI A DO U1R EITO PENAI.. ......................................... .............................. .. 

2. 1. A importância da compreensão histórica .............. . . 

2.2. A pré-história do direito ............... .. 

2.2.1. O direito penal pré-h istórico ou pri mitivo. 

2.2.2. A pré-história do direito penal brasileiro ......... .. 

2.3. O surgimento da escrita e dos primeiros textos jurídicos 

63 
63 

63 

64 
64 

65 

4.3. 

4.4. 

Visão geral 

Princípios ( 

4.4.1. Con: 

4.4.1 

4.4.1 

4A 

2.4. A fase da vingança penal ................ . 66 4.4 

2.4.1. A vingança divina 66 4.4 

2.4.2. A vingança privada ...................... .. ......... .. .. .. 67 4.4 

2.4.3. A vingança limitada (Talião) .... .. .... .. ..... .. 67 4.4 

2.4.4. A vingança pública ................ . 68 4.4 

2.5. Síntese ........ .............. .. .................. .. 68 4.4 

2.6. Os sistemas jurídicos da atualidade ....................... .. ...... .... . .. 68 4.4 

2.6.1. O sistema da commOIl law .... .. 69 4.4 

2.6.1.1. Elementos essenciais do crime na commol! law ........ 69 4.4.1 

2.6.2. A que sistema jurídico pertencemos~... 69 4.4.1 

2.6.3. As origens do sistema romano-germânico (civillaw).. 70 4.4.1. 

2.7. Antiguidade romana ............... .................. ........ .. ...... .. ...... 70 4.4.2. Princ 

2.8. O direito penal na Idade Média... .............. ... ............. ...... .. ...... 71 4.4.2. 

2.9. O direito penal na Idade Moderna e as Ordenações do Re ino de Portugal. 72 dee 

2.10. Síntese ................. . 73 4.4.2. 

2.11. História do direito penal positivo brasileiro .... 73 4.4. 

2.11.1. As Ordenações do Reino de Portugal.. 73 4. 

2.11.2. O Código Criminal do Império (1830) .. 75 4. 

2. I1.3. O Código Penal de 1890 ...... ......... ...... . 77 4.4. 

2.11.4. A Consolidação das Leis Penais (1932) .. 78 4. 
2.11.5. O Código Penal de 1940 ................ .. 78 4. 
2.11.6. A Reforma de 1984 ........ 79 4.' 

2.11.6.1. Estrutura do Código Penal .... .. .... .. 79 4.' 
2.12. Síntese conclusiva.... .. .............. . ...... ... .. .......... .. .. ........ .. 80 4.' 
2. 13. As recentes reformas do direito pena l ............ .. ....... ....... .. ... .. 80 4.' 
2.14. Panorama da legislação penal especial .. 81 4.' 
2.15. Síntese ............................ .. 82 4.' 
2.16. Questão .................. . 83 

 

 



19 Estefam e Victo r Gonçalves 	 • Sumário 

a""", .. """, .. ,.. .. " ", .. " " ", 	 56 

56 

57 


57 


57 


57 


58 


60 


60 


60 


61 


61 


62 


63 

63 


63 


64 


64 


65 

66 

66 

67 


67 


68 


68 


68 


69 


11', .. " .. " .. . 69 


69 


70 


70 


71 


le Portugal " ...... 72 


73 


73 


73 


75 


77 

78 


78 


79 


79 


80 


80 


81 


82 


83 


.t A CO STITlICIO \LIZAÇÃO no DIREITO PE AL .................................................... 85 


3. 1. Introdução - do "Es tado legalista" ao "Estado onstitucional de Direito" ... ,...... ... ... .. 85 


3.2, O declínio do "Estado lega li sta" .. " ...... ........... "" .................. " ....... "" .. " ... .. ... .. .. .. 86 


3,3, o Estado Constituciona l de Direito"" ........... .. 87 


3.3, I. Origem do Estaúo Constitucio nal de Di re ito, ...... .. ...... .. ....... .. .... , 87 


3.3.2, As bases do Estado Const itucional de Direito .... , .. ....... " .. " .. 88 


3.4, O neoconstitucionalismo e o d ire ito pena l ..................... , ... .. " .... " ... 88 


3,5, Síntese .... .. ................................ .......... ..... ..... ......... . 89 


3,6, Questão ,............... ." .. ... .. ,... ,.... , ......... .. ............ . 90 


:I. DIREITO PE AL CONSTITLCION \L............................................................................... 91 

4.1. Conceito ...... , ............... .... ,......... , .......... .. ....... .. ... 91 


4,2, Premissa (neoconsti Luc ionalis mo) ... ... .. .. .. .. ... " ... ......... .. ... 9 1 


4,3, Visão geral ... " .......... ". 91 


4.4, Princípios constitucionai s .... " ....... ", .. ... ... ....... .. ... 92 


4.4.1. Co nsiderações gerais 	 92 


4.4. U . Pri ncípios enqua nto normas j urídicas.. 	 92 

4.4.1.2, 	 Diferenças e ntre princípios e regras 92 


4.4,1. 2. 1. Quanto à hierarquia .............. .. 92 

4.4.1. 2.2. Quanto ao conteúdo """ ....... " . 	 93 


4.4.1.2.3. Quan to iI estrutura forma L... 	 93 


4.4.1.2.4. Q uanto ao modo dc aplicação ...... 93 


4.4,1.2.5, Quanto à abstração e iI vagueza 94 


4.4, 1.2,6 Quanto à densidade norm ati va ........ " ....... .. .... " .. 94 


4.4,1, 2,7 Q uanto 11plasticidade ou poliformia ... 95 


4.4,1.2,8, Quanto à esfera de incidência ........... . 97 


4.4,1.2,9. Q uanto à solução de conflitos .... " ... " .. . .. .. . 97 


4.4.1.2.10 Quanto 11 função" .... "." ...... """"... .. .... ..... "" . 97 


4.4,1.2,11, Quanto ao impedi mento do retrocesso ",,' 98 


4.4. 1.3, Síntese das dife renças entre princípios e regras 	 99 


4.4.2. Princípios constituc ionais e m espécie 	 99 


4.4. 2. 1. Princípios bas ilares ou estruturantes e princípios deri vados o u 


decorrentes (hiera rquia entre os princípios) .. .. ...... ,........................... .... 99 


4.4.2.2. Princípios basilares ou estruturantes ...... .. .... " "."" " ... .... 100 


4.4.2.2 .1. Princípio da dignidade da pessoa humana ...... .. 100 


4.4 .2,2 .1.1. Concei to ................ ,,'.... 100 


4.4.2,2.1,2, Jurisprudência .... "". 101 


4.4,2,2,2. 	 Princípio da legalid ade .... . ,,, .. ,, ... .... '...... ,, .... ...... ,,. 104 


4.4,2,2,2.1. Enunciado ......... .. ...... " ........ " .. " ....... 104 


4.4.2.2,2.2. Lega lidade pe nal e legalidade em sentido amplo .. ".... ...... 105 


4.4,2 .2.2.3. Origem his tórica 105 


4.4.2.2.2.4. Cl áusula pé trea... 106 


4.4.2,2.2.5. Aspecto po lítico ". 106 


4.4,2.2,2.6. Aspecto jurídico " 106 


4.4,2 .2,2.7, Relativização do princípio da legal idade? 106 


4.4,2 .2.2.8, Desdobramentos do princípio da legalidade. 107 


4.4.2,2,2,8.1. Lege praevia ou anterioridade """ ........... .. 107 


.. 
  

 

http:4.4.1.2.10


. 4 

20 Direito Penal Esquematizado - Parte Geral André Estefam e Víctor Gonçalves • Sumário 

4.4.2.2.2.8.2. Lege scripla ou rc'serva legal. ..... .................. ........ 108 


4.4.2. 2.2.8.2.1. Reserva legal e espécies normativas ... .... 108 


4.4.2.2.2.8.3. Lege stricta (proibiçiio de a na logia) .. .. .. ... ....... ....... ......... .. 11 0 


4.4.2.2.2 .8.4. Lege ra ta , taxatividade ou mandato (li; cert eza ......... ..... ... 1I2 


4.4.2.2.2.9. 

4.4.2.2.2.10. 

4.4.2. 2.2.11. 

4.4.2.2.2.12. 

4.4.2.2 .2. 13. 

4.4.2 .2.2.14. 

4.4.2.2.3.1. 

4.4.2.2.3.2. 

4.4.2.2.3.3. 

4.4.2.2.3.4. 

4.4.2.2.3.5. 

4.4.2.2. 3.6 . 

4.4.2.2 .3.7. 

4.4.2.2.3.8 

4.4.2.2.3.9. 

44.2.2.3.10. 

4.4 .2.3.2.1. 

4.4.2.3.2.2. 

4.4.2.3.2.3. 

4.4.2 .3.2.4. 
Federal 

4.4.2.3.2.5. 

4.4.2.3.2.6. 

4.4.2.3.2.7. 

4.4.2.3.2.8. 

4.4.2 .3.2.9. 

4.4.2.3.2.10. 

4.4.2.3.2.11. 

O princípio da legalidade se I! tende à~ medidas de ~cg urança·) .. 113 


O princípio da lega lidade apl ica-se à execuçuo pcnaP . 114 


A quem o princípio da lega lidade protege'l ..... 

Quais o, fundamentos do princípio da legal idade? 

Competência legislativa .· upl menta r .......... 

Ju r isprudência ...... .. 

4.4.2.2.3. Princípio da cu lpabi li dade .................. 


Conceito .............. 


Fundamento const itucional. 


Compree nsão do pri ncípio em sua o rige m 


Principio da responsabilidade pe na l subje ti 


Versari in re illicilll .. 

Culpabilidade no contexlO a tu al .......... . 

Culpabilidade corno medida da pena. 

As [TIodalidadcs de erro juríd ico... pcnal _............... 


Síntese dos reflexos do princípio da cu lpahil idade. 

Juri sprudê ncia .... 

4.4.2.2.4. Síntese. ............ . . .. ..... ........ ...... 


4.4.2.3. Princípios derivados ou decorrentes . 

4.4.2.3 .1. Princípio da retroatividade benéfica da lei penal. 

4.4.2.3.2. Princípio da insignificância ou da ba!!3tela.. 

Conceito .............. ............... ....... 

Origem 

atu rcza jurídica. 

a .... 

" 

. . .. ... ... ... 


124 


114 


. ..... ... ....... 	 11 5 

115 


116 


117 


117 


117 


1I7 


118 


118 


119 


119 


... ..... ... ..... . . 120 


121 


121 


122 


122 


122 


123 


123 


124 


Vetores da insignificância seg undo o S~lpremo Tribunal 

124 


Porte de droga pa ra consumo pcs,·oa1... .. 126 


Descaminho e cr imes comra a orde m lribut6ria .. 127 


Roubo .... 128 


Crime contra a Admi n istração Pública. 128 


Crime praticado por Prefeito Munic ipal. 128 


Ato infracional .... ......... ......... .. ........... . 129 


Princípio da bagatela imprópr ia. 129 


4.4.2.3.3. Princípio do fato .. ... . ........ . ................ . 130 


4.4.2.3.4. Princípio da alteridade ou transcendenlalidade. 	 130 


4.4.2.3.5. Princípio da exclusiva proteção de bens ju rídicos .. 131 


4.4.2.3.5.1. Conceito e exemplos .............. .. ... .. 	 13l 


4.4.2.3.5.2. Bens jurídicos constitucionais ......... .. . .... .. .. .. .. ... . . 132 


4.4.2.3.6. Princípio da ofens ividade ou lesiv id ade ... ...... ... .. 132 


4.4.2.3.7. Princípio da intervenção mínima. 	 134 


4.4.2.3.7.1. O dil'eito penal como ultinw ralia .... ...... .. ............. .. 134 


4.4.2.3.7.2. Origenlo.o ....... .... .. .... . 	 134 


4.4.2.3.7.3. Fundamcnto constitucional. 	 134 


4, 

4.4.. 

4.4.: 

4. 

4. 

4.' 

4 .' 

4. ' 
44.2 

4.5. 	 Os va lores CI 

45.1. Valon 
45.2. Bem j 
45.3. Fun" õ 

4.6. Mundados co 

4.6.1. Conce 
46.2. Mand" 
4.6.3. Mand" 

47. 	 Os limites ao 

4.7.( Imunic 

4.7.U. 

47.1. 

4.7.1., 

4.7. 

4.7.1 

4.7.1 

4.7.1 

471.2. 

47.1.3. 
47.2. Imun id a, 

4.7.2.1. 

4.8. 	 As infrações pel 

4.8.1. Fundame 

4.8.2. Conceito 

48.2.1. 

4.8.2.2 

 

 

http:4.4.2.3.2.11
http:4.4.2.3.2.10
http:44.2.2.3.10
http:4.4.2.2.2.12
http:4.4.2.2.2.11
http:4.4.2.2.2.10


21 'stefam e Victor Gonça lves 

108 

livas . ............... , ... ... ... . 108 

110I ... .. ... 

o de certeza ..... .. ...... .. 112 

l1edidas de segurança? .. 113 

tccução pena!? . 114 

'gc') .......... .. 114 

kgalidadery 115 
115 

116 

117 

117 

117 

:em .... .. 117 

Ibjetiva .... . 118 

L18 

119 

lI9 

120 

i1pabllidade .. 121 

121 

122 

122 

penal 122 

1... .......... . 123 

123 

124 

124 

:uprcmo Tribunal 
124 

126 

ribut;1 ria 127 

128 

128 

1. .. 

128 

129 

129 

130 

lade 

1. .. 

130 

tídicos .. . 13l 
131 

132 

132 

134 

134 
134 

134 

• Sumário 

4.-1 .2.3.7.4. Exemplus de normas atent atórias 3 int rvcnção míni ma ........ . 

4.42. 3.7.5. Su bsid iariedaeJe. ..... 

4.4.2. 3.7.6. Fragmenta r il~ dadc ............. . 

4.4 .2.3.8. Princípi,j diJ adequa~Jo , oe ial . ... .... .. .... ...... . 


4.4.2.3.8.1. Origem e oClceito ... .. ........... .. 


4.4.2.3.8.2. Jurisprudênc ia ... ... ... .. ..... .... ... .... .. 

-1.4 2.. .9. Princípio do 11(' bis il/ idem .... .. 

4.4.2 .3.9.1. A vedaçãu do duplu apena mento nos casos de 
ex tmterntoria lidade da lei p nal brasil 'ira ............ . 


4.-1.2.3.9. 2. Dell'a 'ão .... .. .... . .. ... .. .. .. ... 


4.4.2 .3(U. Dw,jmctria (h l peniJ .... . 

-1 .4.2.39.4 ""pel' to procc,~ual penal 

4.4.2.3.9.5. Conflit o aparente de nonnas .. 

4.4. 2. :t 10. Principio ela humanidade .. .. . . 

4.4.2.:1.11. Princ ípio da pruporcionalidade 

4.4. 2.3.11.1. I-li~ tÓr ico .. .... ... 

4.4.2.3.11.2. Fu nda mento consti tuci onal 

4.4 .2.3.1 1. 3. onteúdn analítico do princípio da proporcionalid ade 

4.4.2.3. 11.4. A pl'OiblÇão do exce ~ o (ii benl/os.\'vcrbor) ... 

4.4.2.3.11.5. A prOlhiç;10 ue proteção defic iente (ul1lerl11assverb o r) .. 

4.4 .2.3. 12. Pri ncípios lig;ldos il pena .. 

4.5. O~ va lores cOll stitucionais (carga ax iológica). 

4.5.1. Valores con , t iwcionais .......... . 


4.5 .2. Bem jurídi co-penal - evolução .. .......... .. . 


4.5 .3. Funçi)es do heJ11,l urídico .... ......... .... .. . 


4.6 . Ma ndado~ constitucionai s de crimin;ll ilação ou r 

4.6. 1. onccito 

4.6.2. Mand ado~ exprcsso~ de pcna li zaç:ío .... . 

nali zação .. .... 

4. 1Í. _. Mandados implrc itos de criminalizaçãü ou penalização .. 

4.7. O, limites ao exen: íci n do dil-eito de punir cio Estado ...... 

4.7.1. Im unidades padarnenta res ........ ............ .. .. .. .. 


4.7.1.1. I mun idade parla mentar federal. .. . 

4.7.1.1.1. I munidade mater ial. rea l ou substa ntiva (i nviolabilidade) .. 

4.7.1.1.2 . Imu nidade proc ·Sll ZlI. fo rm al ou adjetiva ... .. .. ..... ......... . 


4.7.1.1 .2. 1. Competência por prerrogativa de função 

4.7.1.1.2.2. Imunidade prisional ... 

4 .7. 1.1.2.3 . Imunidade rara o processo 

4.7.1 .1.2.4. Sigilo de fonte 

4.7.1.2 . Imunidade parlamc ntar estadual. .. 

4.7.1.3. Imu nidade parlan \cntar Illunicipal. 

4.7.2. Imunidade pres idencial ......... .. .... .. .. .... .... .. 


4.7. 2. 1. Jovernador de . stado e do Distrito Federal e Prefeitos Municipais .... 

48 , infrações flenJi s de menor potencial ofe nsivo .. .. 

4.8.1. f undamento consti wc ional. . ...... .. ..... .. 

4.8.2. Conceito de i n fraçõe~ de menor potencial ofensivo 

4.8.21. T ntrodu~ão .. . .. ........ . 


4í\2.2. Definição lega l . .. .. " . .......... .. .. . .. 


D4 
135 
136 
136 

13 

137 

13 

138 
139 

140 

140 

140 

141 

141 

141 

142 

142 

143 

143 

143 

145 

145 

145 

146 

147 

147 

147 

148 

148 

148 

149 

149 

150 

150 

151 

1St 

152 

152 

152 

152 

153 

154 

154 

154 

155 

 

 

http:4.4.2.3.12
http:4.4.2.:1.11


22 Direito Penal Esquematizado - Parte Geral André Este(am e Victor Gonçalves • Sumário 

4.8.2.2.1. Regra .. 155 7.4. In fração p~ 

4.8.2.2 .2. E xceção 155 7.4.1. Dife 

4.8 .3. Med idas despenalizadoras ................ . 156 7.4.2 . Elel 

4.9. Q uestões ................................ .. .... .................. ..... ....... . 156 7.4.3 . COI 

7..1- .4. Cin 
S. ESCOL S PENAJS .......................................................................... ........................................ . 161 7.5. Suje ilos do 

5.1. Conceito ........... ... ........................... ............ .............. .. 161 7.5.1. Suj\ 

5.2. Origem e principais escolas...... .. ..................... .. 161 7.5. 

5.3. A Escola Clássica, Ideali sta ou Primeira Escola .. 161 m, 

5. 3. 1. Introdução .. 16 1 7.5 

5.3.2 Denominação..... 162 7.5 .2. Suje, 

5. 3.3. Período humanitário .. 162 7.5. 

5.3.4. Período científico ................ .... . 162 7.5. 

5.4. A Escola Posi tiva OLl Positivista ....... .. 163 IT 

5.4.1. Introdução ................... .. 163 7.6. Obj to do 

5.4 .2. Método científico .. .. 163 7.7. Lei penal / 

5.4 .3. Fundamento da pena ...... .. ............ . 164 7.7.1. Esp 
5 .5. A Terceira Escola .............. .. 164 7.7.2. Lei 
5.6. As demais escolas e a sua superação ..... .. 165 7.7. 
5.7. Síntese ........ 166 7.7.3. Lei 

7.8 . Resultado 
6. OJREITO PENAL DO lNI~IIGO .......................................................................................... . 167 7.9. Questões.. 

6.1. Introdução ......... . 167 

6.2. 

6.3 . 

Origem. 

Fase crítica ........ ..... .. 

167 

168 
. CLASSIFI A • 

8.1. Introduçã~ 
6.4. Fase descritiva ... . 16íl 8.2. Critérios C 
6.5. Fase legitimadora . 169 8.2.1. Qu 
6.6. O inimigo 169 8.2.2. Qu 
6.7. Características ............ .... .... . 170 

8.2 
6.8. Questionamentos ........... .. 170 

8.2 
6.9. Pressupostos e limites .. .. 170 

8.2 
6.10. 

6.l! . 

6.12. 

Harmonização com princípios constitucionais 

Direito penal do autoL .... 

Conclusão.. . 

170 

171 
171 

8.2.3. Qu 

8.2.4. Qu 

6.13. Síntese ................ . 171 
8 .2.5. Qu 

8.2.6. Qu 

7. co~ 'Erro ' FLNDAl\IENTAIS ......................................................... ................................. . 173 8.2.7. Qu 

7.1. Fontes do direito pena l ................. .............. ................. .......... . 

7.1.1. Fontes materiais, substanciais ou de produção .. .. 

7.1.2. Fontes formais, de conhecimento ou de cognição .. 

173 

173 

174 

8.2.8. 

8.2.9. 

8.2.10. 

Qu 

Qu 

Qu 

7.2. Analogia em direito penal .. ....... ......... .... .. 174 8.2.11. Qu 

7.2.1. N<l tLlreza e conceito... .. ............ ...... . ........ ...... . ...... .. .. .. ..... . 174 8.2.12 . Qu 

7.2.2. Analogia in banam partem e in ma/mil partem ........ . !75 8.2.13. Qu 

7.2.3. Espécies ......................... . 176 8.2 

7.3. Hermenêutica e interpretação ................. ... .. 176 8.2 

7.3.1. Métodos de interpretaçiio . 177 8.2 

7.3.2. Interpretação quanto à origem 178 8.2.14. Qu 

7.3.3. Interpretação quanto ao resultado .. 178 8.2.15. Qu 

 

 



23 

r 
Estefam e Victor Gonçalves 	 • Sumário 

ISS 


ISS 


156 


156 


1M 


161 


161 


161 

161 


162 


162 

162 


163 

163 


163 


164 


164 


165 


166 


167 


167 

167 


168 

168 


169 


169 


170 

170 

170 

170 

171 


171 


171 


173 


173 

173 

174 


174 


174 


175 


176 

176 

177 


178 


178 


7.4. Infração penal- classificação bipartida e triparti da ....... . ...... . 


7.4.1. D ifc renças e nt r ' cri me c contravenção pena l ............... .. ............ . 


7.4.2. Elementos e clrCulls tú ncias do crime .... . .............. . 


7.4.3. omunicabilid ade das ele menta res e circunstâncias no concurso de age nte s . 

7.4.4. C ircunstâncias elementa res ..... 

7. 5. Suje itos do cr ime ............... . 


7.5.1. Sujei to ativo ......... .. ................... .. 


7.S.l.!. 	 Capac idade especial do sujeito ativo (crimes próprios e de 

mão própria) ............................................................................................ .. .... . 

7.5.1.2. Responsabi lidade pena l da pessoa jurídica ...... .. .. .. .. .......... .. .. . 


7.5.2. Suj ei to passivo ..... ..................................... . 


7.5.2.1. Prejud icado ou !cs'-ldu ~' (J m o cri me .............. .. 


7.5.2.2. 	 Pode Ull1ll pe~'oa ser, a um ~ó tempo, SUjeito ativo e passivo de um 

mesmo cr ime~ ................ .. 

7.6. Objeto do c ri me ... 

7.7. Lei penal e norma penal ............. . 


7.7.1. Espécies de norm '-l penal 

7.7.2. Lei penal em brancu . 

7.7.2.1. E~péc i e s . 

7.7.3. Le i penal incomp ler a ........ .. .. .... . 


7.8. Resultado do cnrne ... 

7.9. Ques tões ...... 

8. ClASSIFIC>\C;,\O ()I-, CRI . IEc' .......................................................................... .................. 


8.1. I ntrodução ..... 

R.l. Critérios de c1 a '~ i fic :J çJo .. .. ........ .. .. 


8.2.1. 

8.2.2. 

8.2.3. 

8.2.4. 

8.2.5. 

8.2.6. 

8.2.7. 

8.2.8. 

8.2.9. 

8.2. !O. 
8.2.11. 

8.2.12. 

8.2.13. 

8.2.14. 

8.2.15. 

Quanto ao diploma no rm aú vo .... . 

Quanto ao SUjeito ativo .... 

8.2.2.1. Q ua nto à pluralidade til" sUjeitos como requisito típico 

8.2.2.2. Q uanto à qualidade c~pecial do suj e ito ativo 

8.2.2.3. Q uanto à possibiJ idade de co autoria . 


Quanto ao sujeito p·lssivo .................................... .. .. . 


Quanto ao resu ltado .............. .. 


Quanto ao resultado na tu ralístico ou material .. 


Quanto ao resu ltado ju ríd ico ou normalivo .. . 


Quanto à conJuta ... .. .................. . 


Quanto ao moménto co ns urn ativo ..... .. .. .. ..... .. 


Quanto :1aUlonumia ...... . ............. . 


Quanto à existência de condições ............ .. 


Quanto à obJetividade Jurídica ......... . 


Quanto ao ireI' crilllinis .................................... .. .. . 


Q uanto a conduta típü.: a ................... . 


8. 2..1. \1. uanto à po,sibilidade de fracionaménto da conduta típica ........... . 


8.2.1 3.2. Q uanlo à nalu reza do comportamento nuclear 

8.2.13.3 . Q uanto à pluralidade de verbos nuc lea res. 

Q uanLo ao caráte r lra m.nacional ................. . 

Quanto ao ele mento subjetivo ou normativo. 

179 


180 


180 


182 


182 


182 


182 


183 


183 


184 


i8S 

185 


186 


186 


186 


187 


187 


187 


188 


188 


191 


191 


191 


191 


191 


191 


192 


193 


193 


193 


194 


195 


196 


198 


199 


199 


200 


200 


201 


201 


202 


203 


203 


203 


.. 

 

 



I 

I 

l 

24 Direito Penal Esquemati zado  Parte Ge ral André Estefam e VIctor Gonçalves • Sumário 

8.2.16. Quanto à posição topográfica no tipo penal ... .... " ................... .......... ....... 204 9,2 ,8. e 
8.2,17. Critérios relacionados com o tema do conflito apare nte de normas 204 9.2 ,9, 

8.2.17. 1. Princípio da especialidade. .. ..... ...... .. 204 9,3 , Lei exce 
8.2. 17.2 , P rincípIO da subsldiariedade ..... .......... ..... , .... 205 9.4. Retroati' 
8.2.17.3 . Princípio da consunção Oll absorção ... ...... ... ...... .. .. . 205 9.5. Relroati ~ 

8.2 .1 8 . Quanto à ação penal. ........................ ....... . 205 9.6. Tempo d 
8.2.19 Quantoàconexão .... ............ .... . 206 9,7. Lei pena 
8.2.20. Quanto à condição de func ionário públ ico do sujeito ativo ...... .. ...... ..... .... .. 207 9.7.1. TE 
8.2.21. Q uanto à habitualidade ..... . . .. ............ . .. ....... ........ . 207 9.' 
8.2.22. Q uanto ao caráter político .... ... ....... ..... . 208 9.7.2 . Ll 
8.2.23 . Q uanto à estrutura do tipo p~llal... . 209 9.7.3. Fo 

8.3 . Outras c lassi ficaç ões .......... . 209 9.7.4. Ex 
8. 3.1. rimes multitudinários ............ .. .. ... 209 9.7 
8.3. 2. Crimes de opinião ... ......... .......... ..... . 209 ç 
8.3 .3. C rimes de impren sa .. 209 

8.3.4. Crimes de ímpeto 211 9 
8.35. Crimes a distância ou de espaç o máximo. 2 11 9 
8.3.6. C rimes plurilocai s ...... .................... .. ..... .. 2\1 9 
8. 3.7. Delito s de tendênc ia .. . . ... ... .... ....... . .. 21 1 9.7. 
8.3. 8. Crimes de impressão 21 1 9.7. 
8.3.9. Crimes de si mples desobediência 212 9.7.' 

8.3.10. C rimes r:.tlimentarcs ou falit ários .. 2 12 9.7.' 
8 .3. 11. Crimes a pr:.t zo .. ........ .. .. .. .... . 2 12 9.7.5. Trit 
83. 12. C rimes gratuitos 212 9.7.6. A aI 
8.3.1 3. Delitos de ci rcul ação ou de trânsi tu .. . 213 9.7.7. Ext l 
X.3.14. Delitos transeuntes e não transeuntes ..... . 213 9.7.7 
8. 3.15. Crimes de aten tado ou de empreendimento. 213 9.7.7 
8.3.16. C rime em trânsito 214 9.7.7 
8.3.17. Q uase crime...... . 214 9.7.7. 
83. 18. C rimes de responsabilidade ..... 2 14 9.7.8. EXpl 
8.3.19. C rimes hediondos .................. . 214 9.8. Imunidade, 
P..3.'20. rime put:.ttivo o u imaginár io 21 5 9.9. Imunidades 

8.4. Síntese.... . ................ ...... . ... .. .......... . 216 9.10. Embaixada, 
8.5. Questões ........ ...... .. 220 9.11 . Eficác ia da : 

9. APLIC \<;/\0 DA LFII'ENAL................. ............ ........ ............................................................ 223 
9.12. 

9.13. 

ontagemd, 

Frações não 
9. 1. Lei penal no tempo... .... ...... ........ 223 9.14. Pri ncípio da 

9.1. 1. 

9. 1. 2. 

Introdução ........... 

É poss ível ap licar lei penal :.tntes de co nsu mada sua vacânc ia') .. , 

223 

224 
9.15. Que · tões ...... 

9.2. Conflit o de leis penais no tempo.. .. ... ... .. ... . 224 10. CONFLITO I)A 
9.2. 1. Introdução .. .. ... .. ..... .... .. ... 224 10.1. Introdução .. . 
9.2.2. Novatio fegis in mellius e aboliria criminis .. ........ . 225 10.2. P ressupostos 
9.2 .3 . Novaria feg is in pejus e novaTio fegis incriminado ra .. 226 10.3. Confl ito apa! 
92.4 . Dúvida a respe ito da lei penal mai s benéfica ... . 227 10.3.1. Ante 
9.2.5. Combinação de lei s penais . 227 10.3.2. Pós
9.2 .6. S ucessão de lei s pe na is 229 10.4. Princípios p3 
9.2.7. Medidas de segu rança ........... .. .. ... ........ ... .. .. 229 10.4.!. Intro 

t 

 

 



25 

p 

tefam e Victor Gonçalves 	 • Sumário 

204 

e normas ",' 	 204 
204 
205 
205 
205 
206 

o.. "......", .. ,·, .. 	 207 
207 
208 
209 
209 
209 
209 
209 
21 1 
211 
211 
211 
211 
212 
212 
212 
212 
213 
213 

213 
214 
214 
214 
214 
215 
216 
220 

22.\ 

223 
223 

••.••.• u ................ . • ••••• .. •·• 


, '~meia, " ... 	 224 
224 
224 
225 
226 

227 
227 
229 
229 

<),3, 

9.4. 
9.5, 
9,6, 

9,7, 

9,8, 

9.9, 

9.10. 

9,11. 
9,12. 
9.13, 

9. 14, 
9,1 5, 

9,2,8, Competência para aplicaçâo da lei penal benéfica "'" '' ,.,,,,,,,,," ... ,,, . ""' '' 

9,2,9, Cr ime permanente e crime continuado" "", 

ei excepciona l e lei temporária (CP. ar \. 3°) .. ", 

Retroativ idade da lei penal e lei penal em branco ".""" .. , .... ... .... " ..... " .. 

Retroati vidade benéfica do entendimento ju risprudencial 

Tempo do crime" ... " ........ .. 

Lei penal no espaço " " " """ .. .......... . 

9.7,1. Territorialidade ... " .. .. , 

9,7,1. 1. Te rritório nacional" .. "" ".,, " .... 

9,7,2, Lugar do cr ime " " "",,, ,,,, ,,,, ,,,,.,,,,,,,,,,,, .. ,,.,, 

9,7,3. Foro competente""" "."". " "" ... """" ... 

9,704, Extraterr itor ialidade da lei penal brasileira .. " ... " .... "". ". ""."" .. " .. ,, 

9,704.1. Princípios aplicá e i ~ """"."." ... ' ... """" .... 

9,7,4,1.1. P ri ncípi o da un iversal idade, da just iça penal universa l 

ou cosmopol ita '" .... "" ..... " " , 

' ''' ''' '''' 230 
23 1 

231 
232 
233 
234 
235 
235 
236 
23 6 
236 
239 
240 

240 
9.704,1.2 , Princípio real, da proteção (ou proteção de in teresses) ou da defesa 241 
9,704 ,1.3, Pri ncípio da personalidade ou nacion alidade " .. 241 
9,704, IA. Princípio da representação ou da bandeira, 241 

9,704,2, Ex traterritorial idade incondicion ad a " 241 
9,7.4. 3. Extraterritorialidade condici onad a "" ... 242 
9,70404. Ex trater ritor ialidad e na lei de tOrtura .. " .. " 243 
9.704,5 , Extraterritorialidade da lei penal militar 243 

9,7,5, Tri bunal Penallnre rnacional ou Corte Penal Internacional. 244 
9,7,6, A aplicação da le i pena l estrange ira a fatos co metidos em território nacional " .. 244 
9,7,7, Ex tradição .. " .. ". " "" """""...... """ " """" 245 

9,7,7,1. Conceito "".""" .. " .. " .. " ."" .. , ,, .. ... ,,,, .. ,, ,, .. 245 
9,7.7,2, Espécies ,,, ,, .. , ... , ... , ' , ,, .. .. ,, , 

9,7,7,3, Disc ipl ina consti tucional 

9,7,704, Requisitos 

9.7,8, Ex pu lsão """" 


Imunidade diplulll<Ítica"" ., 


Imunidades consulares "" 


Embaixad a.~ es tra ngeiras. " 


Eficácia da sentença estrangeira" 


Contagem de prazos pe nais .... ... 


Frações não computáveis na pena .. 


Princípio da especi alidade .... 


Ques tões 


245 
245 

.. 245 
246 
246 
247 
248 

248 

249 
249 
249 
250 

10. CONFLITO .\J>\RI'::\ n. 1)[' 'ljORM \ ' ............................................................................. 255 


10.1. in trodução " " ..... ..... ... " .... .. ,. , 255 
10,2, Pressupostos" .... " .. ",." .. .. 255 
10.3. Confli to aparen te Je norm a, p lum lid ade de falO 256 

10.3 ,1. Antci'alo i mpll níve l .. " 256 
10,3,2, Pós-fato impunível ,,, .. 256 

10A. Princípios para sol.ução de confli to aparente de normas.. " 257 
1004.1. Introdução aos pr i llcíp i o~ para ~o lução de confl ito aparente de normas 257 

 

 



26 Dire ito Penal Esquemati zado - Part e Geral Andre Estefa m e Victo r Gonçalves • Sumário 

10.4.2. Princípio da especia lidade (lex specia/is derogal g!' ll eralis) .................. .. 258 13.3. Conduta .. 


I3 .3.!. E10.4.3. Pri ncípio da subsid iar iedade ({ex primaria derogal l l'g i subsidiario e) .. .. 258 
13.3.2. [ 

cOfl sumptCle) ..... .... .. ..... ... .............. ...... . . 2:;9 13.3.3. F 
10.4.4. Princ ípio da consunção ou da absorção (lex consumens deroga l teg! 

10.4.5. Pr incípio da a lternaüvidade........ .......... .. ....... .. ........ .. 261 


10.5. Síntese ....... ..... ................ .... ..... .... ......... ..... .... ... . 261 


10.6. Questões ........ ............. .. .... .... ... ... ...... .... . 262 


LI. CON :ErrO 1)0 'RI ME ............................................................ ................ ........................... 26: 

13.4. Tipicidadcll.! . Co nceito ....... 265 


13.4. 1. C11.2. Util idade dos d i 'rsos co n 'e itas de c rime ... .. .. 265 
13.4.2. A11 .3. Conceito analítico. 266 
13.4.3. T11.4. Teoria bipartida.... ........ .. .. . 267 

13.4.4. F11.5. Teoria tripartida . 268 
13.4.5. TI 1.6. Síntese ...... ........ . 268 

13.4.6. T 

13.5. Resultado12. SISTEl\lAS PENAIS ........................... ........ ........... ............................................................... .. 271 

13.5.1. C12.1. Sistema penal e o conceito ana lítico de cr ime .... . 27 1 
13.5.2. C

12.2 . Panora ma dos principais sis temas p nais ........ .. 273 

13.6. Nexo de Co

12.1 Sistema clássico 273 
13.6.1. Ir

12.3 .1. Origem e base filosófica ..... 273 
13.6.2. A

12.3.2. Principais teor ias . 274 
13.6.3. A 

12.3.3. A estrutura do cri me no s istema c1 ás<; ico ... ..... .. 275 

13.6.4. A 

12.3.4. Crít icas ao siste ma cláss ico 276 
in 

12.4. Sistema neoc1ássico .. ... 278 13.7. Imputaçãc 
12.4.1. Origem e ba se ri losófica ..... ... ........ ... .. 278 
 13.R. Dolo .. ...... 

12.4.2. Principais teorias . 278 13.8. I. Ir 
12 A.3. A estru tura do cri m no sistema neocl:hsico 279 13.8.2. EI 
12 .4 .4. Crrt icas ao ~iSlema neoc lássico ..... ... 280 
 13.9. Culpa ....... 


12.5. istc ma fi na li sta ............ .. 282 
 13.9.1. E 
12.5.1. Origem e base filosófica .............. .. .. 282 
 13.9.2. D 
12 .5.2. P rincipais teorias ..... n2 13.9.3. O 
12.5.3. A estrutura do crime nu sistema fi na li sta . 283 13.9.4. M 
J:!.5.4. E~qu ema da estrut ura do cri me nu I"jlla lis mo 21\6 13.9.5. O 
12.5.5. C ríticas ao fina li smo ....... 2l\6 d( 


12.5.6. O fin a li s rno encontra-se superado') ......... .... .. .. . 2R8 13.9.6. CI 


12.6. Si. tema funcionalista . .... ........ .. 288 13.9.7. O 

12 .6.1. Origem e base filosófica .. ....... .. ...... ..... ......... .. 288 13.9.8. G 

12.6 .2. Principaü, teor ias ..... .. ..... . .......... ..... . ................ .......... .. .. 290 13.9.9. O 


12 .6 .3. E~trutura d c rime nu s istema fUllcion ' li sta ..... .. ....... ....... . .. 29 1 13.9.10. E; 


12.6.4 . Esquema da estrutura do cr ime no I'u ncionll l i~mo ....... .. 292 13.10. Preterdolo 


12.6.5. Cr ít icas ao funcional ismo 292 13.1 I. Sín tese ..... 

12.7. Qlle,tão ........ ....... ... ............ .. 293 13.12. Q uestões.. 


13. FATO TÍPICO ... .................................................................. .. .................................................. 295 1-1 . TEOIUA DA I 

13.1. Introdução .. 295 14. 1. Introdução 

13.2. Di vi são .... .... 295 14.2. O u é a r 

 

 



27 

, 

• SumárioEstefam e Victor Gonçalves 

'redis) ............ . 258 

gi subsidillrioe) ..... 258 

1.1 derogotlegi 
259 

261 

261 

262 

265 
265 

265 

266 

267 

268 

268 

271 

271 
271 

273 
273 
274 
275 

276 

278 

278 

278 
279 
280 
282 

28 ~ 

282 

283 

286 

286 

288 
288 
288 
290 
291 

292 

292 

29.' 

295 

295 
295 

13.3. 

13.4. 

13.5. 

13.6. 

13.7. 

13.8 . 

13 .9. 

13.10. 

l l ll. 
D.12. 

Conduta .... 

13 .3. 1 Elementos da conduta ................. ...... . 

13.3.2. Diferença entre conduta e ato ........ . 

13.3.3. Form as de conduta ................... . 

13. 3. 3. 1. Omissão penalmente relevante. 

13.3.3.11. Teorias da omissão .. 

13.3.3.1.2. spécies de crimes omissivos 

13.3.3.2. Crime s de conduta mista. 

13.3. 3.3. Teo rias da <l .,: ão (r ~umo) .. 

Tipieidade... . ............... .......... ... .... .. 


13.4.1. 

13.4.2. 

1.1.4.3. 

13.4.4. 

13.4.5. 

13.4.6. 

Conceito.. . .... .. .. .. . . 


Adequação típica 


Tipicidade cong loba ntc (Z al'faroni) .. 


Funçoes do tipo penal .... .. .......... .............................. .. 

Tipo obje tivo e tipo ,ubJt:tivo  tipos normai s e a normais .................. .. 

Tipo aberto e tipo rechado ... .. 

Resultado. . .......... . 


13.5. 1 Classificação dos cri 111,' ; quanto ao resultado naturalístico 

13.5.2. Classificação dos crimes quanto ao re su ltado jurídico 

Nexo de causalidade ou relação de ca usa lidade ............ . 

13.6.1. 

13.6.2. 

13.6.3. 

13.6.4. 

Introdução... ............. .. ...... ....... ... . 


As teorias sob]c a rda~'ú() de causalidade 


A teo ria adotada em nosso Código Penal . 


A teoria da equivalência dos antecedentes ou da C!II/ditio sine qua 110/1 e as causas 


independentes. 


Imputação objetiva ............. .. .. 


Dolo 

13.8.1 

13.8.2. 

Culpa 

13.9.1. 

13.9.2. 

13.9.3 

13.9.4. 

13.9.5. 

13.9.6. 

13.9.7. 

13.9.8. 

13.9.9. 

13.9.10. 

......... .. ... . 

Introdução. 

E~pécics de dolo ... 

.................. .... . ........... .......... .. 

E lementos do fale' típico do crime culpuso ........... . 

De ver de cuidado obi ' ti vo e previsibilidade do resultado 

O princípio do incremento do risco..... .. ......... .. .. 

Modalidades de c ulpa ........... ...... . 

Culpa conscie nte e inconsciente. Dife rença entre culpa consciente e 

dolo eventual...... .. ...... ... .......... .. 

Culpa própria e culpa imprópria 

C ulpa mediata ou indireta .............. ... ... .. .. 

G raus de culpa 

Concorrência e compensação de culpas 

EXc\';pcionalidadc do crime culposo ..... 

Pr t rdolo ..... . 


Síntese ............... ... ... . . 

QUC~lÕt:~ ... .. ...... . .. .... .. 


J-I. TEORI A IH 11 11 ' 1 T \(, .\0 ()lU'· [1\ \ ......................... ............. ...... .................................. 
JY.1. In troduç<J o .. 

14.2. O que é a relação de i mf1L1t~lção obje t iva (o/~jektil'el1 Z"rl'chllllllgJl ............................ .. 


296 

296 

297 

297 

297 

297 

298 

299 

299 

100 
300 

301 

302 
302 
3D3 

303 

304 

304 
304 

305 

305 
3D6 

308 

309 
311 
311 

.'lI I 

312 

314 

314 

315 
316 

316 

317 

318 

318 

318 
319 

319 
319 

320 

321 

J 2') 

329 

329 

 

 



28 Direito Penal Esq uemat izado - Parte Gera l André Estefam e Victor Gonçalves 	 • Sumário 

14.3. Hi ~ tó rico da teoria gera l ela imput aç iío objetiva......... ... .... .... .. ....... ......... 329 15.6. Síntese .... .. .. 


14A. A imputaçáo objetiva scgundo Claus Roxin '. .......... .. ... .. 330 15.7. Questi:íes ..... 


14A.1. Os níveis de imputação confor me Roxin...... ............... 332 


14A.1.1. Primeiro nível de imputação: produç1io (ou incremen to) úe um ri ,co 16. ITER CRIMIN1S 

rd eva nte proibido..... ........................... .. .......... ... .. .. .. ....... ......... .. .. 332 16.1. Conceito ..... 

14.4 .1.2. Segundo nível de imputação: repcrcus,ão do rbco 110 r ~lI l lado .... ... 333 	 16.2. Fases do iler 


14.4.1.3. Tf' rceiro nível de imputação: resul tado dent ro do alcance ÚO li po... 334 	 16.2.1. Fast 

14.5. 	 A imputação objetiva segundo Ja kobs ........................... ..... . 335 16.2.2. FaSt 


14.5.1. Princípios excludentes de impulação segu ndo Jakobs 337 	 16.2 

14.5. 1. 1. Princ ípio do risco permitido. 337 	 16.2 

14.5.1.2. Princípio da confia nça .. ............ .. 338 	 16.2 


14.5.1.3. Princípio da proibição do n:gre:.so ......................... ........ .. 338 16.2.3. Exaj 


14.5.1A. Princípio da capacidade ou competênc ia da viti ma .. ... ... ................. . 338 16.3. Cri me tenta0 


146. 	 Uma visão possíve l à lu z do ordenamento pe nal pútr io .. .. .. .. 338 16.3.1. Intn 


14.6.1. A imputação objetiva na juri sprudência ..... . 341 	 16.3.2. Nau 

14.7. 	 Síntese ... ...... .... ... ... .. 343 16.3.3. Pun 


14.8. 	 Questão ....... .... ....... ... .... ..................... ....... ............ ... ........... ..... . 34_ 16.3A. Teor 


16.3.5. Espi 

15. ERRO DE TIPO ...................................................................................................................... 3~5 16.3.6. Dol( 


I S.1. O erro em direito penal (erro de Lipo e erro de proibição) ...... . .... .......... ....... 345 16.3.7. Infn 


15.2. 	 O elTO antes da Reforma de 1984.... .... .. ................... ... .. ....... ......... ... 345 16A. Desistência \ 


15.3. 	 Distinção entre erro de tipo e erro de pro ihi ão ...... ... .. .. .. ..... .. 345 16A.1. Reql 


15A. 	 F.rro de tipo - conceito .... ... ..... .. .... ... .. .. .. ... . ....... .. .. ... ... .. 347 l(iA.2. Natl 

15A. I. Diferença entre erro de tipo .: delito put at ivo por erro de tipo .... 347 16.4.3. Efei! 

15 4 .2. Espécies de erro de tipo.. 	 349 16AA. Obs! 

15.4.2.1. 	 crrl de tipo t:~se nc i a l. 349 16.5. Arrependimc 

15A. 2.1.1. Efeito '. . ... ...... ... ..... 350 16.6. Crime impos 

15.-+.2.1.2. Di fere nr,: ,1 entre erro de tipo incri mllwlor (.H!. 10. m plI l) e 16.6.1. Reql 

pcrm is~ ivo (a rt. 20. § 1°) ..... .... .. .. .... .. ............. .. ... .. 351 16.6.2. Impl 

15A.2.1.3. Erro d tipo incri minadO!' 352 16.6.3. Nat u 

15.4.2.1.4. Erro de tipo permissivo...... . 353 	 16.6.4. Teor 


15.4.2. 1.4.1. D i ~c iplina lega I..... ............. .. 354 	 16.6.5. Crin 


15.4.2. 1.4.2. A culpa imprópriu (no erro tle ti po permis, i\\') .. 35.+ 	 16.7. Síntese ......... . 


15.4.2.1.4.3. ontrovérsia acerca da nu tu rClrl do ar t. 20. li 1°. tlü P..... 354 16.8. Questões ...... , 

15A.2. IAA. De~ rimin anles putat iva - espé.: ic,<; e nat llreL3 JurídJGl.. 355 
15.4.2.2 . Er ro de tipo acidental. .... .... ........... ... 356 	 17. ANTlJ URJDICI [ 


15.4.2.2.1. Erro sobre o objeto mataial .. 	 356 17.1. Int rodução .... 

15 4.2.2 .1. 1. Erro sobre a p.:~<;oa .. .. ..... 356 	 17.1.1. Con( 

15.4.2.2. 1.2. Erro sohr o objeto ou sobre a coi!.a ... . 57 	 17.1.2. C/as! 

15.4.2.2.2. rro na execur,:ào J() cri me ........ .. .. .............. . .. .................... ... 357 	 17.1.3. Relai 


15.4.2. 2.2.1. Aherratio ictu s. desv io na execuçüo ou erro /lO golpe .. 357 	 17.2. Excludentes c 

154.2.2.2. 2. i\herralio criminis. abel'ral io c/elielllí U r su ltado 17.2.1. Aili i 

di ve rso do pretendido .......... . 359 17.2.2. Exce 

15.4.2.2 .3 . Erro , obre o /lex causa l ou ouerrut;o Cf/ UI /H' ... .. . .... 360 	 17.2.3. O eXi 


15.5. 	 Erro sobre excl ude nl':~ de culp:Jbílid:Jde ....... .. .. ... .. .... ..... ......... ......... 361 17.3. Estado de nec 


15.5.1. Couçflo moral ir re\ i;IÍ el putaliva c obl;d iênc ia hicránju ica p Lll:Jllva .. 361 	 17.3.1. Teori 

15.5.2. Erro sobre a in imputahilidade .......... ......... ..... ... .. .. ... .. .. 362 	 17.3.2. Facu 


 

 

http:n:gre:.so


29 Estefam e Victor Gonça lves 	 • Sumário 

incremento) ue um risco 
332 


lo ri sco no resultauo ..... . 333 


,ro do ::t lcance do tipo ... . 334 


.' .\ 5 

337 

337 

33R 

:13H 

I vítima 	 338 


33H 

341 


343 

3·1-3 


3.t5 

145 


345 


-'45 

347 


d· tipo. 347 


349 


~49 

350 

dor (art. 20. W {JIl f) e 


J 51 


352 


:153 

. 54 

permissI vO) . :154 


ú ar!. 20. *J". do P .. _54 


li." e natun.: / ;l ./ urídica .. 3::0; 


.156 


~5 6 

,Vi6 


sa ........ .. ..... .. 357 

J57 


~ ou crro no gol pe ... 357 


d i ou re ultado 

)"l.l 

clIusa, ' ..... .. ....... .. . 360 

361 


'(j uica putativa .. 361 


362 


L5.6. 

15.7. 

I6.ITER 
16.1. 

16. 2. 

16.3 . 

16.4. 

16.5. 

16.tí. 

16.7 

16.8. 

Síntese ................ . 


Qu 'stõc, ............ . 


R/MINIS ......................... .... ......................................................................... .... ........... . 

Concei to ... ........ .......... ............ ... 

Fases do i/a crill/inis ...... 

I .2 .1. Fa,e interna (c(lg itaç;k l) .......... .. ... 

16.2.2. Fa~e C;d e rna (preparalfiío. exec lI lf ào e consu mação) ... .. . 

16.2.2 .1. Prl' paração 

16.2.2 .2. Execução. 

16.2.2.3. Consumação .... 

16.2.3. EX;lu ri mentn ........................ .. 

Crimc tentado (CP. art. 14) 

.......... .. .. .. ...... .. ... 

.. .. . . ..... .. .. . 

16.3.1. 

16.3.2. 

16.3.3. 

Ib. 3.4. 

IE.3.5. 

Ib. 3.6. 

I ).3.7. 

Int rodução . 

atl ll'cza JuríJ IC<I 

PllIl ibJl id.tde da tenta l l\·" .. . 

Teoria adotada. .. .................. ...... .. 

Espc; c i l!\ dl' lClJwtiva .. 

Do lo na tent ati\'a c ,li" co mpatibiliJ ade com o dO/lIs even!lIo!is .... 

1 111 ' 1' ; t ~' ik , que 11;)0 :It.l nl it ' 0'1 a tc'llt ativa 

De~ i s t2nc ia \'olull ti ria e ar rcpendimc ntCl t!ficaz lCP. art. 15) 

16.4. 1. Requ i'no, ................ . . 

16.-+.2. NatureLa ju rídict 

16.4.3. Efe ito ............. .. 


16.4.4. ObstiíCl.l lo '!Tnn ' am · IH <.: " Ij)('~ to 

A rrepent.limc;nlo poster ior ( P. ar t. 16) ................ ...... . 

rime imposs ívd (CP. art. 17) 
16.6. 1. 

16.6.2 . 

16 .6.3. 

16.6.4. 

Ifi. h. 5. 

Requ isitos .. 


Impropriedade ou incfidci ' l re lat ivas ......... .. .... .. . 


;Ilu rc/.a .ill rfJ iLa... . ........ .... .. .. 

Temi;ls.. . ..... ....... .. .... .......... .. 

Cri me i ll1r(l"ív~ 1 ror o hl':1 dl l agente' pmv()cador 

íntese .... . 	 . ....................... .... . . 


Questões .. ...... .... .. . 


17. At\'TI.r URlI>I '1 [) \ ()[ ........................................................................................................... 


IH Intrudllçàl) ..... 

17.1.1. Oncd llJ .... 

17.1.2. Clas,i I icaçflo 

17. U. Relaçúo com lllip icidade 

17.2 Excluden tes ti : 1I1c il udc ........ . 


17.2.1. A iliLitudt d ia ll t ~ d a le'JrI :J tia impul"jo ohjetiva 

17.22 . r.xcl: ,n . . ........ .................... .. 

17.2 .1 O ex<.:e~sn e d Tr ihllT1~t1 do JÚri 

17.3. blado de nccc,siclatle .. .. .. .. ... 

17.3.1. Tl!orias ...... 

17. :\.2. E tculdade (lU dire ilP .. 

362 


363 


.'\67 

367 

367 

' 67 

367 

367 

369 


369 

_ 70 


371 


371 


371 

371 

372 


372 


372 

371 

375 

375 

376 

376 

nó 
377 

378 

378 


37lJ 

37 

379 

379 

:l80 

381 


387 


3 7 

J8 7 

387 

3)57 

JH7 

38X 

38LJ 

390 


390 


391 


39 1 


 

 



30 Direito Penal Esquematizado - Parte Geral Andre Estefam e Victor Gonçalves • Sumário 

17.3.3. Requisitos .......... ...................... ......... . 392 

17.3.3.1. Requisitos vinculados à situação de necessidade .. .. 392 

17.3.3.1.1. Perigo atual............. .. ................. . 392 

17.3 .3.1.2. Ameaça a direito próprio ou alheio .. .. 392 

17. 3.3 .1.3. Conhecimento da situação justifie, nte .................... ................ 393 

17.3.3 .1.4. Perigo não provocado voluntariamente pelo sujeito .................. 393 

17.3.3 .2. Requisitos ligados à reação do agente.......................... 393 

17. 3.3.2. 1. Inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado (princípio da 
ponderação de bens).................... .. ........ ........ . ................. ....... 393 

17.3.3.2.2. Inevitabilidade da lesão ao bem jurídico em face do perigo... 394 

17.3.3.2.3. Inexistência de dever legal de arrostar o perigo (arl. 24, § 1°).. 394 18.3.2. p( 

17.3.4. Classificação ..... ........ ......... . .................. 394 I~ 

17.4. Legítima defesa........... . ... .. ............. ........ .. ...... ... 395 I~ 

17.4.1. Requisitos .. .. .... .. .... .......... ....... .. .............. 396 IE 

17.4. 1.1. Agressão ... ....... ........ 396 18 

17.4. 1.2. Atualidade ou iminência ...... .. 396 18 

17.4.1.3. 

17.4.1.4. 

Injustiça da agressão ........... ... . 

O direito defendido .. 

397 

398 

18 

18 

17.4.1.5. 

17.4.1.6. 

Elemento subjetivo 

Meios necessários.. 

conheci menta da situação justificante 

.......... .. .... 

398 

399 

18.3.3. E) 

18 

17.4.1.7. Moderação 399 
18 

17.4.2. Commodus discessus .. ' 400 

17.4.3. Excesso .............. .. 400 
18 

17.4.4. 

17.4.5. 

Classificação 

Ofendículos ................................ . 

401 

401 
18.4. 

18.5. 

Emoção e I 

íntese ...... 
17.4.6. 

17.4.7. 

Diferenças entre legíti ma defesa e estado de necessidade ..................... . .. 

"Legítima defesa da honra" .............. .. 

402 

402 
18.6. Questões ... 

17.5. Exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legaL ..... .. 402 19. CO URSOD 
17.5.1. Introdução.... ............... ................... .. .......... .. 402 19.1. Conceito ... 
17.5.2. Exercício regular de um direito .. . 403 19.2. Classificaç 

17.5.2.1. Imputação objetiva .... ... . 404 19.3. Teorias qu~ 
17.5.3. Estrito cumprimento do dever lt:gal 404 19.4. Modalidad, 

17.6 . Síntese .... . 405 19.4.1. Cc 
17.7. Questões .. . 407 19.4.2. Pa 

19. 
IK.l·lILI·\BILII>AJ)E ................................................ .................................................................. ~II 19. 

18.1. Introdução 411 19. 
18.2. Evolução do conceito de culpabi lidade .. . 411 19. 

18.2.1. Princípio da coincidência .. ......... . .. . ..... .. ....... 413 19. 
18.3. Elementos da culpabilidade.... ... ........... .. .......... .. .. .. .. .. 413 19. 

18 .3.! Imputabilidade .............. .. 413 19. 
18.3.1.!. Causas legais de exc1 usiio da imput abil idade ...... 414 19. 
18.3.1.2. Sistemas ou critérios de aferiçãu da inimputabilidade 414 

18.3.1.3. Causas lega is de inimputabi lid ade ...... ............... 416 19. 

18.3.!. 3.!. Doença mental ou desenvolvi menta menta l incomple to Oll 19.4 
retardado (CP, art. 26) ....................... 416 19.4 

 

 



31 é Estefam e Victor Gonçalves 	 • Sumário 

392 

;idade ............ ..... ......... . 	 392 

392 

392 

393 

e pelo sujeito ............. .. .. . 393 

.......................... 393 

meaçado (princípio da 

393 

co em face do perigo ..... 394 

o perigo (art. 24, § 1°).. 394 

394 

395 

396 

396 

396 

397 

398 

uação justificante .. 	 398 

399 

399 

400 

400 

401 

401 

(ade ......... .. 	 402 

402 

:gal ......... . .. 	 402 

402 

403 

404 

404 

.. 	 405 

407 

·HJ 

411 

411 

413 

413 

413 

de................. .. 414 

utabilidade .............. . 414 

416 

neIlla I i ncompleto ou 

41 6 

l 

18.3.1 .3.2. Embr iaguez completa e invol untária, decorre nte de caso fortuito 

ou força maior (CP, art. 2H, § 1°) ...................... 


18.3.1.3.2.1. Introdução .................... ....... ..... ,...... 


18.3. 1.3 .2.2. Ní e is de e mbriaguez .............. . 


18.3.1.3.2.3. Orige m da embriaguez (vol un tária versus involuntária).. 

18.3.1.3.2.4. mbriag ucz patoI6gica ................................................. 


18.3.1.3.3. 	 Dependência ou intoxicação involu nt. ria decorrente do 

consu mo de drogas il íc itas (Lei n. 11.343/2006, art. 45, cap/II) .............. 

18.3.1.3.4. Menor idade ( P. art. 27. e C . art. 228) .... .... .......................... 


18.3.1.3.5. teor ia da ((ct io libera;1I call w .. .... .. .................. 


18.3.2 . POlcne ial consciênc ia da ilic itude 

18.3.2.1. I ntrod uç;\o..................... . ............. .. .... .............. .. ...... 


18 ..2.2. O dolo e [] wnsciêncla da I1 i..:i tude..... .. .. .. .......... .. ....... .. ......... .. .......... 


1 .3.2.3. Excl usão da culpabili rl adc ...... .. .............. .. .. .. .......... .. ......... . ............ . 


18...2.4. Er ro de prOlbiçâo evitável e inevitável .... .. .. .. .. ........ . 


18.3.2.5. Erro de pro ibição dire to c indi rc to .......... .. .. . 


18.3.2.6. Erro mandamental . 

18.3.2.7. ('ma is modalidades de erro de p ro ibição 

18.3.3. Jxigib ili clad..: de outra conduta .... . ......... .. ..... .. 


18.3.3.1. Illt rodução....................... .. ...... .. ..... . 


18.3.3. 2. Causa. lega is de excl usão da ex ig ibilidade de outra conduta 

18.3.3.2. l. Coação moral ir resistíve l ........ . 


1:-\ .3.3.2.2. Obed iência hi erúrq uica ......... . 


18.3.3.3. Causas su pra legais de exc lusão da culpabilidade ......... .. .... .. 


18.4. Emoçã() e pai xão ...... 

18.5. 

18.6. 

19. ON 
19.1. 

19.2. 

19.3. 

[9.4. 

Síntese ... 


Q ucstões... ..... .................... .. . 


RSO DE P ~ SSO.\!-. ............................... _ .................................................. .. ............. , 

Conceito ............. .. 

C lassificação dos cr imcs e o on ' u ~o de pessoas. 

Teorias quanto ;,t O conce ito d a utu r 

Modalidade, de c )[Icm so de agen tcs .. 

19.4.1. Coauluria. .. ............. .. .......... ......... ...... ...... . ... .. ... 


19.42 Partic ipação ..................... ..... ....... . ...... . 


19.4.2.1. 

19.4.2.2. 

19.4.2.3. 

19.4. 2.4 . 

19.4.2.5. 

19.4.2.(,. 

19.4.2.7. 

19.4 .2.8. 

Especics de par Licipul,; üo .... . 

a turcza jurídica da pa rt ic ipação .................... . 

Não ide mi ICilção do autor e possibilidade de punição do partícipe.... 

Partic ipação po~tcr ior ao crime ....... 

Partic ipa ·ao inlÍcua .............. .. 


P:lr tic ipaçan por om issao ..................................... .. ..... .. 


l 'o ni \ ê llcw .... .. .... .. ....... .. . . 


Pl)~" i b iliJ de de c{). utor ia L' participaçJo em crimes omissivos 


próprios imprópr ios ........... ..... .. ................ . 


19.4.2.9. Coautor ia e participução em crime culposo ..... .. ...... .. 

19.·-1.2. 10. Part icipação do lo:;a em cr ime cu lpo'>o e vice-versa. 

19.4.2 .11. Hipóteses em que a lei transforma a participação em autoria 

418 

418 

419 

419 

420 

420 

421 

422 

424 

424 

424 

425 

426 

426 

427 
427 

428 

428 

429 

429 

430 

431 

431 

432 

433 

-IJ7 

437 

437 

438 

440 

440 
441 

442 

442 
443 

443 

443 

444 

444 

445 

446 

446 
447 

 

 



: 

32 Direito Penal Esquematizado - Pa rte Geral Andre Estefem e Vict DI Gorlç.1/ves • Sumário 

19.4.2.12. Partic ipação da participação ou em cadeia . 447 22. PE AS RESTJ 
19.4.2.13. Participação sucessiva .. 447 22.1. C onceito ... 

19.5 . Autoria mediata ... ...... ..... .... .... ...... ....... . . 44X 22.2. Espéc ies '" 
19.6. Teorias qu anto ao concurso de cr imes ... 449 22.3. C aracteríst 
19.7. Requisitos para a ex istência de concu r o de crimes 452 22 .4. Requisito 

19.7.1. P luralid ade de condutas .... .... ....... .. ......... .. 452 22 .5. Regras par 
19.7.2. Relevância causa l das condutas ........ .. ... .... ............. . 451 22.6. D uração d, 
19.7.3. Lia me su bjetivo.. . ....... .. .......................... . 452 22.7. Conversão 
19.7.4. Identidade de crimes para todos os envolvidos 4:\ 1 22 .8. Penas restr 

19.8. Autoria colat eral 453 22.8.1. Pro 
19.9. Autoria incerta .... .. . 454 22.8 .2. Pe 

19.10. Comunicabilidade e incomunicabilidade de e leme ntnre. e circuns tüncia , .. 454 22.8.3. Pr, 
19.1 1. Participação impunível 45(, 22 .8.4. [nl 
19.12. Del ação premiada .. .... 457 22 
19.13. Questões 457 22 

22 .8. 5. Lil 
2U. I), \~ I'E AS ........... ......................... ... .................................................... ................................. . 4(,1 22 .9. Quadro cor 

20.1. Conceito .... ....... .... .. 461 22.10 QuestÕe.s ... 
20.2 . Final id ades da pena. 463 

20.3 . Fundamentos da pena 463 23. PENA DE l\JLl 
20.4. Princípios relac ionados its pen as 464 23.1. C onceito .. 
20.5. Penas princ ipai s.... .... ..... . 466 23.2. Espéc ies d( 

23.3. Cá lculo do 
21.I'EN,\S rR I VATlVA~ UI( LlllEI{DAI>E ............................................................................. ·U,7 23.4. umulaçàc 

21.l. Reclusão e detenção .... ..... ... ..... . 467 235. Atual izaçãl 
21.2 . Pri são simples..... .. ....... ............ 468 23.6. Pagamento 
21. 3. Histór ico dos sis temas de cumprimen to da pena privativa de liherdade.. 468 23 .7. Execução c 
21.4. Regime inicial de cumprimento de pena .. 469 23.8. Pru l O [lres( 

21.4.1. Crimes apenados com reclu são ..... .. .. 469 23.9. Pena de mL 
21.4.2. Crimes apenados com detenção ...... .. .. . 471 23.10 Detração e 
21.4.3. Crimes hediondos e equiparados ........ .. 472 23.IL Quadro COI 

21.5. Cumprimento das penas privativas de liberdade 473 23 .12. Questões .. 
2l.5.1. Cumprimento da pena em reg ime fechado .... .. 474 

2l.5.1.1. Regime disciplinar diferenciado .... . 475 2-' . DA AJ>L1CAÇ
21.5.2. Cumprimento da pena em reg imc semiab rl\l 477 24.1. Introdução 
21.5.3. C umprimento da pena em reg ime aberto 479 24.2. Si stemas di 
21.5.4. Progrc~s i'í o de regime ........ . 480 24. 3. Procedime 

2l.5.4.l. ProgreS:iào do regime fechado para o semiabc rto . 4~1 24.4. Fi xação ou 
21.54.2. Prog ressão do regime se miabeno para \l aberto .... .. ..... .. . 484 24 .5. V dação d< 
2l.5.4.3. Progressão de pena pa ra cri mes hediondu~ C equiparadu' 4 84 24 .6 . Primeira fr 

2 1.6. 

21.7. 

Q uadro dos requisitos para a prog re ~ãl) de n;gime 

Prog ressão de reg ime e execução provisória ...... ... 

4 116 

4K7 
24 .7. Segunda r 

24.7. 1. Ai 
21.8. Reg ressão de regime .. 48 24.7.2. Ai 
21.9. Direitos do preso ..... .. 489 24.7.3. At 

21.10. Detração da pena ... . 492 24 
21.1 1. Rem ição .. .... .. .. ............. .. ... .. . .. 4lJ5 24 
2 1.1 2. Q uestoes .... . 49l' 24.7.4. Te 

 

 



33 re Estefam e Victor Gonçalves 	 • Sumário 

a ....... .. .. 	 447 

447 

448 

449 

452 

452 

452 

452 

453 

453 

454 


ircunstáncias .. 	 454 

456 

457 

457 


461 


461 

463 

463 

464 


466 


..U,7 

467 

468 


liberdad~ .. 468 

469 

469 

471 

472 


473 


474 

475 

477 


479 

480 


iaberto 481 

Iherto.... 484 


e equiparados 484 

486 

487 

488 

489 

492 

-1-95 

498 


22. PENA RESTRITIVA nF [)IREJ'I'OS ................................................................................... 5113 


22.1. Conceito ............. . 	 503 

22.2. Es pécies ........ ......... . 	 503 

22.3. Características ................. ... . 	 503 

22.4. Requisitos para a eonce~ ão da pena restrit iva de dire itos 	 504 

22.5. Regras para a substituição ... ....... .. ........... ... .......... . 	 508 

22.6. Duração das pe na s re, tril ivas ..... .. ... .... ........... .. 	 509 

22.7 Conversão em pena privat iva de li berdade ....... .. ... .... . 	 509 

22.8. Penas restritivas cle direito em e~réc ie 	 511 


22.8.1. Prestaç ~lo pecuniária ... ........... .. 	 511 

22.8.2. Perda de bens ou va l orl~s ..... .. 	 512 

22.8.3. Prestação de serviços ;'1 comunidade .. .. 	 5J3 

22.8.4. Interd ição tempor,i ria de di reilü~ ...... . 	 514 

22.8.4.1. Interdiçõcs cspecífi cas ...... . 514 

2VL4.2. Interdição genérica ........... .. 515 


22.8.5. Limitação de fim de scmana... .. 	 515 

22 .9. Quadro com as princi pais regra, das pe nas restritivas de direitos ... 	 516 


22.10. Questões.... .. ........ .. .. . . .. ......................... ........... . 	 517 


23. PENA DE IVIULTA ...................................................................................................................... 51') 

23.1. onceito ....... .. .. ...... .. .... ...... .. .. .. 	 519 

23.2. Espécies de mu lta .. .... . 	 519 

23.3. Cálculo do valor da multa 	 521 

23.4. Cu mulaç:io de multas . 	 522 

23.5. Atualização do valor da multa .. ..... .. .. 	 523 

21 6. Pagamento da multa . .. .... . .. .... ............. . 	 523 

21 7. Exetul,:ão da pen° Je multa ...... .. .. 	 523 

23.8. Prazo prescric iona l. interr upçüll t; \ uspcllsão da pre"criçào 	 525 

23.9. Pena de mu lta e concu rso de crime.... .. .................................... .. 	 526 


23.10. Det raçào c pc na de mul ta .......... . 	 526 


23. 11. Quadro com as princi pais ICg l'~S refe rentes à pena de multa. 	 527 

23.12. QucstÕCL .... .. .... ... 	 ......................... .... 527 


24. DA APLICA<;\O \) \ PE:\ \ .................................................................................................... 521)' 


24.1. Introduçuu .. . 	 529 


24.2. Si . tcmns de i n d i ~· idu a l i raçiil) da pena 	 529 

24.3. Procedimento na fixação uapL'll a ............ . 	 530 

24.4. Fixação ou dnsimet ria da pen~l 	 530 

24.5. Vedação do bis in idell/ .. 	 5:\ 1 

24.6. Pri mei ra Case da fi xação d;J pl: ll;l 	 'i32 
24.7. Segunda ra~e da fi xaç;i u da pl:n~ . .. . .... ... . 	 538 


24.7.1. Agra\"alllc!> genéricas ..... ... ......... . 	 539 

24.7.2. Ag rava n t '~ gt;néric,, ' 11" CN) de ClJIl CUr ,n <k agel1w~ .. ... 	 ) 51 
24.7..1 . Al l: nu;] n te~ gcnéric,h 55.' 

2..U1.1. ,\ lenU;lll tc... gcnérira, em cspél.:ic .. 55] 

24.7..l. 2. Cun\.:uJ',q tk d t ctl ll ~ t ft nc i a s ildnlvantes c atenuantcs gt; néric ils 55R 
24.7.4. Tercci ra rase da fi xaçao da pena ....... ... .. ........... ........ ... . 559 


 

 



34 Direito Penal Esq uematizado - Parte Geral André Estefam e V,ctor Gonça lves 	 • Sumário 

24.8. Q uadro com resumo das fa ses de dosimetr ia da pena ..... .... ..... ..... . . 563 	 26 ,5 .1. 


24.9. Q ues tões ..... .. ................ .. ... ........ ................ . 563 	 26.5 .1. 


26.5.1. 

25. 'ON URSO DE ' RI IES ......................................... ........ .... .. ................ .... ........................ . S67 	 26.5.1. 


25.1. Concei to ......... .... ........ ......... ... ... ... .. ..... .. ..... ..... ... .. ... .... , .. ... . 567 	 26 .5.2 , Sursis 


25.2. Espécies.. ..... .. ....... ........ .. ... .. ........ ...... .. .. ... .... .. . 561' 	 26.5.3. Sursis 


25 .3. Concurso material ........... .. 	 568 26.6. Execução do su 


25.3.1. Espécies ................ ............ ..... . .. ... . .. .. ............... ........ .. .. 568 26.7, Período de prO\ 

25.3.2, A soma das penas.. 569 26.8. Revogação do s 
25.3.3. 	 Concurso material e penas res tritivas de di reitos .................. .. 569 26.8.1, Revog< 


2534. 	 A soma da~ penas prevista em dispositivo, da Pa rte E pecial do 26,8 ,2, Revog< 

Código Pena!... ......... ... ........... ............ ........... .... .. .................... .... ..... .. .. . 570 26.8.3. Relevâ 

254. Concurso formal .... ...... ............ ........ .............. .. ........... ........ .. 	 570 26,9, Prorrogação do 


254.1. 	 Concurso material benéfico no concurso formal helerugênt:o .......... .... . 571 26.10. Sursis simultân, 


254.2. 	 Critério para a ex asperação da pena ....................... ....... . 571 26.11. Sursis e detraçã 


254.3 . Concu rso form a l perfeito e imperfe ito ....... ... .. ...... .. ...... .. ... .. .. 572 26.12. Sursis e Lei das 


2544. Aberra/io iC/lIs com duplo rc5ultado ..... .......... . 573 26.]]. Sursis e lei amb 


254.5. 	 Aberra/io criminis com duplo resu ltado... . 57. 26.14. Distinção entre 

25.5 . 	 Crime continuado .... ........ .. 573 do processo (SUi 

26,15,25.5.1 , 	 Aplicação da pena .... ..... ... .. .. .. .. 574 Questões ......... ,' 


25.5.2. ntureza ju rídicL .................... .. .... .............. .. 	 575 

27. DO LIVR 25.5.3 . 	 Requisitos .... 575 IE 'TO 

25,54. 	 C rime continuado qu alificado o u específic o ..... 578 27.1. Conceito .... ....... 
27.2,25.5.5. 	 Denominações do crime cOll ti nu ado......... .. ........... . 579 Natureza jurídic 


25 .5,6. 	 Superveniência de lei nova ma is gravosa no int l..'rreg no entre a~ co ndut as que 27.3. Requisitos ........ 


compõem o crime conti nuado ........ ...... .............. . 579 27.3.1. Requisi 


25.5.7. 	 Unificação das pe nas ...... .... ................. .. ............... .. .... .. 579 27.3.2. Requi si 


25 .5.8. 	 Prescrição dos crimes com tidos em 'olllinuu"ão ou em eo ncu r~o fo rmal 580 27.4. Exame criminol. 

25.6 . Co ncurso de cr imes e slb pensão condicional do processo ....... ........... .. .. .. 580 	 27.5. Procedimento pi 


25.7. Diferença entre pluralidade de açoes c plura lidade de atos e sua importâ ncia na 27.6. Especificação d, 

config uração de crime único, conc urso for m,1i o u c rime continuado .. .... 581 27.6.1. Condiçê 

25.8. Concurso de crimes c pcna de multa... ... .. .. .. .. .. ..... .... . 585 27.6.2. Condiçê 

25.9, Li mitc da~ penas pri vativas de liberdade nos (;fi me '. 585 27.7. A Cerimônia de 

25.10. Concu rso entre crimes e contrave nções ........ ... .. 	 586 27,7.1. O estud< 


25.11. 	 Q uestões .... .. .................. ,.......... .. .. ......... ..... ... ... 586 27.8, Revogação do li\ 


27.8.1. Causas ( 

UI. 1>\ .' 'SPENSÃO CO ' 1)1l'1()~ \L DA PF"IIA ................................................................... . 591 27.8.2 , Causas ( 

26.1. Conce ito ...... . 591 	 27.9, Não implan tação 


26 .2 . Natu tc L<1 jurídica 591 27.10. Suspensão do liv 

26 ,3. S istemas ........ ........ .. 591 27.11. Prorrogação do p 

26.4. O portunidade para a concessão .... . 	 592 27.12, Extinção da pena 

26.5. Espéc ies .... .. .......... .... . 	 592 27.13. Livramento cond 


26.5.1. 	 Sursis simples.. .. .... .... .. .. 592 27.14. Di stinções entre I 


26 .5.l.! , Requisi tos do sursis ~ i lT1 plc~ . ......... .... ...... .. 592 27.15. Livramento cond 

26 .5.l.!,1. Requi sitos objetivos 592 27.16. Livramento cond 

26 .5 .1.1.2. Requisi tos subjetivos ..... .. ...... ... .... .. 	 593 27.17. Questões .. .. , ..... , .. 


 

 



35 • Sumárioré Estefam e Victor Gonçalves 

563 


563 


567 

567 


568 


568 


568 


569 


569 


~ Especial do 

570 


570 


terogêneo .. 571 


571 


572 

573 

573 

573 


574 


575 


575 


578 


579 


gno entre as condutas que 

579 


579 


lU em concurso formal ..... 5RO 

580 


~ua importância na 

Itinuado 581 


585 

585 

586 

586 


591 


591 


591 


591 


592 


592 


592 

5l)2 


592 


593 


26.5.1. 2. Sursis e crimes hediondos. tortura e terrorismo .... 595 


26.5.1.3. Sursis e tráfico ilícito de l~n torpecentes ' .. 	 596 


26.5.1.4. CQndições ...... . . ............ .............................. . ........... . .. . 596 


26.5.1.5. Omissão na fixaç ão das condições pelo juiz ou ll' ibunal 597 


26.5.2. Sursis especial ....... ......... ............. . 	 598 


26.5.3. Sursis etário e sursi.\ hu m<l nitári o ..... 	 598 


26.6. Execução do sursis . . ........... .. ...... . 	 599 


26.7. Período de prova ..... ....... ............ . 	 599 


26.8. Revogação do sursis ................ . 	 600 


26.8.1. Revogação obrigatória ..... ..... ... ...... ... ...... ... . 	 600 


26.8.2. Revogação facultativa ........ .. .. 	 601 


26.8 .3. Rel evânc ia da distinção entre cassação e revogação do sursis .. 602 


26.9. Prorrogação do período de prova ... .. .................. .. ......... .. .. 	 602 


26.10. Sursis simuILâneos ... . . .............. . 	 603 


26.11. Sursis e detração penal................ .. ........... .. 	 604 


26.12. 	 Sursis c Lei das Contravenções Penais ........ ........ .. ....... . 604 


26.13. 	 SI/rsis e lei ambiental.... .................... . ................. .. ............ . 604 


26.14. 	 Distinção entre a suspensão cond icional da pena (sursis) e a suspensão condicional 

do processo (sursü processual) ..... .. ....... .......... . 604 


26.15. 	 Questões 605 


27.00 L1VRAi\IENTO Cf)NUJCIO~ \L.................... .............................................................. Clt)7 

27. 1. Conceito ...... .......................... .. .......... 	 607 


27.2. Natureza juríd ica . ......... .. ..... ... 	 607 


27.3. Requisitos... 	 ......... ..... 607 


27.3.1. Requisilo, objetivos ...... 	 .. .............. . 607 


27.3.2. Requi sitos subjeti vos .......... . . 610 

17A. Exame criminológico ......... 611 


27.5. Procedimento para a obtenção do livramento ........ ......... . .. 	 611 


27.6. Espec ificação d<ls condições do livramento condicional. 	 612 


27.6.1. Condições obrigatórias .............................. .. 	 613 


27.6.2. Condições facultat ivas ................ ....... . 	 613 


27.7. A erimôn ia de concessão e o acompanhamento do período de prova .. 613 


27.7.1. estudo dura nte o período de prova ........ 	 614 


27.8. Revogação do li vramento .. 	 614 


27.8.1. Causas obrigatórias de revogação." .. ...... ... .... ....... .... " ................. .. 615 


27.8 .2. Causas de revogação fac uLtativa .................. .. 	 615 

27.9. ào implanla~·ão do livra mento 	 616 


27.10. Suspensão do livramento conJi<.: ion<lL ...... ... ...... ...... . 	 616 


27.11. Prorrogação do p 'r íodo de prova ...... .. 	 616 

27.12. Extinção da pena ............................. .. . .... .. 	 617 


27.1 3. Livramento condil: iona l c xecução provisória da pena 	 617 


27.14. istinções enlre livramento CO I d icional e .Iursi.\' 	 618 


27. 15. Li vramento condicional hu ma nitário ......... . 	 618 

27.16. Livramento condicional a condenado estrangeiro 	 619 


27.17. Questões ......... .. 	 620 


 

 



36 Direi t o Penal Esquemat izado - Parte Geral Andre Estefam e Victor Gonçalves • Sumário 

I 
28. DOS EFEITOS DA C'01'lDENAÇ/\O .......__ .......................................................................... 623 

28.1. Efeito pri nc ipal ..... .......................................................................... ........... ... ... ........ ....... 623 

28.2. Efe itos secundán os ..... ......................................... ... .. ........ ........ . .... ....... 624 31. 
28.2.1. Efeitos . ecundários de natureza penal ............ .. . .. .. 624 
28.2.2. Efeitos secundá rios de natureza extrape na l ..... .. ... ..... . 624 

28.2.2.1. Efeitos ex trapenais genéricos ....................... ..... ... ....... .... ... ...... . 624 31.5. Açfto pena l 

2R.2.2.2. Efeitos ext rapena is específicos ............ .... ..... .. ........ . . 628 31.5.1. Pn 

28.2.2.3. Efei tos extrapenai ' de nntu r za híhrida ....................... . 632 31.5.2. Es 

28.3. Questões.................... .................. ................................. . ............... . 633 31. 

24.1. REABILITAÇÃO CRI II \1. .............................................................................................. 635 
29.1. igi lo dos regi~ t.ro ., .. ............ .. .. ..... .......................... . 635 1. 

29.2. Recllperaçfto dl)S di reitos atingidos \.:o mo efeito extrapenal especí t'i \.:o da condenação . 63 6 31 

29. 3. Pressupostos ........... . 637 31.6. E pecificaç 

2<).4. Cumpetência . procedimen lo e re \.: ll rsos .. .............. .. . .... ... ... . ....... .. ...... .. . . 640 define a in f 

29.5. ondenaclo qu e ostenta diver. a~ condenações .......... .. .... ... .. .......... .. . . 641 31.7. egitimida, 

29.6. Revogação da reabilitação .......... ............. .. .............. .......... . 641 31 X Lesão corp' 

29.7. Q ues tões ............................................... .......... . 642 31.9. Ques tões .... 

-'11. DAS I\IEOIDAS DE SE(; R \N(..· \ ...................................................................................... 6~J 32. DA E'KTI ç-' 

30.\. Conce ito ............................................................................. .......... .. ...... .. ................ .. ... . 64.1 32.1. C las. ifi caçi 

30.1. Dis tinções entre as penas e as medIdas de segurança ......... .. .... .. ... .. .. 643 32.2. Efe itos da e 

30.3. Sis temas de aplicaçao das med iJas ue ~eg u rança .... 643 32.3. Causas cXli 

30 .4. 

3().5. 

30.6. 

Pres-'upn ~ t o s e aplicação da medida de segurança. 

Espéc ies de meu ida Je segurança .............................. .. ........... ....... .. 

Duração da me d ida de segurança .......... . 

644 

644 

645 

32.3.1. 

32. 3.2. 
Me 

An 
32 . 

30.7. 

30.8. 

Exccw,: üo das medidas de seg ll ra nça ....... . 

Internação provisória ou preventiva .......... . 

646 

648 
32. 

3(J.9. DClr;lÇão pt'na l e medida de s\.:gllra nça .. 64í\ 

30.10. Prescrição das medidas de segura nça . 649 
30. 11. 

30 12 . 

30.13. 

Superveniência de doença me nta l ........ 

Inimputabilidade por dependênc ia de uhst ànc ia enlorpe\.:ente ... 

Semi-impu tabil idade em razão de dependência de substância ent orpeccnte 

650 
65 1 
65 1 

32.3.3. 

32.3.4. 

Ab. 

32. 

Prc 
30.14. Questões.. ................ . ............. . 65 t 

32. 

JI. DA !\(,:ÀO PE"IAL ................................................................................................................. .. 65.' 
2. 

32. 
11 .1. 

31.2. 

('mKei to ................ .. ... .. ....... .. ... .... 

lass i1icação . ...... ...... ................ . .. . 

... .... .. ... .. ...... . .. .............. . 

. ... .. ............. . 

1i53 

65] 
32. 

3l.3. Condições ):crais d<t ação ........ .. ... .. <155 
314. Ação pcnal públ ica ......................... . 656 

3IA. I . Princíp i o~ cspecífkos da ação públka 656 

3 l4.2 Es pécies de ação pública .... .. ............. .. ... . 657 

31.4.2.1. Ação pública incondiciunada . 657 

31.4 2.2. Ação públic'" Londil'innada li r<!rre~e nlação 657 
.11 .4.2.2.1. Aspecto, fur mai.., da rep re~enlaçã() .. 11 58 
31.4.2.2.2. Tiwl arid Jde do d ireitQ OI:! rep resen!;lçãu ..... 659 

 

 



37 dre Estefam e Victor Gonça lves • Sumário 

623 31.4 .2.2.J. Prazo para a r prcsenl a~·ão........ . .......... . .. . .. . ......... . . . .. . . ... . ........... 659 


623 31.4.2.2.4 . Retnll'lção ... ................. ........... ............... 660 


624 31.4.2 .3. Ação pllbl ica condicIOnada [I requ isição do M inis tro da Justiça .. 660 

624 3l.4. _.3 .1. Prazo .............................. .............. .................... 660 


624 31.4.2.3.2 . Retratação ...... ... ................ . .. ... .......... ..... ...... 661 


624 JLS. Ação penal pri vada .. .. ..... .... .. ... .. ... .... ....... ... 661 


628 31.5.1. Princípios c~po.! t'Í fi co~ da ação privada.. ..... ó6 1 

632 J 1.5.2. Espécies de ação pri vada ...... ... ... .... .... .... ......... . ... . 662 


31.5. 2.1. Ação pr ivada exc l u.~ i v a...................... . ..... .... ... ......................... 663
633 
31.5.2.1.1. A SptCl<lS tormaí ~ da que ixa ...... . ... .... .......... 663 


635 31.5.2.1.1 . TilUl aridade do d ire ito de queixa ......... . 664 

635 31.5.2.2. Açãu privaJa personalbsima ..................... . 664 


31.5.2. 3. Açào privada sub.mli ií ria cla públ ica 60SI específico da condenação.. 636 
31.6. Especificação da mOdalidade dl" ação pena l em dispositivo diverso daquele que 637 

define a infração penal . ................. . ................... . 661í
640 
31.7. Legilim id;lde <.:oncorrente.. ..... .... 67 1641 
31.8. Lesão corpora l de nmurt:7il leve qu al i f' icada pe la \i iolência duméstica .. 672641 
J1.9. Questões ... 674642 

32.. DA EXTIN(/\O n. \ r>ll N I B 11.1 n.\ J) I·.......................................................... " ... """".."".. ".. fi77 
..... ................ ..... ... ................... . 643 

32.1. Clas~ i fi cJção ................. . 678


643 
~2.2. Efeitos da ex.t inção (lil pun ibi lidade .......................................... ... .. .... ........ .. . 680


643 
32.3. C lllsas exti nt iva s da pun ibil idade e m e ~péc ie ......... ........ ... .......... ....... ............. ... ... . ... . 680 


643 
32.3.1. Morte do agclll ': ( JFt 107. I. do C P) ..................... ........ ... ... . ... ......... . 680


644 
32.3.2. An is tia . graça e indulto (a r!. 107. Ir. do CP) .. 681 

644 
32 .3.2.1. An is tia ....... . 6 :-\2 


645 
32. :\.2 .1.1. Espéà~, de an i,t ia '" 681 

646 
32. 3.2 .2. G raça e indull ll .... 684 

648 
32.1.2.2. 1. Efe itos .. 685 

648 
32 .3.2.2.2. ProceJirnemo pa ra a t!raça .... 685 

649 
323.2 .2 .3. Proced ime nto p~lI ' a o indulto. 68(, 

650 
32.3.3. Aboli/io t T i l/lill ; \ (<In . 107. m. do CP) ... 6H6 

ente ............................. ... ... . 651 

32.3 .3.1. A.iJo/ir io crim /ll i.\ e norma penal ~m br:.t llco .... 68 7 

cia entorpecente 651 
32.3.4. Pn!scrição (an. 107. IV. I' pa n e) .. 688 

651 
32.3.41 . atureza Ju rídica .. 688 

32 .3.4 .2 . FunJamentns pu ra a existência . 689 
fi53 

32.3.4.] . A. prest:r itibj lidade (;l)mo reg ra cOll stit ucinmd .. 689 
653 

32.3.4.-1. Fspét:ics Úl: presniçil() .. 69 1 
653 :12 .3.4.4.1. Présn ição da pre tensão pun itiva ... ....... ............. . 69 1 

655 32.3.4.4 .1. 1. Prcsc ri\~ ão da pretensão puni tiva pela pena em abstrato. 691 
656 32.3.4A. 1. I.I. F'a tores que inrIuenc iam e que não infl ue nciam no 
656 montJn te do prazo pre'ic ric ional ... ... . ................. . 6l>2 
657 32.JA ..J 1.1.2 . Cnnl agem do pra ll1 rr~'L ric ion ;J 1 694 
657 1~.3..J. ..J. .t. Ll T.:rll1 ()S i lli .: ia is do pra tO el a préscr ição ela 

lção. 657 prl'le l1 ~ ào puni tiva ... ..... ................ . 694 

o...... . ó58 32.3.4.4 . 1. 1.-1 . Ca l.l s a ~ 1nlCrrLlpl Jv dS da prescrição d i! 


)(a~ãu ... 659 rrctCl1são pUl1 11 inl fi95 


.1. 
 

 



38 Direito Penal Esquematizado - Parte Geral André Estefam e Victor Gonçalves 

32.3.4.4.1.1.5. 	 Alcance dos efeitos interruptivo: nos U\~ l~ de 


conti nência (art. 117, § 10, la parte, do CP) ... ....... 699 


32.3.4.4.1.1.6. 	 Alcance dos efeitos lI1terruptivos nos casos 


de conexão de crimes apurados nos mesmos autos 


(art. 117, § 1°,2" parte) ....................... . 699 


32.3.4.4.1.1.7. 	 Causas suspe nsivas da prescr ição da 


pretensiio punitiva ................................................ ,.. ','....... 700 


32.3.4.4.1.2. 	 Presc rição da pretensão punitiva pel a pena em concreto 


(retroativa e intercorrente) ..... ................ .................. . 702 


32.3.4.4.l.2 . 1. Vedação da prescr ição retroativa ant e rior ao 


oferecimento da denúnci a ou queixa........ ........................ 703 


32.3.4.4.1.2 . 2. 	 Su bsistência e alcance da prescrição retroativa após 


as modifi cações da Lei n. 12.234/20 10 ............ .... ... ... .... 704 


32.3.4.4.1.2.3. 	 P rescrição antecipada. virtua l ou pela pena 


em perspectiva ........ ... .. .. . 705 


32.3.4.4.2. Prescr ição da pretensão executória .. . ....... .. 	 706 


32.3.4.4.2.1. 	 Termos inic iais do pra zo da presc rição (' a 


pretensão executória. . ...... ....... .. ........... .......... 707 


32.3.4.4.2.2. 	Causas interruptivas da prescrição da 


pre tensão executória .. ............. ,.,.,.,... ..... ........... ...... .......... 708 


32.3.4.4.2.3. 	 ImpoSSIbilidade de extensão dos efeitos das causas 


interruptivas aos comparsas ..... .. ................................. .. 709 


32 .3.4.4.2.4. Concurso de cr imes ........... .... ........ . 	 709 


32.3.4.4.2.5. Causa suspensiva da prescrição da p re tensão executória. 7 !O 


32.3.4.4.3, Prescrição em crimes previstos em le is e~pcciais... 710 


32.3.4.4.4. P rescrição da pena de multa ............ ,....... .......... ... 712 


32.3.4.4.5. P rescrição da pena rest ritiva de d. i re itos 	 712 


32.3.4.4.6. P rescrição das medidas de segurança 	 713 


32.3.5. Decadência (art. 107. IV, 2a figura) , ..... .. .. 	 714 


32.3.6. Percmpção (art. 107, IV, 3" f igura) 716 


~~2.J.7. Renúncia (art. 107, V, I" figura, do C P) .. .. .. .. ............ ... .. .. ............ . 718 


32.3.8. Perdão do ofendido (art. 107, V. 2" fig ura , do P) ., ... .. . 	 719 


32.3,8.1. 	 Quadros comparativos das causas ext inti vas da pu nihili dade 


exclusivas da ação privada ..................... .... .......... , ... , ... , 721 


32.3.9. Retratação do agente (art. 107, VI , do Código Pena l). .... .... ... 721 


32.3.10, C asamento da vítima com o agente nos crimes sexuais (an. 107, VIL uo C P). 72 1 


32.3.11. Casamento da vítima com tercei ro nos crimes sex uai s (a rt. 107. lU, do CP). 722 


32.3.1 2. Perdão judicial (art. 107, IX , do CP) .' .. ... ......... ............... 	 722 


32.3.12.1. Hipóteses de perdão judicial na legislação e ~eus req uis itos .. 723 


32.3.12.2. atureza jurídica da sentença concessiva do pe rdão .. 724 


324. Autonomia das causas extintivas da punibilidade .. ............. .. 	 725 


32.5. Causas extintivas da punibilidade e escusas absn[utórias .. .. 	 727 


32.6. ondições objetivas de punibilidade 	 727 


32.7. Q uadro das ca usas extintivas da punibilidade ......... .. .... .. 	 728 


32.8. Q uestões. .. ........... .. . 	 729 


REFERÊNCIAS .... , ... , ....................................................... , .............., ......................... , ....... ,.......... 733 


.1.1. DIREITO I 


A disciplina 

porém, por que 

valem-se e pode 

falamos em Dire 


quando dizemos 1 

ao crime. 


Alega-se, em 

da matéria, já que 

(art. . 32 a 76 do C 

rança (arts, 96 a 9 


Em benefício 
um "Código Penal 

Se voltarmos 
XrX) vigorava no . 
corrent , em sintor 

Com a proclar 
PcoaJ expressão q 
dipl ma sobre a m; 

lado, r pise-se, Cé 
alterado por leis po 

Ora, . e ternos 1 


monicamente. 


No direito Corr 

ferência pela últirr 


Jimenez de Asúa já 
alguma distinção de 

questão de opção Icr; 

rodapé n. I his). 

-
 

 




