
 
 

 

 

CURSO ANALISTA JUDICIÁRIO TJ-PE 

DIREITO PENAL 

 

AULA 01 – RESUMO               14/09/15 

 

INFRAÇÕES PENAIS 

 

CONCEITOS PRELIMINARES 

CONCEITO DE DIREITO: Sistema de normas jurídicas vigentes em um país (direito objetivo) 

dotadas de coercibilidade; 

CONCEITO DE DIREITO PENAL: Sistema, conjunto de normas coercitivas que buscam a 

justiça e a paz social, definindo as Infrações Penais (Teoria do Crime), seus sujeitos e 

elementos e as Sanções Penais correspondentes (Teoria da Pena). 

 

PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL 

1. FRAGMENTARIEDADE – O DP não tutela bem jurídico de menor importância, só os 

considerados mais importantes; pois os demais são protegidos pelos outros ramos do 

direito. 

 

2. SUBSIDIARIEDADE – O DP NUNCA é a primeira forma de resolver conflitos, é 

sempre subsidiário aos outros ramos do direito. (DP = ULTIMA RATIO). 

CONCEITO DE INFRAÇÕES PENAIS: São contrariedades ao Direito Penal.  

As Infrações Penais são subdivididas (espécies) em Crimes e Contravenções, sendo 

considerados CRIMES as Infrações às quais a lei comina sanção com pena de Reclusão ou 

de Detenção, não importando se cominada com pena de Multa, seja de forma alternativa, seja 

cumulativa. Já são classificadas como CONTRAVENÇÃO, "Crime-anão", “vagabundo” ou delito 

“liliputiano”; as Infrações cuja pena cominada previamente em lei, seja pena de prisão simples 

ou multa, não importando se tais penas forem previstas como de aplicação isolada, alternativa 

ou cumulativa. 

 

INFRAÇÕES PENAIS – ELEMENTOS 

PRECEITO PRIMÁRIO: Conduta 

PRECEITO SECUNDÁRIO: Pena 

 

EX:  

 

HOMICÍDIO SIMPLES   

Art.121, CP 

      Matar alguém. 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 
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Art. 21, LCP  
Praticar vias de fato contra alguém: 
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um 

conto de réis, se o fato não constitui crime.  

 

Existem 3 Teorias no Direito Penal pra classificar as Infrações Penais, são elas: Monista, 

Dualista e Pluralista.  

O BRASIL ADOTA A TEORIA DUALISTA OU BIPARTIDA. 

INFRAÇÕES PENAIS – ESPÉCIES 

 CRIMES OU DELITOS 

 CONTRAVENÇÕES PENAIS (ou CRIME ANÃO, VAGABUNDO OU DELITO 

LILIPUTIANO). 

CRITÉRIO DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE CRIMES E CONTRAVENÇÕES 

(Art.1º, LICP) 

Lei de Introdução ao Código Penal (Decreto – lei nº3914/1941) 

Art 1º Considera-se crime a infração penal 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, penas de prisão simples ou de multa, ou 

ambas, alternativa ou cumulativamente. 

Lei Cominanada  

          ≠ 

Lei Aplicada  

 

Infração Penal: 

 Sanção Penal: 

 Pena: 

 Privativa de Liberdade 

 Restritiva de Direitos 

 Multa 

 Medida de Segurança 

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE 

RECLUSÃO: Permite o início da pena em regime fechado, semi-aberto ou aberto.  

 

DETENÇÃO: Permite o início da pena em regime semi-aberto ou aberto. 

 

PRISÃO SIMPLES: Permite o início da pena em regime aberto (e execepcionalmente em 

regime semi-aberto). 

 

Pena em Abstrato 

(Preceito Secundário) 

(PRE 
Pena em Concreto (Pena 

fixada em Sentença) 

( 

Homicídio – Pena de 

Reclusão de 06 a 20 anos. 

Sentença – Pena de 18 anos, 

10 meses e 15 dias. 
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CRIME 

Reclusão 

Detenção 

 

Reclusão E Multa 

Detenção E Multa 

 

Reclusão OU Multa 

Detenção OU Multa 

 

HOMICÍDIO SIMPLES   

Art.121, CP 

      Matar alguém. 

Pena - reclusão, de 6 a 20 anos. 

 

LESÃO CORPORAL   

Art.129, CP 

      Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. 

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano. 

 

FURTO   

Art.155, CP 

      Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. 

 

INJÚRIA   

Art.140, CP 

      Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. 

 

CALÚNIA   

Art.138, CP 

      Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. 

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. 

 

 

 

 

ISOLADAMENTE 

CUMULATIVAMENTE 

ALTERNATIVAMENTE 
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CONTRAVENÇÃO PENAL 

Prisão Simples  

Multa 

 

Prisão Simples E Multa  

 

Prisão Simples OU Multa  

 

Art.59, LCP 

      Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter 

renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência 

mediante ocupação ilícita. 

Pena – prisão simples, de 15 dias a 3 meses. 

 

Art.20, LCP 

      Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. 

Pena - multa, de hum mil cruzeiros a dez mil cruzeiros. 

 

Art. 21, LCP  
Praticar vias de fato contra alguém: 
Pena – prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de cem mil réis a um conto 

de réis, se o fato não constitui crime.  

 

Art.52, LCP 

      Introduzir, no país, para fim de comércio, bilhete de loteria, rifa ou tômbola 

estrangeiras. 

Pena – prisão simples, de 4 meses a 1 ano, e multa, de um a cinco contos de réis. 

 

Aspecto qualitativo: Natureza da pena cominada. 

Aspecto quantitativo: Tempo fixado para cumprimento da pena. 

 

OBS: A distinção entre crime e contravenção não considera o aspecto  QUANTITATIVA da 

pena, mas tão somente o aspecto QUALITATIVA (natureza da pena cominada). 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLADAMENTE 

CUMULATIVAMENTE 

ALTERNATIVAMENTE 
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CRITÉRIO NORMATIVO DO ART.1º DA LICP É TAXATIVO OU 

EXEMPLIFICATIVO? 

 

 CONSUMO DE DROGAS (ART. 28 LEI 11.343/2006) (Usuário) 

 

LEI DE TÓXICOS (11.343/2006) 

Art.28 

      Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, pra consumo 

pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar 

será submetido às seguintes penas: 

I – advertência sobre os efeitos das drogas; 

II – prestação de serviços à comunidade; 

III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

 

 CRIME DE BIGAMIA IMPRÓPRIA (ART. 235, CP, PARÁGRAFO ÚNICO) 

 

BIGAMIA   

Art.235, CP 

      Contrair alguém, sendo casado, novo casamento. 

§ 1º Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, 

conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, de 1 a 3 anos. 

 

O rol de crimes e contravenções (art. 1º LICP) é meramente EXEMPLIFICATIVO. 

OUTROS CRITÉRIOS: 

 TENTATIVA  

Crime: Punível na forma tentada. 

Contravenção Penal: NÃO é punível 

 EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL 

Crime: Admite-se (Art. 7º, CP) 

Art.7º, CP 

      Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: 

            I – os crimes:  

a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; 

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de fundação instituída pelo Poder 

Público; 

c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço; 

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;        

             II – os crimes:  

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; 

b) praticados por brasileiro; 

c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território 

estrangeiro e aí não sejam julgados.            
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Art.7º, CP 

       §1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no 

estrangeiro. 

                § 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:  

a) entrar o agente no território nacional; 

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; 

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição; 

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena; 

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo lei 

mais favorável. 

                §3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, 

reunidas as condições previstas no parágrafo anterior: 

a) não foi pedida ou foi negada a extradição; 

b) houve requisição do Ministro da Justiça. 

 

Contravenção Penal: NÃO se admite. 

 TEMPO MÁXIMO DE CUMPRIMENTO DE PENA 

Crime: 30 Anos 

Contravenção Penal: 5 anos 

 

OBSERVAÇÃO: Todo crime com pena máxima cominada menor ou igual a dois anos e TODAS 

as contravenções penais são consideradas INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 

e, na prática, implicam na substituição da pena privativa de liberdade por “penas alternativas”. 

JECRIM (Lei 9.099/95)   

Infração Penal de menor Potencial Ofensivo 

CRIMES: Pena máxima – Menor ou igual a 2 anos. 

CONTRAVENÇÕES: Todas  

(Penas Alternativas) 

 

 REINCIDÊNCIA 

Consiste em uma sentença condenatória transitada em julgado, onde o sujeito ativo da mesma,  

volta a reincidir (ressalvadas disposições especiais previstas em Lei). 

Crime 

Crime 

Contravenção Penal 

Contravenção Penal 

Crime 

Contravenção Penal 

 

⃰ Contravenção Penal 

Crime 

REINCIDENTE 

REINCIDENTE 

REINCIDENTE 

PRIMÁRIO 
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Obs: Não gera reincidência a condenação em Contravenção Penal seguida da prática de 

Crime. Omissão legislativa. 

 

 AÇÃO PENAL  

Crime: Todas as formas de ação penal. 

Contravenção Penal: Todas as ações públicas incondicionadas. (STF 2005) 

 VOLUNTARIEDADE X DOLO 

(Ficou pra ser explanado na 3ª aula) 

 

INFRAÇÕES PENAIS – SUJEITOS 

CONCEITO: quem realiza total ou parciamente a conduta ou quem colabora direta ou 

indiretamente com a produção do resultado. 

PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL OU DA INTRANSCEDÊNCIA 

CF/1988 

Art. 5º, XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação 

de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;   

 

 

Data da realização do resumo: 21.09.2015 

Monitora: Cândida  
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