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BIBLIOGRAFIA 

 Legislação Penal 

 Código Penal (verificar art. 334-A) 

 Código de Processo Penal 

 Legislação Complementar 
 

 Estudo da Parte Geral 

 Cursos ou manuais de Direito Penal (volume 01) 

 

 Estudo da Parte Especial e Legislação Extravagante 

 Código/Lei Comentado(a) ou anotado(a). 
 

 Outras fontes de estudo 

 Provas de concursos anteriores 

 Ferramentas do STJ e do STF 

 Grupos de estudo e apoio 

 Autoconhecimento como técnica de estudo. 

 

 





                              Prof. Rodrigo Almendra – www.rodrigoalmendra.com – jusconsultor@gmail.com 

INFRAÇÃO PENAL: Elementos e espécies 

 Elementos das infrações penais 

 Preceito primário 

 Preceito secundário 

Homicídio simples 

CP, art. 121. Matar alguém: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

 

 
LCP, art. 21. 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 
constituir crime. 
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 Espécies de infrações penais 

      (Teoria Bipartida das Infrações Penais ou Sistema Dualista) 

 Crimes ou delitos 

 Contravenções penais ou crime anão, vagabundo ou delito Lilliputiano)  

 

INFRAÇÃO PENAL: Elementos e espécies 

CRI/CON/DEL 

Teoria Monista 

CRI                    

DEL       CONT 

Teoria Dualista 

CRI 

 
   DEL     CONT  

 

Teoria Pluralista 
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Crime ou Delitos 

I - Reclusão (isoladamente) 

II - Detenção (isoladamente) 

III - Reclusão ou multa 

IV - Reclusão e multa 

V - Detenção ou multa 

VI - Detenção e multa 

Contravenções 

I - Prisão simples  
(isoladamente) 

II - Multa  
(isoladamente) 
 

III - Prisão Simples ou multa 
 

IV - Prisão Simples e multa 

Lei de Introdução ao Código Penal (Decreto-Lei n. 3.914/1941) 

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, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, 
alternativa ou cumulativamente. 

 Critério de diferenciação entre crimes e contravenções (art. 1º da LICP) 

 
LCP, art. 59. 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 quinze dias a três meses. 
 
LCP, art. 20. Anunciar processo, substância ou objeto 
destinado a provocar aborto: 
Pena - multa de hum mil cruzeiros a dez mil cruzeiros 
 
LCP, art. 21. 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 
constituir crime. 
 
LCP, art. 52. Introduzir, no país, para o fim de comércio, 
bilhete de loteria, rifa ou tômbola estrangeiras: 
Pena – prisão simples, de quatro meses a um ano, e multa, 
de um a cinco contos de réis. 
 

Homicídio simples 

CP, art. 121. Matar alguém: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

 

Lesão corporal 

CP, art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde 
de outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano. 
 
Furto 
CP, art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa 
alheia móvel: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

 
Injúria 
CP, art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a 
dignidade ou o decoro: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

 

Calúnia 

CP, art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe 
falsamente fato definido como crime: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

CONFRONTO: crimes x contravenções 
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 O critério normativo do art. 1º da LICP é taxativo ou exemplificativo? 

 Consumo de drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006); 

 Crime de bigamia imprópria (CP, art. 235, parágrafo único). 

 

 Outros critérios 

 Instituto jurídico da tentativa; 

 Extraterritorialidade da Lei Penal; 

 Tempo máximo de cumprimento de pena; 

 Reincidência 

 Ação Penal 

 Voluntariedade x Dolo 

 

 

 

 

 

CP, art. 235. Contrair alguém, sendo casado, novo casamento: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos. 
 
§ 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. 

Lei de Tóxicos (Lei n. 11.343/2006) 
Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 
consigo, para 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. 

Critérios complementares 



                              Prof. Rodrigo Almendra – www.rodrigoalmendra.com – jusconsultor@gmail.com 

Escrivão PC RN 

Em relação à infração penal, assinale a opção correta. 

a) Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão, de 
detenção ou prisão simples, quer isoladamente, quer alternativa ou 
cumulativamente com a pena de multa. 

b) Considera-se contravenção penal a infração penal a que a lei comina pena 
máxima não superior a dois anos de reclusão. 

c) No ordenamento jurídico brasileiro, a diferença entre crime e delito está na 
gravidade do fato e na pena cominada à infração penal. 

d) A infração penal é gênero que abrange como espécies as contravenções 
penais e os crimes, sendo estes últimos também identificados como delitos. 

e) Os crimes apenados com reclusão se submetem aos regimes fechado e semi-
aberto, enquanto os apenados com detenção se submetem aos regimes 
aberto e prisão simples. 

 

 

ATIVIDADE 03 

 

D 
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 Sujeito ativo  
 

 Conceito: quem realiza total ou parcialmente a conduta ou quem colabora 
direta ou indiretamente com a produção do resultado. 
 

 Princípio da Responsabilidade Pessoal ou da Intranscendência 
 
 

 Capacidade para figurar como sujeito ativo 
 Pessoas naturais 
 Pessoas jurídicas (Teoria da Dupla Imputação) 

 

 

 Teorias relativas à pessoa jurídica 
 Teoria da ficção  pessoa jurídica não pode praticar crimes; 
 Teoria da realidade  pessoa jurídica pode praticar crimes. 

 

 

 Classificação dos crimes conforme o sujeito ativo 
 Crimes impróprios ou comuns; 
 Crimes próprios ou especiais: (I) perfeitos; (II) imperfeitos. 
 Crimes unissubjetivos X Crimes plurissubjetivos 

SUJEITO ATIVO 

Constituição Federal de 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; 

Constituição Federal de 1988, 
Art. 173, § 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. 
 
Constituição Federal de 1988, 
Art. 225, § 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. 

LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990. 
Define crimes contra a ordem tributária, 
econômica e contra as relações de consumo, 
e dá outras providências. 
 
LEI No 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986. 
Define os crimes contra o sistema financeiro 
nacional, e dá outras providências. 
 
LEI Nº 1.521, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951. 
Altera dispositivos da legislação vigente 
sobre crimes contra a economia popular. 
 
LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. 
Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências. Acórdão: (---) 

Órgão Julgador: 06a turma 
Data do Julgamento: 26.05.1998 

Processo: RHC 7439/SP 
Relator(a): Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Ementa  

RHC - PENAL - PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - PRINCIPIO 
DA PESSOALIDADE - O PRINCIPIO DA PESSOALIDADE (CONST. ART. 5., 
XLV) CONSAGRA A RESPONSABILIDADE PESSOAL. NINGUEM 
RESPONDE SENÃO PELO SEU CRIME. TERCEIROS, AINDA QUE 
FAMILIARES, NÃO SOFREM CONSEQUENCIAS PENAIS. NA ESPECIE 
"SUB JUDICE" ESSE COMANDO FOI AFRONTADO. SE O GENITOR DOS 
ACUSADOS COMETEU INFRAÇÃO PENAL, CERTO, TOMEM-SE AS 
PROVIDENCIAS LEGAIS PROPRIAS. JAMAIS, ENTRETANTO, O FILHO 
RESPONDER PELO DELITO DO PAI, COMO TAMBEM VERDADEIRA A 
HIPOTESE CONTRARIA. O DIREITO PENAL, HOJE, NÃO TOLERA A 
RESPONSABILIDADE POR FATO DE OUTREM. 

Acórdão: por unanimidade, conceder a ordem 

Órgão Julgador: QUINTA TURMA  
Data do Julgamento: 08/04/2008   

Processo: HC 93867 / GO  
Relator(a): Ministro FELIX FISCHER  

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Ementa  
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (...). SISTEMA OU 
TEORIA DA DUPLA IMPUTAÇÃO. DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO 
VERIFICADA. I - A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no 
sentido de não se admitir a utilização do remédio heróico em favor de 
pessoa jurídica (Precedentes). II - Admite-se a responsabilidade 
penal da pessoa jurídica em crimes ambientais desde que haja a 
imputação simultânea do ente moral e da pessoa física que atua em 
seu nome ou em seu benefício, uma vez que "não se pode 
compreender a responsabilização do ente moral dissociada da 
atuação de uma pessoa física, que age com elemento subjetivo 
próprio" cf. Resp nº 564960/SC, 5ª Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, 
DJ de 13/06/2005 (Precedentes).  
Acórdão: (---) 

Data do Julgamento: 06.08.2013 

Processo: RE 548181/PR 
Relator(a): Min. Rosa Weber 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Ementa  

É admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, 

ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou de 

direção do órgão responsável pela prática criminosa. Com base nesse entendimento, 

a 1ª Turma, por maioria, conheceu, em parte, de recurso extraordinário e, nessa parte, 

deu-lhe provimento para cassar o acórdão recorrido. Neste, a imputação aos dirigentes 

responsáveis pelas condutas incriminadas (Lei 9.605/98, art. 54) teria sido excluída e, 

por isso, trancada a ação penal relativamente à pessoa jurídica. Em preliminar, a Turma, 

por maioria, decidiu não apreciar a prescrição da ação penal, porquanto ausentes 

elementos para sua aferição. Pontuou-se que o presente recurso originara-se de 

mandado de segurança impetrado para trancar ação penal em face de responsabilização, 

por crime ambiental, de pessoa jurídica.., rel. Min. Rosa Weber, 6.8.2013. (RE-548181)  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 7.492-1986?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 1.521-1951?OpenDocument
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Delegado – TO 

Assinale: 

 Prevê a Constituição Federal que nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de 
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e 
contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 
Referido dispositivo constitucional traduz o princípio da intranscendência. 

 

 

ATIVIDADE 04 

 

V 
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SUJEITO PASSIVO 

 Quem pode ser sujeito 
passivo da infração penal? 

Pessoa  
natural 

Pessoa 
 Jurídica 

Determinado 
Indeterminado 
(crimes vagos) 

Material 
Formal 

(sempre o Estado) 

Sujeito  
passivo 

Conceito ampliado (LFG) 
+ Sujeito determinado 

porém sem 
personalidade jurídica 
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Delegado – RN (adaptada) 

Acerca da sujeição ativa e passiva da infração penal, assinale: 

 É possível que os mortos figurem como sujeito passivo em determinados 
crimes, como, por exemplo, no delito de vilipêndio a cadáver. 

 No estelionato com fraude para recebimento de seguro, em que o agente se 
auto-lesiona no afã de receber prêmio, é possível se concluir que se reúnem, 
na mesma pessoa, as sujeições ativa e passiva da infração. 

 No crime de auto-aborto, a gestante é, ao mesmo tempo e em razão da 
mesma conduta, autora do crime e sujeito passivo. 

 O Estado costuma figurar, constantemente, na sujeição passiva dos crimes, 
salvo, porém, quando se tratar de delito perquirido por iniciativa exclusiva da 
vítima, em que não há nenhum interesse estatal, apenas do ofendido. 

 

 

ATIVIDADE 05 

 



                              Prof. Rodrigo Almendra – www.rodrigoalmendra.com – jusconsultor@gmail.com 

 
BIFURCAÇÃO 
 

Mais questões? Mais assunto? 
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Escrivão PC RN 

A respeito da infração penal no ordenamento jurídico brasileiro, 
assinale a opção correta. 

a) Crimes, delitos e contravenções são termos sinônimos. 

b) Adotou-se o critério tripartido, existindo diferença entre crime, delito e 
contravenção. 

c) Adotou-se o critério bipartido, segundo o qual as condutas puníveis dividem-
se em crimes ou contravenções (como sinônimos) e delitos. 

d) O critério distintivo entre crime e contravenção é dado pela natureza da pena 
privativa de liberdade cominada. 

e) A expressão infração penal abrange apenas crimes e delitos. 

ATIVIDADE 06 

D 
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Escrivão PC PB 

Em relação aos sujeitos ativo e passivo da infração penal no 
ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção incorreta: 

a) A pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de infração penal. 

b) Sujeito ativo do crime é aquele que pratica a conduta descrita na lei. 

c) Sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela 
conduta criminosa. 

d) O conceito de sujeito ativo da infração penal abrange não só aquele que 
pratica a ação principal, mas também quem colabora de alguma forma para a 
prática do fato criminoso. 

e) Parte da doutrina entende que, sob o aspecto formal, o Estado é sempre 
sujeito passivo do crime. 

 

 

ATIVIDADE 07 

A 


