
 
 

 

CURSO ANALISTA JUDICIÁRIO TJ-PE 

DIREITO PENAL 

 

AULA 04 – RESUMO               05/10/15 

 

TEORIA DO ERRO E TEORIA DO NEXO CAUSAL 

TEORIA DO ERRO (cont.) 

 

 

ERRO DE TIPO ACIDENTAL 

 Erro de tipo acidental sobre a pessoa (Art.20, §3º) 

Art. 20, CP  
 O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a 
punição por crime culposo, se previsto em lei. 

 §3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta pena. Não se 

consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra 
quem o agente queria praticar o crime. 
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EX1: Quer matar uma irmã gêmea e mata outra.  

 

Solução do problema: Considerar as condições e qualidades da pessoa contra quem o agente 

queria praticar o crime.    

EX2: O sujeito queria matar o próprio pai; mata um estranho pensando ele, ser o pai.  

                                                                                                                                    

                     

EX3: Sob a influência do estado puerperal, vai ao berçário e quer matar o filho, porém mata 

outro bebê. 

                          

 OBS1: O art. 20, §3º, pode ser utilizado tanto pra beneficiar, quanto pra prejudicar o agente. 
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 Erro de tipo acidental sobre a execução simples (art.73, 1ª parte)  

Art. 73, 1ª parte, CP  
 Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de 
atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, reponde como se tivesse 
praticado o crime contra aquela, atendendo – se ao disposto no §3º do art. 20 deste Código. 

 

EX4: Quer matar João e mata Mariana, errando a pontaria (execução). 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

  Solução do problema: Aplica – se a regra do art. 20,§3º (Gostaria de ter feito).  

EX5: Quer matar João e mata criança, errando a pontaria (execução). 

                   

 

EX6: Policial Militar armado, apontando a arma pra um bandido armado, age em LEGÍTIMA 

DEFESA e desfere tiro, acertando uma criança.  
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OBS2: LEGÍTIMA DEFESA = Afasta a antijuridicidade = Afasta o crime. 

Art. 25, CP LEGÍTIMA DEFESA 
 Entende – se em legítima defesa quem, usando moderadamente do meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

 

 Erro de tipo acidental sobre a execução complexo (art. 73, 2ª parte) 

Art. 73, 1ª parte, CP  
 Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de 
atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, reponde como se tivesse 
praticado o crime contra aquela, atendendo – se ao disposto no §3º do art. 20 deste Código. 
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica – se a regra 
do art. 70 deste Código. 

 

Art. 70, CP CONCURSO FORMAL DE CRIMES 
 Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 
idênticos ou não, aplica – se – lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma 
delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam – se, 
entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes 
resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. 

 

EX7: Querendo atingir Maria, a bala a transfixa, e também atinge João. 

 

 

 

Solução do problema: Art.73, 2ª parte                  Art. 70 (Concurso formal de crimes)  

∞ crimes = 1 só pena +1/6 a +1/2 (maior) 
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EX8: O Legacy “triscou” no Boeing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX9:  

Boate Beijo                   matou 218 pessoas 

                                    Lesão 1.000 pessoas 

1 só pena (01 – 03) 
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EX10: Querendo atingir João, atinge uma criança que estava em seus braços (Júnior). 

   

 

 

TEORIA DO NEXO CAUSAL 

RESULTADO 

 NATURAL (Naturalístico) 

 Crimes materiais 

 Crimes formais 

 Crimes de mera conduta 

 JURÍDICO (Normativo) 

 Dano (121, CP) {Lesão ao bem jurídico} 

 Perigo (306, CTB) {Perigo de lesão ao bem jurídico} 

OBS3: Todo crime tem resultado jurídico. 
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http://www.rodrigoalmendra.com/


 
 

                                                                                                                                                                                              

 

      

    Art. 13, CP RELAÇÃO DE CAUSALIDADE 
 O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe 
deu causa. Considera – se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 

 

causa 

 

conduta                   comissiva (1) 

                              omissiva (2) 

sem a qual não                          TEORIA DA CONDITIO SINE QUA NON (3) 

 

1) Conduta Comissiva (Ação) 

Violação de uma norma proibitiva. 

 

2) Conduta Omissiva (Omissão) 

Violação de uma norma mandamental. 

 

OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE 

Art. 13, CP RELEVÂNCIA DA OMISSÃO 
 § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para 
evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 

 

A. DEVIA 

 I – Por lei... 

 II – Assume a responsabildade 

 III – Criou o risco do resultado 

       + 

B. PODIA 

 Ciência 

    + 

 Força 
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EX11: PM assiste a um assalto em frente ao ATF, sem poder agir, por estar com uma arma em 

sua cabeça. 

 

EX12: PM está de um lado de uma quadra, sem saber que está acontecendo um assalto no 

lado oposto. 

 

 

DEVIA    FORÇA 

PODIA    CIÊNCIA 

 

EXEMPLOS PRA REFLETIR: 

I. PM tinha que chegar ao seu posto de vigilância às 8hrs, só chegou às 10hrs. 
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II. O salva – vidas tem um expediente de trabalho que se inicia às 8hrs, vai até as 12hrs, 

pausa pra o descanso, reiniciando, assim, às 14hrs, com término às 18hrs.    

 

    Art. 157, CP ROUBO 
 Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa, ou depois de havê – la, por qualquer meio, reduzido á impossibilidade de 
resistência: 
 Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 
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Art. 121, CP HOMICÍDIO CULPOSO  
 §3º - Se o homicídio é culposo: 
 Pena – detenção, de hum a três anos. 

 

 

III. Médico com plantão de 24hrs, iniciando – se às 12hrs, com término às 12hrs do dia 

seguinte. Estando o plantão calmo, resolve o médico, ausentar – se do hospital de 

23hrs as 2hrs. Ás 1hrs há uma intercorrência e o paciente morre. 

 

CONCLUSÕES: Não haverá punição pra o PM, nem pra o SALVA – VIDAS, muito menos, pra 

o médico; haja vista que nenhuma dessas omissões são penalmente relevantes por não 

conterem os elementos necessários que caracterizam o instituto da OMISSÃO PENALMENTE 

RELEVANTE. 
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3) Limites da TEORIA DA CONDITIO SINE QUA NON 

Teoria da Imputação subjetiva 

 Causa: Ação ou omissão dolosa ou culposa. 

+ 

Teoria da Imputação objetiva 

 Causa: Ação ou omissão criadora de um risco proibido. 
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