
 
 

 

CURSO ANALISTA JUDICIÁRIO TJ-PE 

DIREITO PENAL 

 

AULA 02 – RESUMO               21/09/15 

 

INFRAÇÕES PENAIS E TEORIA DO CRIME 

 

INFRAÇÕES PENAIS – SUJEITOS 

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

indiretamente com a produção do resultado. 

Sujeito Ativo: pratica a conduta criminosa. 

Sujeito passivo: sofre a conduta criminosa. 

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;   

 

SUJEITO ATIVO 

Quem pode ser: 

I. Pessoa Natural 

II. Pesoa Jurídica 

A. Teoria da Ficção 

Pessoa Jurídica NÃO pode praticar crime; 

 

B. Teoria da Realidade 

Pessoa Jurídica PODE praticar crime. 

 

 

TIPOS PENAIS: 

Crimes Ambientais (*REGULAMENTADA) 

Crimes Contra Ordem Econômica 

Crimes Contra o Sistema Financeiro 

Crimes Contra Economia Popular 

TEORIA DA DUPLA IMPUTAÇÃO: 

PJ + PN = A pessoa jurídica só será responsabilizada, caso a pessoa natural seja igualmente 

responsabilizada. 

ABSOLUTA 

RELATIVA 

MODRERAÇÕES 
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CRIMES PRATICADOS PELA PJ: 

CF/1988 

Art. 173 - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 

atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da 

segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 5° - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa 

jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando – as às punições compatíveis com 

sua natureza, nos atos praticados contra ordem econômica e financeira e contra economia 

popular.  

 

CF/1988 

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo – se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê – lo e preservá – lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físsicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  

 

OBS1: IMPORTANTE! 

STF: NÃO admite a Teoria (PJ sozinha) 

STJ: Admite a Teoria (PJ+PN) 

III. Animais 

IV. Mortos 

V. Coisas 

 

CLASSIFICAÇÃO DE CRIMES CONFORME O SUJEITO ATIVO: 

1. CRIME PRÓPRIO OU ESPECIAL 

É aquele que exige qualidade especial do suj. ativo. 

EX;  

 PECULATO (funcionário público) 

 INFANTICÍCIO (mulher em estado puerperal) 

 AUTO – ABORTO (gestante) 

 

PECULATO   

Art.312, CP 

      Apropriar – se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 

público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio 

ou alheio. 

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

§1° Aplica – se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do 

dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou 

alheio, valendo – se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. 

Sujeitos 

http://www.rodrigoalmendra.com/


 
 

 

 

INFANTICÍDIO   

Art.123, CP 

      Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo 

após. 

Pena - detenção, de dois a seis anos. 

 

AUTO ABORTO   

Art.124, CP 

      Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque. 

Pena - detenção, de hum a três anos. 

 

 

2. CRIME IMPRÓPRIO OU COMUM 

É aquele que não exige qualidades especiais do suj. ativo para ser praticado.  

EX;  

 ESTUPRO 

 HOMICÍDIO 

 FURTO 

ESTUPRO   

Art.213, CP 

      Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 

praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. 

Pena - reclusão, de seis a dez anos. 

 

HOMICÍDIO   

Art.121, CP 

      Matar alguém. 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

 

FURTO   

Art.155, CP 

      Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel 

Pena - reclusão, de hum a quatro anos, e multa. 
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CONCURSO DE PESSOAS   

Art.29, CP 

      Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, 

na medida de sua culpabilidade. 

Pena  

§ 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um 

sexto a um terço. 

§2º Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser – lhe – á 

aplicada a pena deste, essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido 

previsível o resultado mais grave.  

 

CIRCUNSTÂNCIAS INCOMUNICÁVEIS   

Art.30, CP 

      Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando 

elemetares do crime. 

 

Art. 30 – REGRA GERAL: Incomunicabilidade 

 As circunstâncias e condições                                              +                  

 

 

 

 

 

 

 

 As circunstâncias e condições objetivas + desconhecidas 

 

 

 

 

 

EXCEÇÃO: Comunicabilidade 

 

 As circunstâncias e condições pessoais se elementares e se conhecidas. 

                                                       1                    2                         3 

 As circunstâncias e condições objetivas, se conhecidas. 

 

 

 

 

 

 

Pessoais (subjetivas) 
Não elementares  

ou/e desconhecidas 

Qualidades do S.A. 

ou 

Motivos do Crime 

 

Não são requisitos 

do crime 

Meios ou modos 

de execução 
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OBS2: IMPORTANTE! 

O S.A. sem a qualidade especial exigida no tipo penal pode praticar um crime próprio desde 

que esteja em concurso de pessoas com alguém dotado da qualidade especial prevista na lei e 

saiba dessa circunstância. 

OBS3:  

 

                                              SA 

              ≠                     

                              

                                              TERCEIRIZAÇÃO DA CONDUTA 

 Autoria 

 Participação 

EX: 

PECULATO – Crime próprio que admite terceirização. 

AUTOABORTO – Crime próprio, que não admite terceirização. 

HOMCÍDIO – Crime impróprio admite terceirização. 

 

SUJEITO PASSIVO 

Quem pode ser:  

I. Pessoa Natural         S.P. determinado 

II. Pessoa Jurídica  

 

III. Morto 

IV. Animais      S.P. indeterminado 

V. Coisa                 (Sociedade)                            Crime vago 

CRIME 

PRÓPRIO 

CRIME DE 

MÃO - PRÓPRIA 
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TEORIA DO CRIME (Art. 13 a 32, CP) 

EVOLUÇÃO 

Material                    bem jurídico 

(Para essa corrente crime é a conduta humana que causa lesão ou perigo de lesão a bem 

jurídico tutelado. 

“crime” como violação ao bem jurídico; 

“crime” como manifestação do injusto; 

“crime” como conduta errada, como pecado.) 

Formal                     lei definir como tal 

(É tudo aquilo que estiver definido em lei como tal. 

“crime” como contrariedade à lei; 

“crime” como inclusão da conduta no tipo; 

“crime” como vontade do legislador.) 

Analítico (ou estratificado)                   científico 

É o conjunto de elementos a que pode ser atribuído uma sanção penal. 

 

 “CRIME” é um conjunto de elementos; 

 A quantidade de elementos do “CRIME” varia conforme a TEORIA adotada; 

 Ausente qualquer dos elementos do crime, ausente o prórpio crime. 
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TEORIA BIPARTIDA 

 

TEORIA TRIPARTIDA 
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1. FATO TÍPICO  

Uma conduta voluntária e consciente provocadora de um resultado jurídico e prevista em lei 

como infração penal. 

 

Conduta                   Voluntária                                    Nexo Causal 

(Causa)                    Consciente                                  Tipicidade  

                                                                         (Conduta)                (Lei) 

                         Resultado 

                          (Efeito) 

 

EX:  

 

Caim disparou contra Abel, matando-o.  

                                                                           Fato Típico 

Conduta: disparar                  Voluntária 

                                             Consciente       

 

Resultado: morte 

 

Nexo Causal 

Tipicidade: 121, CP. 

 

2. FATO ILÍCITO  

É a conduta típica injustificada e contrária ao ordenamento jurídico vigente. 

 

Conduta Injustificada                  justificado: legítima defesa 

 

Conduta Antinormativa (ou Antinormatividade) 

 

3. AGENTE CULPÁVEL 

É a qualidade atribuída àquele que é fisiológica e culturalmente capaz de entender a ilicitude 

do que faz e é livre para se comportar conforme seu entendimento. 

 

FISIOLOGICAMENTE                   Imputabilidade penal 

CULTURALMENTE                 Potencial consciência da ilicitude        AGENTE CULPÁVEL 

LIBERDADE                   Exigibilidade de conduta diversa   

 

OBS3: 

As concepções bipartida e tripartida do crime em nada se confundem com o finalismo ou com o 

causalismo. 
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                                      CERTO       

                                                                  Fisiológico + Cultural 

                                      ERRADO/CRIME 

              

          

LIBERDADE 
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