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1

Direito Penal 1 – Fontes do Direito Penal

1 – Fontes do Direito Penal

Conceito
Analisando a palavra fonte de maneira genérica, significa 

dizer que é a origem de algo. As fontes esclarecem como surgiu 
e como se exterioriza o Direito Penal para a sociedade.

Como é sabido, as fontes no Direito Penal se dividem em 
fontes materiais e fontes formais.

a) Fontes materiais: também chamadas de fontes de produção 
ou substancial. Elas dizem respeito ao órgão que tem compe-
tência para criar o Direito Penal. De acordo com art. 22, I, da 
CF, compete privativamente à União legislar sobre o Direito 
Penal; logo, ela é a fonte material. 

 U
DICA DIRETO E RETO

Cumpre destacar que não é somente a União que pode 
legislar sobre Direito Penal. Há uma exceção no par. ún. do art. 
22 da CF, a qual preconiza que a União pode, por meio de lei 
complementar, autorizar o Estado a criar lei penal incriminadora 
(criar crime e pena) em questões específicas.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar 
sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar 
os Estados a legislar sobre questões específicas das 
matérias relacionadas neste artigo. (grifos nossos)
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17

Direito Penal 3 – Princípios constitucionais do Direito Penal 

3 – Princípios 
constitucionais do 
Direito Penal 

Os princípios são instrumentos utilizados pelos juízes e 
tribunais para balizarem as suas decisões, quando a lei por si só 
não consegue. São fontes formais, importantíssima, do direito 
penal para correta aplicação da lei no caso concreto. A Consti-
tuição Federal de 1988 apresenta alguns princípios penais com 
alcance bem claros e definido. Dentre eles temos:

a) princípio da legalidade – o princípio da legalidade está previsto 
no art. 5o, XXXIX, da CF, bem como no art. 1o do CP – não 
há crime sem lei anterior que o defina – nullum crimen nulla 
poena sine praevia lege (o sujeito ativo para ser punido por 
uma infração penal o crime ou contravenção penal, deverá 
conduta sempre estar prevista em lei), bem como não há pena 
sem previsão legal. O princípio da legalidade se subdivide em: 
reserva legal e anterioridade, que são considerados subprin-
cípios. O princípio da anterioridade ou da irretroatividade da 
norma penal incriminadora, significa que uma pessoa só será 
punida pela lei penal que estiver em vigor na data da conduta 
prevista como crime. Já a reserva legal significa que somente 
a União pode criar lei penal e cominar pena;

b) princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica – este 
princípio está expressamente previsto na Constituição Federal 
de 1988, em seu art. 5o, XL. Cabe ressaltar, que a lei posterior 
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32

Direto Reto Direito Penal 5 – Territorialidade 
1a Fase
da OAB

a) lei excepcional 

b) lei temporária 

– Características destas normas especiais:

a) autorrevogáveis

b) ultratividade

– competência para aplicar – novatio legis in mellus e 
abolitio criminis: 

a) durante a ação penal – É o juiz 1ª instância; 

b) na fase recursal é Tribunal;

c) na fase da execução penal –o juiz das execuções penais.

– Vacatio Legis – neste período de vacatio legis – se 
a lei piora ou melhora a situação do réu, não se aplica a lei.

Lei penal no espaço

– A lei penal no espaço serve para determinar ONDE o 
crime foi praticado. Segundo o Código Penal, para definir o lugar 
onde o delito foi praticado deve-se adotar a Teoria da ubiquidade.

L (ugar) U (biquidade) T (empo) A (tividade) = LUTA

Conflito Interporal de Normas

TEMPO DA 
CONDUTA 

CRIMINOSA

NOVA LEI QUE SURGE 
APÓS OS FATOS

RETROAGE OU 
NÃO RETROAGE

Fato atípico
Torna o fato típico a nova 
lei incriminadora

Lei incriminadora não pode 
retroagir

Fato típico
novatio legis in pejus – a 
nova lei prejudica o réu

Neste caso não retroage

Fato típico
novatio legis in mellus – a 
lei favorece o réu

Neste caso a lei deve retroagir – 
art. 2o, par. ún., do CP

Fato típico abolitio criminis
Neste caso a lei deve retroagir – 
art. 2o, caput, do CP
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43

Direito Penal 6 – Teoria do crime

6 – Teoria do crime

O conceito de crime pode ser: material, 
formal e analítico
O conceito material preconiza que crime é quando ocorre 

a violação de um bem penalmente protegido.

Conceito formal entende que crime uma conduta proibida 
por lei, com ameaça de pena criminal.

Conceito analítico determina que crime é: fato típico, 
antijurídico, culpável

Como é sabido, no Brasil existem mais de uma teoria para 
conceituar crime.

A teoria mais aceita pela doutrina é a bipartida que conceitua 
crime como sendo FATO TÍPICO + ANTIJURÍDICO (ILÍCITO) – esta 
corrente doutrinária que segue a prova da OAB. 

A culpabilidade segundo entendimento desta teoria só se 
presta para saber se o agente vai ou não receber pena, a culpa-
bilidade não faz parte do conceito de crime.

Classificação de Crime
a) Crime comum – é aquele que não exige nenhuma qualidade 

específica do sujeito ativo para sua prática.

São exemplos os delitos de homicídio, de furto e de estupro.

b) Crime próprio – é aquele que exige determinada qualidade 
do sujeito ativo para sua prática. São exemplos o peculato, 
no qual se exige a qualidade de funcionário público (crime 
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Direito Penal 7 – Antijuricidade – Ilicitude

7 – Antijuricidade – 
Ilicitude

Conceito
Quando uma pessoa pratica um fato que se encaixa em 

um tipo penal previsto no Código Penal, temos a tipicidade 
configurada. Logo, as infrações penais, via de regra, são condu-
tas consideradas ilícitas (antijurídicas), porém o legislador criou 
situações onde mesmo o agente praticando uma conduta típica 
esta será considerada lícita, são as chamadas excludentes de ili-
citude (antijuricidade)Então, não tem que analisar se o fato típico 
é ilícito ou não, e sim as hipóteses excepcionais que o fato típico 
é lícito – tenho que analisar se existe alguma causa que exclua 
ilicitude – legitima defesa etc.

Tipos de excludentes de ilicitude – art. 23 do CP e 
causa supralegal
O Código Penal no art. 23 elenca um rol exemplificativo 

de causas excludentes de ilicitude, onde mesmo a conduta sendo 
típica é lícita, mas também existem as causas supralegais de 
exclusão de ilicitude (não previstas em lei), como por exemplo o 
consentimento da vítima.

De acordo com art. 23 do CP, temos como excludentes de 
ilicitude expressamente a previstas:

a) estado de necessidade;
b) legítima defesa;
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Direto Reto Direito Penal 8 – Culpabilidade
1a Fase
da OAB

A Lei de Droga – Lei no 11.343/2006, art. 45 traz situações 
em que o réu é considerado inimputável, ou seja, isento de pena.

Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da 
dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso 
fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo 
da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a 
infração penal praticada, inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
-se de acordo com esse entendimento. 

Este dispositivo traz duas situações que podem ocorrer a 
inimputabilidade: estar o autor do crime sob efeito de substância 
entorpecente, oriundos de caso fortuito ou força maior; ou ser 
dependente de substância entorpecente

Excludentes de Culpabilidade
Também chamadas de causas exculpantes ou dirimentes 

ou eximentes, a excludente de culpabilidade é uma das situações 
onde o sujeito cometeu um Fato Típico + Antijurídico (Ilícito), 
porém não poderá receber pena.

Causas Excludentes de Culpabilidade por falta do 
Elemento Imputabilidade

a) Doença mental, conforme art. 26 do CP.
b) Desenvolvimento mental incompleto por presunção legal, do 

menor de 18 anos (menoridade), art. 27 do CP e retardado, 
pelo art. 26.

c) Embriaguez completa e fortuita, art. 28, § 1o.

Embriaguez Preordenada é diferente de embriaguez 
completa – a preordenada a doutrina a explica como aquela em 
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10 – Iter criminis

10 – Iter criminis

Conceito
É o caminho que o crime segue (itinerário). É necessário 

analisar a o iter criminis, para saber a partir de que momento o 
acusado pode ser punido e de qual maneira.

Para que o delito ocorra, o sujeito ativo segue um caminho, 
logo o crime possui algumas fases: cogitação, preparação, início 
da execução, consumação e exaurimento. Mas, nem todas as 
fases do crime são passíveis de punição. O caminho do crime será:

a) cogitação – o sujeito ativo nesta fase do crime, apenas está 
pensando em cometer o crime (fase não punível – não se puni 
pensamento no Brasil;

b) preparação – nesta etapa do delito compreende, todos os atos 
necessários para início da execução, por isso é chamada fase 
da preparação. Comprar veneno, alugar casa para sequestro 
– o agente também não pode ser punido por praticar atos 
preparatórios. Apesar da fase da preparação, via de regra, 
não ser punida, existem exceções onde os atos preparatórios 
serão punidos. Uma delas está contida no art. 5o da Lei no 
13.260/2016 (Lei Antiterrorismo) que considera crime, os atos 
preparatórios para a pratica do crime de Terrorismo. Outra 
exceção é o crime de associação criminosa – art. 288 do CP;

c) execução – começa com o primeiro ato idôneo e inequívoco 
que pode levar a consumação;

d) consumação – na fase da consumação o sujeito ativo atinge 
seu objetivo, ou seja ele consegue conclui o crime;
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17 – Crimes contra o Patrimônio

17 – Crimes contra o 
Patrimônio

Crime de Furto

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa 
alheia móvel:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

a) Bem Jurídico Tutelado (Protegido) – Existe divergência dou-
trinária acerca da bem jurídico protegido:

1ª corrente – uma das correntes doutrinária entende que o 
bem jurídico protegido é apenas em propriedade;

2ª corrente – já outra entende que são dois os bens jurídicos 
protegidos; a propriedade e posse.

3ª corrente majoritária – defende a ideia de propriedade, 
posse, detenção de legítimas de coisa móvel. 

b) Cabem Medidas Despenalizadoras – O crime de furto, diante 
da sua pena e características, admite o benefício da suspensão 
condicional do processo previsto no art. 89 da Lei no 9.099/1995 
e, também o acordo de não persecução penal previsto no art. 
28-A do CPP.

c) Sujeito Ativo e Passivo

1) Sujeito Ativo – por ser crime comum pode ser praticado por 
qualquer pessoa, exceto o dono, detentor, possuidor da coisa.

2) Sujeito Passivo – qualquer pessoa física ou jurídica que seja 
proprietário, detentor ou possuidor da coisa que foi subtraída.
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Direto Reto Direito Penal 17 – Crimes contra o Patrimônio
1a Fase
da OAB

d) Conduta (Tipo Objeto) – É o sujeito ativo apossar-se de coisa 
alheia móvel (aquilo que tem valor econômico), reduzindo o 
patrimônio do ofendido. Uma parte da doutrina sustenta a 
possibilidade de ocorrer o crime de furto, mesmo que o bem 
móvel for de interesse sentimental ou moral da vítima, pois 
faz parte do seu patrimônio. Um ser humano vivo não pode 
ser objeto material do crime de furto (não é coisa). O cadáver 
também não pode ser objeto do crime de furto, exceto quando 
pertence a alguém e destinado a um fim. Ex.: cadáver para 
estudos em faculdade de medicina.

 U
DICA DIRETO E RETO

Coisa de Ninguém ou Dispensada – não é alheia, ou 
seja, de outrem. Logo, não configura o delito de furto se a 
coisa não possui dono ou foi dispensada.

Coisa Perdida – é considerada alheia, logo ocorre o crime 
de apropriação indébita de coisa achada – art.169, par. ún., do CP.

Coisa Pública de uso comum do Povo – não caracteriza 
o delito de furto de ar, luz, água do mar e dos rios, exceto 
quando removidas do lugar de origem e tenham valor econô-
mico para alguma pessoa.

e) Elemento Subjetivo – O elemento subjetivo do crime é a 
vontade consciente de praticar as condutas típicas; Dolo a 
vontade de apossar-se de coisa alheia móvel para si ou para 
outra pessoa.

 U
DICA DIRETO E RETO

FURTO FAMÉLICO – O furto famélico (para aplacar 
a fome) caracteriza estado de necessidade – excludente de 
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Direito Penal 18 – Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos

18 – Dos Crimes em 
Licitações e Contratos 
Administrativos

Contratação Direta Ilegal

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à con-

tratação direta fora das hipóteses previstas em lei.

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa

a) Bem Jurídico Tutelado (Protegido) – O bem jurídico protegido 

no caso deste crime é o patrimônio público, bem como os 

princípios constitucionais da Administração Pública previstos 

no art. 37, caput da CF, tais como legalidade, moralidade e 

impessoalidade. Este crime tem a finalidade de proteger a 

Administração Pública sempre que for contratar de forma 

direta (sem licitação) com terceiros para realizar serviços, obras, 

fornecer bens ao setor público, para evitar danos ao erário.

b) Cabem Medidas Despenalizadoras – O crime de contratação 

direta ilegal, diante da pena, não cabe nenhuma medida 

despenalizadora da Lei no 9.099/1995 e nem o acordo de 

não persecução penal previsto no art. 28-A do CPP.

c) Sujeito Ativo e Passivo 

1) Sujeito Ativo – o presente crime é classificado como próprio, 

logo só funcionário público pode ser o autor desta infra-

Direito Penal-Col Direto e Reto.indd   271Direito Penal-Col Direto e Reto.indd   271 28/12/2021   16:5328/12/2021   16:53



296

Direto Reto Direito Penal 19 – Atentado à Soberania
1a Fase
da OAB

e) Elemento Subjetivo – o elemento subjetivo do crime é o dolo, 
ou seja, a vontade consciente de praticar o núcleo do tipo. 
Não cabe a modalidade culposa neste crime.

f) Consumação e Tentativa – a consumação se dá com a celebra-
ção do negócio com o governo estrangeiro ou seus agentes. 
Admite a tentativa o crime em questão.

g) Tipo de Ação Penal – a natureza da ação penal é pública 
incondicionada.

Atentado à Integridade Nacional

Art. 359-J. Praticar violência ou grave ameaça com 
a finalidade de desmembrar parte do território 
nacional para constituir país independente:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, além da 
pena correspondente à violência.

a) Bem Jurídico Tutelado (Protegido) – O bem jurídico protegido 
no caso deste crime é o a integridade e segurança nacional.

b) Cabem Medidas Despenalizadoras – O crime de atentado a 
integridade nacional, diante da pena, cabe o acordo de não 
persecução penal previsto no art. 28-A do CPP.

c) Sujeito Ativo e Passivo

1) Sujeito Ativo – o presente crime é classificado como comum, 
logo qualquer pessoa pode praticá-lo.

2) Sujeito Passivo – a vítima deste crime é o Estado.

d) Conduta (Tipo Objetivo) – A conduta que é punível neste tipo 
penal é praticar violência (física) ou grave ameaça (moral) com 
objetivo de desmembrar parte do território nacional para 
construir um país independente.
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