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PREFÁCIO

Entre tantos juristas de escol que o cercam, o professor Guaracy Moreira Filho deu-me a
honra de prefaciar esta importante obra.
Certamente o convite formulado pelo professor Guaracy deveu-se muito mais à nossa antiga amizade, de mais de vinte anos, quando eu, então um jovem Juiz de Direito, conheci o já
experiente Delegado de Polícia Guaracy Moreira Filho no Foro Distrital de Taboão da Serra.
Como Corregedor da Polícia Judiciária de Taboão da Serra aprendi a admirar a seriedade e
aplicação do Delegado Dr. Guaracy, Titular da Delegacia do Município, na condução das investigações e inquéritos policiais.
E, sobretudo, também sempre me impressionou a preocupação do Delegado Guaracy com
os estudos do Direito Penal e do Direito Processual Penal, tanto que seu gabinete sempre foi
repleto dos livros clássicos daquelas matérias e também dos atualíssimos.
Aliás, confesso que não raras vezes, naquela época, me servi da biblioteca do amigo Guaracy
para minhas pesquisas.
Quiseram as nossas respectivas carreiras que nos afastássemos de convívio tão salutar, até
que anos mais tarde nos reencontramos, desta feita no Mestrado em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
E graças a uma feliz coincidência, naquela ocasião a Faculdade de Direito selecionava professores para a cadeira de Direito Penal.
Como Chefe do Departamento de Direito Público formulei convite ao professor Guaracy
para participar do certame.
Entre dezenas de pretendentes à vaga, a Comissão de Professores, constituída pela Direção da
Faculdade, o escolheu pelos seus elevados méritos e desde então vem exercendo de modo profícuo
seu Magistério na conceituada Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
sendo inúmeras vezes homenageado pelos seus alunos como patrono ou paraninfo de turmas.
O Código Penal comentado, de autoria do professor Guaracy Moreira Filho, traduz anos de
experiência como delegado de polícia e professor universitário.
Os comentários do autor aos dispositivos do Código Penal servem mesmo aos mais experientes juristas como fonte hermenêutica segura, que traduz o verdadeiro significado das disposições legais, sem deixar de lado o interessante aspecto pragmático, traduzido pela moderna
jurisprudência respectiva aos diversos institutos.
Assim, estou certo de que a obra que tenho a honra de prefaciar será referencial para todos
aqueles que se debruçam sobre o estudo do Direito Penal.

NUNCIO THEOPHILO NETO
Juiz de Direito. Professor. Diretor da Faculdade de
Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie
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DECRETO-LEI No 3.914,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1941

Lei de Introdução ao Código Penal
(Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940) e à Lei das Contravenções
Penais (Decreto-Lei no 3.688, de 3 de
outubro de 1941).

 Publicado no DOU de 11-12-1941.

Lei de Introdução ao CP

Lei de Introdução ao
Código Penal

Art. 1o Considera-se crime a infração penal a 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.

Art. 2o Quem incorrer em falência será punido:
I – se fraudulenta a falência, com a pena de reclusão, por dois a seis anos;
II – se culposa, com a pena de detenção, por seis meses a três anos.

Art. 3o Os fatos definidos como crimes no Código Florestal, quando não compreendidos em disposição do Código Penal, passam a constituir contravenções, punidas com a pena de prisão simples,
por três meses a um ano, ou de multa, ou com ambas as penas, cumulativamente.
 Refere-se à Lei no 4.771, de 15-9-1965, que foi revogada pela Lei no 12.651, de 25-5-2012 (Novo

Código Florestal).

Art. 4o Quem cometer contravenção prevista no Código Florestal será punido com pena de prisão
simples, por quinze dias a três meses, ou de multa, ou com ambas as penas, cumulativamente.
 Refere-se à Lei no 4.771, de 15-9-1965, que foi revogada pela Lei no 12.651, de 25-5-2012 (Novo

Código Florestal).

Art. 5o Os fatos definidos como crimes no Código de Pesca (Decreto-Lei no 794, de 19 de outubro de
1938) passam a constituir contravenções, punidas com a pena de prisão simples, por três meses a
um ano, ou de multa, ou com ambas as penas, cumulativamente.

Art. 6o Quem, depois de punido administrativamente por infração da legislação especial sobre a
caça, praticar qualquer infração definida na mesma legislação, ficará sujeito à pena de prisão
simples, por quinze dias a três meses.

Art. 7o No caso do artigo 71 do Código de Menores (Decreto no 17.943-A, de 12 de outubro de 1927),
o juiz determinará a internação do menor em seção especial de escola de reforma.
§ 1 A internação durará, no mínimo, três anos.
o
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Exposição de Motivos
da Nova Parte Geral do
Código Penal
LEI NO 7.209,
DE 11 DE JULHO DE 1984

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
do Governo Federal, já em 1963 o Professor Nélson Hungria apresentava o anteprojeto de sua
autoria, ligando-se, pela segunda vez, à reforma de nossa legislação penal.

2. Submetido ao ciclo de conferências e debates do Instituto Latino-Americano de Criminologia, realizado em São Paulo, e a estudos promovidos pela Ordem dos Advogados do Brasil e Faculdades de
Direito, foi objeto de numerosas propostas de alteração, distinguindo-se o debate pela amplitude
das contribuições oferecidas. Um ano depois, designou o então Ministro Milton Campos a comissão
revisora do anteprojeto, composta dos Professores Nélson Hungria, Aníbal Bruno e Heleno Cláudio Fragoso. A comissão incorporou ao texto numerosas sugestões, reelaborando-o em sua quase
inteireza, mas a conclusão não chegou a ser divulgada. A reforma foi retomada pelo Ministro Luiz
Antônio da Gama e Silva, que em face do longo e eficiente trabalho de elaboração já realizado
submeteu o anteprojeto a revisão final, por comissão composta dos Professores Benjamin Moraes
Filho, Heleno Cláudio Fragoso e Ivo D’Aquino. Nessa última revisão punha-se em relevo a necessidade de compatibilizar o anteprojeto do Código Penal com o do Código Penal Militar, também
em elaboração. Finalmente, a 21 de outubro de 1969, o Ministro Luiz Antônio da Gama e Silva
encaminhou aos Ministros Militares, então no exercício da Chefia do Poder Executivo, o texto do
Projeto de Código Penal, convertido em lei pelo Decreto-Lei nO 1.004, da mesma data. Segundo o
art. 407, entraria o novo Código Penal em vigor no dia 1O de janeiro de 1970.

Exposições de Motivos do CP

1. Datam de mais de vinte anos as tentativas de elaboração do novo Código Penal. Por incumbência

3. No Governo do Presidente Emílio Médici, o Ministro Alfredo Buzaid anuiu à conveniência de entrarem simultaneamente em vigor o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução
Penal, como pressuposto de eficácia da Justiça Criminal. Ao Código Penal, já editado, juntar-se-iam
os dois outros diplomas, cujos anteprojetos se encontravam em elaboração. Era a reforma do sistema penal brasileiro, pela modernização de suas leis constitutivas, que no interesse da segurança
dos cidadãos e da estabilidade dos direitos então se intentava. Essa a razão das leis proteladoras
da vigência do Código Penal, daí por diante editadas. A partir da Lei nO 5.573, de 1O de dezembro de
1969, que remeteu para 1O de agosto de 1970 o início da vigência em apreço, seis diplomas legais,
uns inovadores, outros protelatórios, foram impelindo para diante a entrada em vigor do Código
Penal de 1969.
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Glossário
1. Direito Penal Objetivo – É a lei penal escrita. É um conjunto de normas penais elaboradas pelo
Estado por meio do Congresso Nacional que impõe normas de conduta para toda sociedade, sob
pena de sanções ou medidas de segurança, como também adotando normas que excluem o crime,
isentam de pena e explicam diversos institutos penais.
2. Direito Penal Subjetivo – É o direito de punir (jus puniendi). É a possibilidade que tem o Estado de fazer
cumprir suas normas, executando as decisões condenatórias proferidas pelo Poder Judiciário. Dessarte,
se alguém praticar um crime (fato típico, antijurídico e culpável), cabe ao Estado o dever-poder de
apurar o fato e, se for o caso, obedecido o devido processo legal, estabelecer uma punição ao seu autor.
3. Fontes do Direito Penal Imediata – Fonte significa procedência, de onde se origina. A única fonte
de Direito Penal é a lei. Somente ela pode proibir condutas sob ameaça de pena.
4. Fonte de Direito Penal Mediata – São as auxiliares dos operadores do Direito. Não criam nem
revogam leis. As fontes mediatas em nosso sistema penal são: analogia, costumes e princípios
gerais do direito.

6. Costume – É uma regra de conduta criada espontaneamente pela consciência comum do povo.
São atos reiterados e constantes praticados numa sociedade que não contrariam seus hábitos nem
sua moral. É a maneira cultural de uma sociedade manifestar-se. Na falta de um dispositivo legal
aplicável, o juiz deverá decidir de acordo com o art. 4o da LINDB: “quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.
7. Princípios Gerais de Direito – São princípios que regem o Direito Penal.

Glossário

5. Analogia – É aplicar a uma hipótese não regulada por lei, a legislação de um caso semelhante, isto
é, na ausência de uma lei que regule determinada matéria, aplica-se a analogia. Destina-se apenas
para beneficiar o acusado (in bonam partem). Busca solucionar casos omissos.

A) Princípio da Reserva Legal ou da Legalidade – Não há crime sem lei anterior que o defina
nem pena sem prévia cominação legal (art. 5o, inc. XXXIX, da CF/1988 e art. 1o do CP Brasileiro).
Destacam-se nesse princípio da legalidade 10 axiomas que resumem a fórmula doutrinária do
garantismo penal: “Nulla poena sine crimine – Nullum crimen sine lege – Nulla lex (poenalis) sine
necessitate – Nulla necessitas sine injuria – Nulla injuria sine actione – Nulla actio sine culpa –
Nulla culpa sine judicio – Nullum judicium sine accusatione – Nulla accusatio sine probatione
– Nulla probatio sine defensione”. Assim, sem legislação específica, não há crime.
B) Princípio da Intervenção – Limita o poder de atuação do Estado. O direito de punir só será aplicado em observância ao princípio da reserva legal, sem que o legislador se exceda na construção
do tipo penal.
C) Princípio da Irretroatividade da Lei Penal – A lei penal só pode retroagir para beneficiar o réu.
Com isso, fica afastada a possibilidade de uma lei nova mais rígida prejudicar fatos pretéritos.
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DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

 Publicado no DOU de 31-12-1940 e retificado no DOU de 3-1-1941.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta
a seguinte Lei:

PARTE GERAL
 A Parte Geral, compreendendo os arts. 1o a 120, tem a redação determinada pela Lei no 7.209,

de 11-7-1984.

TÍTULO I – DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
Anterioridade da lei
Art. 1o Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

1. Introdução
Com a mesma redação da Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXIX, e considerado uma das
grandes conquistas do iluminismo, com a Revolução Francesa de 1789, o princípio da legalidade constava na Declaração dos Direitos do Cidadão nos seguintes termos: “A lei não deve estabelecer senão
penas estritamente e evidentemente necessárias e ninguém pode ser castigado senão em virtude de
uma lei estabelecida e promulgada anteriormente ao delito e legalmente aplicada”. Na verdade, Cesare
Beccaria, o Marques de Bonesana, desde 1764, já propunha que só às leis cabia fixar as penas de
cada crime e somente o legislador era competente para elaborá-las.1 O princípio da legalidade ou da
reserva legal representa garantia ao cidadão e a consagração de todos os regimes democráticos e
liberais existentes na sociedade hodierna.
O princípio da legalidade tem significado e conteúdo político, à medida que traduz uma garantia
constitucional dos direitos do homem. Como instrumento de controle social, o direito penal não pode
ser arbitrário, sem limites, permitindo a analogia em prejuízo do réu, a retroatividade da norma penal

1
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COMENTÁRIOS

Dos delitos e das penas.
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Art. 1o

incriminadora, a elaboração de tipos dúbios e confusos etc. Por isso, deve ser submetido sempre
à legalidade garantida pela Constituição. Crime, portanto, é somente aquilo que contiver na lei. Lei
emanada do Poder Legislativo, único detentor do poder normativo em matéria penal e que representa
o povo em seu mais lídimo interesse. É a Carta Magna do criminoso ao reverso, porque tudo que nele
não se proíbe é permitido, por mais reprovável que seja.
Se o fato escapou à previsão do legislador penal, não há conduta delitiva, por mais estranha ou
imoral que possa parecer. Como dizia o penalista argentino Sebastian Soler, o que não é proibido em
termos penais constitui zona de liberdade. O pai que praticar relações sexuais, sem violência ou grave
ameaça, com sua filha sã, de 18 anos, não será punido, pois o incesto não é considerado crime em
nosso território. Mesmo que tal conduta venha posteriormente ser reconhecida como criminosa, não
haverá punição. A razão é simples: só a lei anterior pode determinar o que é crime e prever a sanção
cabível. O brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege foi sintetizado pelo alemão Anselmo Fuerbach,
no início do século XIX.
Em início de carreira, numa pequena cidade do interior, deparamos com um caso no qual um jovem, aproveitando-se do cochilo da prima, ejacula numa seringa e em seguida injeta o sêmen em suas
pernas, o que a faz despertar, como também a toda cidade. Por mais que tentássemos enquadrá-lo,
não vislumbramos à época um tipo penal que se ajustasse à sua conduta ou que coincidisse com seu
comportamento. Ademais, em direito penal não cabe analogia para suprir a omissão da lei e prejudicar
o agente por mais imoral que tenha sido seu ato.
Num Estado Democrático de Direito, reafirme-se, as leis penais devem descrever os fatos puníveis
de maneira clara, precisa, inequívoca, admitindo-se a interpretação analógica apenas para beneficiar
o agente. Segundo Damásio:
A diferença entre interpretação analógica e analogia reside na voluntas legis: na primeira,
pretende a vontade da norma abranger os casos semelhantes por ela regulados; na
segunda, ocorre o inverso: não é pretensão da lei aplicar o seu conteúdo aos casos
análogos, tanto que silencia a respeito, mas o intérprete assim o faz, suprindo a lacuna.2
Com isso, não se aplica as normas penais não incriminadoras, podendo o intérprete valer-se da
analogia, costumes e princípios gerais de direito. A denominada analogia in bonam partem, que nada
mais é que a aplicação de uma norma prevista a um fato não previsto, deve ser empregada para favorecer, jamais para incriminar alguém (analogia in malam partem).
Em outras palavras, analogia é um processo de integração, por meio de um texto semelhante,
em face da ausência da norma. Dessa maneira, se a lei penal permite a interrupção da gravidez em
caso de estupro, deve admitir o aborto em caso de violação sexual mediante fraude ou outro meio
que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. No crime de lesão corporal leve a
lei exige representação do ofendido para o início do processo. Deve, por analogia, exigir também a
manifestação da vítima na contravenção penal de vias de fato. No primeiro caso a norma favoreceu a
vítima, no segundo, o agente.
1.1 Origem do princípio da legalidade
Sua origem remonta à Carta Magna de João Sem Terra, rei da Inglaterra, em 1215, e que previa em
seu art. 39 que “nenhum homem livre será detido, nem preso, nem despojado de sua propriedade, de
suas liberdades ou livres usos, nem posto fora da lei, nem exilado, nem perturbado de maneira alguma;
e não poderemos nem faremos pôr a mão sobre ele, a não ser em virtude de um juízo legal de seus
pares e segundo as leis do país. A Carta de Filadélfia, Estados Unidos, de 1774 e a francesa, de 1791,
pronunciavam: “A lei não deve estabelecer senão as penas escritas e evidentemente necessárias, e
ninguém pode ser castigado senão em virtude de uma lei ditada e promulgada com anterioridade ao
delito e legalmente aplicada.

2

Direito penal – Parte geral, p. 46.
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Art. 1o

O princípio do nullun crimen, nulla poena sine praevia lege, inscrito no art. 5o, XXXIX, da Carta Magna,
e no art. 1o do CP, consubstancia uma das colunas centrais do Direito Penal dos países democráticos,
não se admitindo nenhuma tolerância sob o argumento de que o fato imputado ao denunciado pode
eventualmente ser enquadrado em outra regra penal. Se ao réu imputa-se um fato que somente em lei
posterior veio a ser definido como crime, a denúncia não tem vitalidade por ferir o princípio da anterioridade,
impondo-se o trancamento da ação penal (STJ – 6a T. – RHC 8.171 – rel. Vicente Leal – DJ 5-4-1999).
1.2 Medidas provisórias
O Direito Penal não pode ser regido por medidas provisórias, ou seja, não é tal medida instrumento
apropriado para dispor sobre Direito Penal, que exige sua regulamentação por meio de Lei em sentido
estrito, como consequência do princípio da legalidade. No sistema constitucional vigente, só a lei produzida pelo Congresso Nacional pode criar crimes e penas na esfera do Direito Penal comum. Somente
o Poder Legislativo tem poderes para legislar em matéria de direito penal, não podendo o Presidente
da República fazê-lo mediante medidas provisórias.
2. Princípios constitucionais que regem o direito penal:
a) princípio da taxatividade: segundo os léxicos, taxativo é aquilo que não admite réplica ou contestação. É o princípio que orienta o legislador no sentido de descrever as condutas típicas de forma
pormenorizada e clara para não deixar dúvidas ao aplicador da norma penal. A lei deve ser compreendida por toda sociedade. Referido princípio tem ainda incidência na cominação de penas, pois não há
pena sem prévia cominação legal;
No sistema constitucional vigente, só a lei em sentido estrito pode criar crimes e penas criminais
na esfera do direito penal comum (TFR – ED – rel. Assis Toledo – RTFR 149/277).
b) princípio da ofensividade: é aquele que estabelece ao legislador o dever de só criar tipos penais
capazes de causar lesão a bens jurídicos relevantes. O direito penal deve, assim, tutelar os bens jurídicos mais importantes;
Compor tipos penais por meio de medidas provisórias não se coaduna com o Estado Democrático
de Direito. Medida provisória não é o instrumento normativo apropriado para dispor sobre direito penal,
que exige sua regulamentação por meio de lei em sentido estrito, como consequência do princípio da
legalidade (STJ – 5a T. – REsp. no 433.390 – rel. Gilson Dipp).
c) princípio da culpabilidade: determina que ninguém será punido se não houver atuado com dolo ou
culpa, rechaçando, dessa forma, a responsabilidade penal objetiva (nullun crimen sine culpa). Para ser
punido deve o agente ter cometido um fato típico, ilícito e culpável. Destarte, referido princípio impede
a punição de inimputáveis (doente mental ou com desenvolvimento mental incompleto ou retardado)
de quem erra de maneira inevitável sobre a ilicitude do fato, o denominado erro de proibição e de quem
pratica o fato sob coação irresistível;

e) princípio da fragmentariedade: é aquele que reconhece o direito penal como parte de um todo,
um fragmento do ordenamento jurídico e dessa forma deve ser visto como a ultima ratio, isto é, somente
deve ocupar-se das condutas graves, limitando-se a tutela dos bens jurídicos mais relevantes;
f) princípio da subsidiariedade: estabelece que o direito penal somente poderá atuar quando outros
ramos do direito se revelarem ineficazes no controle de conflitos gerados no meio social;
g) princípio da adequação social: é aquele em que a conduta do agente embora típica não causa
lesão ao bem jurídico, e por isso, é plenamente aceito pela sociedade, como, por exemplo, a circuncisão na religião judaica, o furo na orelha para colocação de brinco, a introdução de piercing na língua, a
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d) princípio da intervenção mínima: afirma que o direito penal deve interferir o mínimo possível na vida
do indivíduo. O legislador não pode, arbitrariamente, definir crimes e penas injustas e desnecessárias.
Destarte, somente em último caso deve-se recorrer à lei penal para dirimir conflitos gerados na sociedade. Condutas mesmo que ilícitas podem ser evitadas ou contidas por meio de outros mecanismos
de controle. O direito penal deve ser reservado a comportamentos efetivamente nocivos, deletérios e
que atinjam a coletividade em geral;
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