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PENAL
1. DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
(TCE/RS/Auditor_Substituto/2013) O direito penal acolheu o sistema dicotômico, ao fracionar o gênero infração penal em duas espécies – crime e contravenção penal distinguindo-as pela quantidade e pela qualidade da pena. Sem
prejuízo dessa classiﬁcação, proceda à distinção, quanto às seguintes situações:
aplicação da lei penal no espaço, tentativa, elemento subjetivo, ação penal e penas a serem aplicadas.
Autor: Bruno Oliveira Tavares de Lyra

Direcionamento da resposta

O candidato deve explicar que a diferença entre crime e contravenção penal existe apenas no campo das penas a serem aplicadas. Deve explicar que o
princípio da extraterritorialidade (art. 7º, CP) não se aplica às contravenções, mas
VRPHQWHDRVFULPHVH[SOLFDUTXHDWHQWDWLYDQ¥R«SRVV¯YHOQRFDVRGDFRQWUDvenção (art. 4º, CP) só no caso de crimes; explicar que o elemento subjetivo da
FRQWUDYHQ©¥R«DYROXQWDULHGDGHHQRVFULPHVGHYHKDYHUGRORRXFXOSDH[SOLFDUTXHQRFDVRGDFRQWUDYHQ©¥RVµ«DGPLWLGDD©¥RSHQDOS¼EOLFDLQFRQGLFLRnada; e que, para a contravenção, as penas a serem cominadas são de prisão
simples e multa e no caso dos crimes essas e todas as demais.
Sugestão de resposta

$FRQWUDYHQ©¥RSHQDOHRFULPHV¥RHVS«FLHVGRJ¬QHURLQIUD©¥RSHQDOH
sua diferença reside apenas no campo das penas aplicadas.
A lei brasileira não alcança as contravenções penais ocorridas no exterior,
já no caso dos crimes, aplica-se o princípio da extraterritorialidade, previsto no
art. 7º do código penal, que prevê que alguns crimes estão sujeitos à lei brasileira, mesmo que tenham sido cometidos no estrangeiro.
A tentativa está prevista tanto para os crimes como para as contraven©·HVSHQDLVSRU«PHODQ¥R«SXQ¯YHOSDUDHVWDV¼OWLPDVSRUIRU©DGRDUW|GD
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Lei de Contravenções Penais. Ressalta-se que diversos delitos não admitem a
modalidade tentada (delitos de mera conduta, delitos unissubsistentes etc.)
2HOHPHQWRVXEMHWLYRGDFRQWUDYHQ©¥RSHQDO«DYROXQWDULHGDGHGDD©¥R
RXRPLVV¥RTXHQDGDPDLV«GRTXHDYRQWDGHGLULJLGD¢FRQGXWDDFXOSDRXR
dolo são desnecessários. No caso do crime os elementos subjetivos são o dolo
e a culpa, no primeiro caso o agente deseja atingir o resultado da ação e no segundo caso a conduta do agente produz resultado diferente do desejado. Quando
há apenas a voluntariedade o agente deseja a conduta independente de desejar ou não o resultado.
As Contravenções Penais somente admitem ação penal pública incondicionada, enquanto os crimes admitem ação pública condicionada ou incondicioQDGDHWDPE«PD©¥RSHQDOSULYDGD
Nas Contravenções, as penas a serem cominadas são de prisão simples e
multa, podendo ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente dependendo
da infração.
No caso dos crimes, as penas a serem aplicadas podem ser as privativas
de liberdade, as restritivas de direito e as de multa. As penas privativas de liberdade se dividem em detenção e reclusão, podendo ser aplicadas isoladamente,
alternativamente, ou cumulativamente com multa.

(TRF/4R/Juiz/2010) Discorra sobre o conﬂito de leis no tempo (irretroatividade, direito adquirido, lei civil e lei penal).
Autora: Camila Franco e Silva Velano

Direcionamento da resposta

Nesta questão, o candidato deve conceituar os principais institutos e prinF¯SLRVTXHUHJHPDHˉF£FLDGDOHLQRWHPSRSUHYLVWRVQRDUW|LQFLVR;;;9,
GD &RQVWLWXL©¥R )HGHUDO H DUW | ii | | | GD /HL GH ,QWURGX©¥R DR &µGLJR
&LYLO'HYHUHVVDOWDUTXHDUHJUDJHUDO«DGDLUUHWURDWLYLGDGHGDVOHLVDSRQWDQGRDVKLSµWHVHVHFRQGL©·HVHPTXH«SRVV¯YHODUHWURDWLYLGDGHGHQWUHDVTXDLV
RUHVSHLWRDRGLUHLWRDGTXLULGRHDGHWHUPLQD©¥RH[SUHVVDGROHJLVODGRU3RUˉP
GHYH DSRQWDU DV HVSHFLˉFLGDGHV HP UHOD©¥R ¢V OHLV SHQDLV SDUD DV TXDLV D UHWURDWLYLGDGHGDOHLSHQDOPDLVEHQ«ˉFD«REULJDWµULD
Sugestão de resposta

$VUHJUDVJHUDLVDFHUFDGDHˉF£FLDGDOHLQRWHPSRHVW¥RSUHYLVWDVQRDUW
|LQFLVR;;;9,GD&RQVWLWXL©¥R)HGHUDOHDUW|ii|||GD/HLGH,QWURGX©¥R
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ao Código Civil. A partir destes dispositivos extrai-se que, no Brasil, salvo dispoVL©¥R HP FRQWU£ULR D OHL FRPH©D D YLJRUDU  GLDV DSµV SXEOLFD©¥R$VVLP QD
data da publicação, ou vencido o prazo da vacatio legis ou outro determinado,
inicia-se a vigência da lei que só deixa de vigorar pela revogação, pela publica©¥RGHRXWUDTXHUHJXOHWRWDOPHQWHDPDW«ULDSRUHODUHJXODGDRXSHODWRWDOLQcompatibilidade entre a nova lei e a anterior. Entre esses dois limites – entrada
HPYLJRUHFHVVD©¥RGHVXDYLJ¬QFLDȝVLWXDVHVXDHˉF£FLDRSULQF¯SLRGRtempus regit actum WDPE«P FRQKHFLGR FRPR SULQF¯SLR GD Q¥R UHWURDWLYLGDGH GDV
leis, do qual se extrai que a lei nova não atinge os fatos anteriores ao início de
sua vigência. Em consequência, os fatos anteriores à vigência da lei nova regulam-se não por ela, mas pela lei do tempo em que foram praticados.
Com efeito, o direito pátrio adotou, como regra, a irretroatividade das leis.
,UUHWURDWLYD«DOHLTXHQ¥RVHDSOLFD¢VVLWXD©·HVFRQVWLWX¯GDVDQWHULRUPHQWH
um princípio que objetiva assegurar a certeza, a segurança e a estabilidade do
ordenamento jurídico-positivo, preservando as situações consolidadas em que o
LQWHUHVVHLQGLYLGXDOSUHYDOHFH/RJRDLUUHWURDWLYLGDGH«DUHJUDVHQGRSRVV¯YHO
SRU«PDUHWURDWLYLGDGHGDOHLSDUDDWLQJLUIDWRVSUHW«ULWRVTXDQGRROHJLVODGRU
expressamente mandar aplicá-la a situações anteriores, desde que não se ofenda o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Acolheu-se, neste particular, a teoria de Gabba, de completo respeito ao ato jurídico perfeito, ao
GLUHLWR DGTXLULGR H ¢ FRLVD MXOJDGD$WR MXU¯GLFR SHUIHLWR « DTXHOH M£ VH FRQVXmou segundo a norma vigente ao tempo em que se efetuou. O direito adquiriGR«DTXHOHTXHM£VHLQFRUSRURXGHˉQLWLYDPHQWHDRSDWULP¶QLRH¢SHUVRQDOLdade de seu titular. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular,
RXDOJX«PSRUHOHSRVVDH[HUFHUFRPRDTXHOHVFXMRFRPH©RGRH[HUF¯FLRWHQKD
WHUPRSU«ˉ[RRXFRQGL©¥RSUHHVWDEHOHFLGDLQDOWHU£YHODDUE¯WULRGHRXWUHP
RGLUHLWRTXHDGHUHDRSDWULP¶QLRGHVHXWLWXODU¢«SRFDGHXPDGHWHUPLQDGD
lei vigente, não podendo uma lei nova atingir o direito adquirido. E coisa julJDGD « D GHFLV¥R MXGLFLDO GH TXH M£ Q¥R FDLED UHFXUVR SUHVXQ©¥R DEVROXWD GH
que o direito foi aplicado corretamente ao caso sub judice). Em eventual caso de
FRQˊLWRGHOHLVQRWHPSRHQW¥RHVWHVGRLVSULQF¯SLRVVXSUDPHQFLRQDGRVUHJHrão a questão: o do efeito imediato da lei, pelo qual a lei nova se aplica a todos os fatos que ocorrerem durante sua vigência, e o princípio da irretroatividaGHSHORTXDORVIDWRVYHULˉFDGRVVRERLPS«ULRGDOHLDQWLJDFRQWLQXDPUHJLGRV
por ela, respeitando-se o direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.
(PUHOD©¥RDRFRQˊLWRGHOHLVQRWHPSRDWLQHQWH¢VQRUPDVGHGLUHLWRSHQDODOJXPDVHVSHFLˉFLGDGHVGHYHPVHUPHQFLRQDGDV1RGLUHLWRSHQDODOHL«R
pressuposto das infrações e das sanções, face ao princípio da legalidade (reserYDOHJDO GLUHLWRIXQGDPHQWDOLQVFXOSLGRQRDUW|;;;,;GD&RQVWLWXL©¥R)HGHUDO
3DUDTXHKDMDFULPH«SUHFLVRTXHRIDWRTXHRFRQVWLWXLVHMDFRPHWLGRDSµVD
HQWUDGDHPYLJRUGDOHLLQFULPLQDGRUDTXHRGHˉQH'HVWDUWHDLUUHWURDWLYLGDGH
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GDOHLSHQDO«DUHJUDJHUDOTXHWHPFRPRIXQGDPHQWRRSULQF¯SLRGDVHJXUDQça jurídica, vez que, em não sendo esta regra aplicada, possibilitaria a punição
de fatos lícitos após sua realização, com abolição do postulado insculpido no
art. 1º do Código Penal. Entretanto, para o direito penal, a irretroatividade só se
aplica com relação à lei mais severa. Com efeito, a retroatividade da lei benigQDRXDLUUHWURDWLYLGDGHGDOHLPDLVVHYHUD«SULQF¯SLRFRQVWLWXFLRQDOFRQVDJUDGRQRDUWLJR|;/6HDOHLQRYDGHˉQHXPDFRQGXWDFRPRFULPHRVIDWRVFRmetidos no período anterior a sua vigência não podem ser apenados. Assim, deve
ser aplicada a lei anterior, que passa a reger um fato ocorrido durante sua vigência, mesmo após sua revogação. Por outro lado, se uma lei nova exterioriza
uma consciência jurídica geral mais branda sobre aquele fato, retroagirá para
alcançar fatos praticados antes de sua vigência. Conclui-se, pois, que a lei mais
benigna possui uma característica que a doutrina denomina de extra-atividade,
SRLVSRGHU£UHWURDJLURXWHUXOWUDDWLYLGDGHFRQIRUPHDKLSµWHVH0DLVHVSHFLˉcamente, havendo uma novatio legis incriminadora, que ocorre quando um indiIHUHQWHSHQDOHPIDFHGHOHLDQWLJD«FRQVLGHUDGRFULPHSRUOHLSRVWHULRUHVWD
nova lei somente será aplicável aos fatos ocorridos após a sua entrada em vigor, sendo os fatos anteriores considerados atípicos dado à lei posterior ser irretroativa por sua severidade. De outro lado, havendo uma novatio legis in pejus,
que ocorre quando a lei posterior agrava, de qualquer forma, a situação do sujeito, não retroagirá. A seu turno, havendo uma novatio legis in mellius, em que a
lei nova não descriminaliza a conduta, mas concede um tratamento mais favorável ao sujeito, prevalecerá a lex mittior, que retroagirá, eis que mais benigna.
,PSRUWDQWHPHQFLRQDUDKLSµWHVHGDAbolitio criminis, fato jurídico extintivo da punibilidade, em que a nova lei suprime normas incriminadoras anteULRUPHQWHH[LVWHQWHV1HVVHFDVRSDUWHVHGDSUHVXQ©¥RGHTXHDOHLQRYD«D
mais adequada e de que o Estado não tem mais interesse em punir determinaGDVFRQGXWDV$VVLPVHQGRDOHLQRYDUHWURDJLU£DWLQJLQGRLQFOXVLYHIDWRVGHˉnitivamente julgados. Apagam-se todos os efeitos penais, permanecendo, contudo, os efeitos civis.
Há ainda a hipótese da lei intermediária, que ocorre quando há sucessão
GHOHLVSHQDLVHDPDLVIDYRU£YHOQ¥R«QHPDOHLGRWHPSRGRIDWRQHPDGR
momento da solução, mas uma intermediária. Aplica-se a intermediária, se mais
IDYRU£YHO TXH WHU£ D GHQRPLQDGD GXSOD H[WUDDWLYLGDGH SRUTXH « DR PHVPR
tempo retroativa e ultra-ativa.
5HOHYD FRQVLJQDU WDPE«P DV KLSµWHVHV GH OHLV H[FHSFLRQDLV H WHPSRU£rias, que são aquelas que vigem por um período determinado. As leis temporáULDVV¥RDTXHODVFXMDYLJ¬QFLDYHPSUHYLDPHQWHˉ[DGDSHOROHJLVODGRU$VH[FHScionais são as que vigem durante situações de emergência. Ambas têm
ultratividade. A maioria dos autores entende que se trata de uma exceção ao
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SULQF¯SLRGDUHWURDWLYLGDGHGDOHLPDLVEHQ«ˉFDRTXHOHYDXPDSDUWHGDGRXtrina a defender a inconstitucionalidade do artigo 3º do Código Penal face ao
DUW|;/GD&RQVWLWXL©¥R)HGHUDO-RV«)UHGHULFR0DUTXHVH[SOLFDRIHQ¶PHQR
argumentando que não se trata de sucessão de lei penal no tempo, mas sim de
tipicidade. É que, de acordo com o autor, a própria tipicidade dos fatos cometiGRVVRERLPS«ULRGHVVDVOHLVLQFOXLRIDWRUWHPSRUDOFRPRSUHVVXSRVWRGDLOLcitude punível ou da agravação da sanção. Assim, a circunstância de o fato ter
VLGR SUDWLFDGR GXUDQWH D VLWXD©¥R GH HPHUJ¬QFLD RX QR SUD]R ˉ[DGR FRQVWLWXL
elemento temporal do próprio fato típico, aplicando-se o princípio da especialidade. A lei penal mais nova não retroagirá simplesmente porque as situações
WLSLˉFDGDVV¥RGLYHUVDV
Em relação às leis penais em branco, a questão da retroatividade ganha
bastante importância. Normas penais em branco são as que dependem de ouWUDVQRUPDVSDUDTXHKDMDDLQWHJUD©¥RGDGHˉQL©¥RW¯SLFDGRGHOLWR7HPFRQteúdo vago, lacunoso. O problema que se coloca diz respeito à possibilidade do
FRPSOHPHQWRUHWURDJLUSDUDEHQHˉFLDURU«X,QLFLDOPHQWH«QHFHVV£ULRID]HUD
diferença entre normas penais em branco próprias – aquelas cujo complemento emana de fonte distinta de lei federal – e normas penais em branco impróprias – aquelas cujo complemento emana de lei federal. Assim, conforme a doutrina, se se tratar de norma penal em branco imprópria, o complemento retroagirá
vez que houve um processo legislativo indicando mudança na concepção jurídica referente à hipótese. Em casos de norma penal em branco própria não haverá a retroatividade desde que o complemento vincule-se a circunstâncias anormais do tempo do fato, quando terá a natureza de norma excepcional, aplicando-se
RDUW|GR&µGLJR3HQDO&RPRH[HPSOR«FLWDGRRWDEHODPHQWRGHSUH©RV6H
por outro lado, não houver fato anormal ligado ao complemento, será aplicada
DUHJUDGDUHWURDWLYLGDGHGDOHLEHQ«ˉFD&LWDVHRH[HPSORGDH[FOXV¥RGHXPD
GRHQ©DGDOLVWDGHQRWLˉFD©¥RFRPSXOVµULDTXHSRGHU£EHQHˉFLDUP«GLFRSURFHVVDGR SHOR FULPH GHVGH TXH D QRWLˉFD©¥R Q¥R VH YLQFXOH D FLUFXQVW¤QFLDV
excepcionais.
3RU ˉP LPSRUWDQWH IULVDU TXH HP FDVR GH VXFHVV¥R GH OHLV QR WHPSR D
doutrina não vem admitindo a hipótese de combinação de leis ou Lex tertia, em
que se busca a conjugação de dispositivos de duas leis para se chegar a uma
QRUPDPDLVEHQ«ˉFDTXDQGRDPEDVDVOHLVUHJXODPDPDW«ULDHPWHPSRVGLVtintos e uma revogou a outra. É o que ocorreria na retroatividade parcial de leis,
SRUPHLRGDDSOLFD©¥RVHOHWLYDGDVGLVSRVL©·HVPDLVEHQ«ˉFDVGHFDGDXPDGDV
OHLV3DUD1HOVRQ+XQJULDQ¥R«SRVV¯YHODFRPELQD©¥RGHOHLVM£TXHRMXL]HVtará exercendo papel de legislador, usurpando a separação de Poderes. De igual
IRUPDR67)Q¥RWHPDGPLWLGRWDOUDFLRF¯QLRHLVTXHYHPHQWHQGHQGRTXHFRPbinação de leis poderia caracterizar verdadeira violação do princípio da separa©¥RGRVSRGHUHVRTXHUHVWRXFRQVLJQDGRQRMXOJDPHQWRGR+&
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(TRF/2R/Juiz/2007) É possível a aplicação combinada de leis penais como
resposta à prática de um determinado fato delituoso?
Autora: Camila Franco e Silva Velano

Direcionamento da resposta

1DUHVSRVWDRFDQGLGDWRGHYHHVFODUHFHURTXH«DDSOLFD©¥RFRPELQDGD
de leis, situação em que há a conjugação de partes de dispositivos legais peQDLV FRP YLVWDV D IDYRUHFHU R U«X (P OLQKDV JHUDLV R FDQGLGDWR GHYH DSRQWDU
TXHDDSOLFD©¥RFRPELQDGD«RDWRGHH[WUDLUGHGXDVRXPDLVOHLVDOJXPDVSDUWHVPDLVEHQ«ˉFDVSDUDVHDSOLFDUDRFDVRFRQFUHWR6HTXHQFLDOPHQWHRFDQGLdato deve esmiuçar as diversas correntes doutrinárias sobre o assunto e, em conclusão, o candidato deve esclarecer que a opinião dominante, comungada pelo
67) « D QR VHQWLGR GH TXH Q¥R « SRVV¯YHO D DSOLFD©¥R FRPELQDGD GH OHLV VRE
pena de ofensa à separação de poderes.
Sugestão de resposta

Na aplicação combinada de leis penais ou Lex tertia busca-se a conjuga©¥R GH GLVSRVLWLYRV GH GXDV OHLV SDUD VH FKHJDU D XPD QRUPD PDLV EHQ«ˉFD
TXDQGRDPEDVDVOHLVUHJXODPDPDW«ULDHPWHPSRVGLVWLQWRVHXPDUHYRJRXD
RXWUD/RJR«RDWRGHH[WUDLUGHGXDVRXPDLVOHLVDOJXPDVSDUWHVSDUDVHDSOLcar ao caso concreto. É o que ocorreria na retroatividade parcial de leis, por meio
GD DSOLFD©¥R VHOHWLYD GDV GLVSRVL©·HV PDLV EHQ«ˉFDV GH FDGD XPD GDV OHLV
Exemplo dessa situação ocorreria com a possibilidade de aplicação da causa de
diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 aos delitos praticados sob a
vigência da lei antiga, dispensando-se todos os demais dispositivos da nova Lei
GH'URJDVTXHV¥RQRFRQMXQWRPDLVPDO«ˉFRDRU«X
6REUHRDVVXQWRH[LVWHPGLYHUVDVFRUUHQWHV3DUD1HOVRQ+XQJULDQ¥R«
possível a combinação de leis, já que o juiz estará exercendo papel de legislaGRUXVXUSDQGRDVHSDUD©¥RGH3RGHUHV-£SDUD-RV«)UHGHULFR0DUTXHVVHULDVLP
possível a combinação de leis, já que não haveria criação de nova lei, mas apenas interpretação do juiz, dentro dos parâmetros que a lei fornece. De outro lado,
DVVLPDJLQGRRMXL]HVWDULDREHGHFHQGRFRPˉGHOLGDGHDRVSUHFHLWRVFRQVWLWXFLRQDLVM£TXHVHHVWDULDEHQHˉFLDQGRRU«X
267)SRU«PQ¥RWHPDGPLWLGRWDOUDFLRF¯QLRHLVTXHYHPHQWHQGHQGR
que combinação de leis poderia caracterizar verdadeira violação do princípio da
VHSDUD©¥RGRVSRGHUHVRTXHUHVWRXFRQVLJQDGRQRMXOJDPHQWRGR+&
3RU ˉP LPSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH R &µGLJR 3HQDO 0LOLWDU 'HFUHWR/HL
QRDUW|i|SUR¯EHH[SUHVVDPHQWHDFRPELQD©¥RGHOHLV
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(Vunes/Juiz/2003) Dissertação. Concurso aparente de normas.
Autoras: Márcia Helena Bosch e Maria Domitila Prado Manssur Domingos

Direcionamento da resposta

6REUHRFRQFXUVRRXFRQˊLWRDSDUHQWHGHQRUPDVGHYHRFDQGLGDWRLQLFLDU
sua dissertação esclarecendo que para um fato (crime) há apenas uma norma a
ser aplicada a ele, e ainda que para um único fato várias normas aparentemente
WHQKDPLQFLG¬QFLDWDOVLWXD©¥RRXFRQˊLWR TXHQ¥R«UHDOPDVDSHQDDSDUHQWH 
resolve-se por meio da aplicação dos princípios da sucessividade (lei posterior
afasta a aplicação da lei anterior); especialidade (lei especial afasta a aplicação
da lei geral); subsidiariedade (lei principal afasta a aplicação da lei subsidiária);
absorção (lei mais ampla absorve lei de conteúdo mais estreito) e alternatividade (a escolha de uma lei afasta a aplicação de outra – ou uma ou outra).
Sugestão de resposta

3RGHVH IDODU HP FRQFXUVR RX FRQˊLWR DSDUHQWH GH QRUPDV TXDQGR SDUD R
mesmo fato parece se aplicar mais de uma norma, ou seja, duas normas são aparentemente aplicáveis ao mesmo fato, mas considerando que o Direito Penal apreVHQWDVHFRPRXPVLVWHPDOµJLFRHKDUP¶QLFRGRWDGRGHQRUPDVLQGHSHQGHQWHVH
FRPJUDXVGHKLHUDUTXLD DWUDY«VGDLQWHUSUHWD©¥RHXWLOL]DQGRVHGHGHWHUPLQDGRV
FULW«ULRV RDSOLFDGRULGHQWLˉFDU£DQRUPDDSOLF£YHODRIDWR HDSHQDVXPDGHODV 
3HOR FKDPDGR FULW«ULR GD VXFHVVLYLGDGH FI MXULVWD *XLOKHUPH GH 6RX]D
Nucci, no seu Manual de Direito Penal), quando houver um período de tempo
separando duas ou mais normas – todas aplicáveis ao mesmo fato – deverá ser
DSOLFDGDDOHLSRVWHULRUTXH«DPDLVUHFHQWH lex posterior derogat priori). Pelo
SULQF¯SLR GD HVSHFLDOLGDGH FULW«ULR GD HVSHFLDOLGDGH  D OHL HVSHFLDO SUHYDOHFH
VHPSUH VREUH D OHL JHUDO$ QRUPD HVSHFLDO « DTXHOD TXH SRVVXL WRGRV RV HOHmentos da geral e mais alguns denominados especializantes, que trazem algo
mais ou algo menos de severidade.
A norma especial pode descrever tanto um crime mais leve quanto um
crime mais grave. Este princípio vem inclusive positivado no artigo 12 do Código
Penal ao prescrever que “As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.”, logicamente que sempre em obediência ao princípio constitucional da lei penal mais beQ«ˉFD 3HOR SULQF¯SLR GD VXEVLGLDULHGDGH WLSR GH UHVHUYD  XPD QRUPD «
considerada subsidiária em relação a outra quando a conduta prevista por ela
LQWHJUDRWLSRGDQRUPDSULQFLSDORXVHMDDQRUPDVXEVLGL£ULD«DEVRUYLGDSHOD
norma primária.
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A norma subsidiária pode ser entendida como aquela que descreve um
grau menor de violação de um mesmo bem jurídico e se encontra compreendida em outro tipo penal como fase normal de execução de crime mais grave. A
QRUPDSULP£ULD«DTXHODTXHGHVFUHYHXPIDWRPDLVDEUDQJHQWHHSRULVVRHP
razão do princípio da subsidiariedade, absorve a norma menos ampla. A norma
subsidiária somente se aplica quando a norma principal não puder incidir ao
fato, quando então a norma subsidiária funciona como um “soldado de reserva”
(expressão utilizada por Nelson Hungria).
Ainda quanto a este princípio importante mencionar que a subsidiariedade poderá ser expressa ou tácita, sendo expressa quando a própria norma subsidiária reconhecer o seu caráter subsidiário, admitindo a sua incidência somenWHVHQ¥RˉFDUFDUDFWHUL]DGRRFULPHPDLVJUDYH DUW&3ȝȢH[SRUDYLGDRX
a saúde de outrem a perigo direto e iminente, com pena de detenção de três
PHVHVDXPDQRVHRIDWRQ¥RFRQVWLWXLFULPHPDLVJUDYHȣ 6HU£FDVRGHVXEVLdiariedade tácita quando a norma subsidiária nada mencionar, mas diante de
determinado caso concreto, restará claro o seu caráter subsidiário.
3HORSULQF¯SLRGDFRQVXQ©¥R FULW«ULRGDDEVRU©¥R TXDQGRRIDWRSUHYLVWR
por uma lei estiver contido em outra lei de maior amplitude, aplica-se a este fato
DOHLPDLVDPSODRTXH«FKDPDGRSHODGRXWULQDGHFULPHPHLRHFULPHˉP R
agente mata a vítima mediante pauladas, resultando nela lesões corporais antes
da sua morte, de maneira que, pela aplicação do princípio da consunção, as lesões
FRUSRUDLVȝFULPHPHLRȝV¥RDEVRUYLGDVSHORFULPHGHKRPLF¯GLRȝFULPHˉP 
A distinção entre o princípio da consunção e o princípio da subsidiarieGDGH«TXHQRSULPHLURIDWRHVW£FRQWLGRHPRXWURGHPDLRUDPSOLWXGHSHUPLWLQGRTXHDHOHVHG¬XPD¼QLFDWLSLˉFD©¥RDRSDVVRTXHQRVHJXQGRFDVR VXEVLGLDULHGDGH XPWLSRHVW£FRQWLGRGHQWURGRRXWUR SDUDPDWDUȝKRPLF¯GLRȝ«
preciso provocar lesões – lesões corporais). Outro exemplo onde ocorre a conVXQ©¥R«QRFKDPDGRFULPHSURJUHVVLYRTXDQGRRDJHQWHGHVGHRLQ¯FLRSUHtende produzir o resultado mais grave, atingindo seu objetivo por meio de atos
sucessivos e crescentes de violação ao bem jurídico, sendo que o último ato –
causador do resultado desejado – absorve todos os atos anteriores (porque acarretaram violações em menor grau).
Pelo princípio da alternatividade a aplicação de uma norma a um fato exFOXLDDSOLFDELOLGDGHGHRXWUDTXHWDPE«PRSUHY¬FRPRFULPHWDOFRPRRFRUre nos chamados tipos mistos alternativos ou crimes de ação múltipla (art. 33
GD/HLGH'URJDVTXHWUD]IRUPDVGLIHUHQWHVGHVHFRPHWHURFULPHGHWU£ˉco de drogas, sendo que a realização de qualquer das 18 condutas (ou várias
GHODV FRQˉJXUDU£RFULPH 
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2. DO CRIME
2.1. Relação de Causalidade
(MPE/PR/Promotor/2012) Crimes de omissão de ação: (i) descrever a estrutura dos tipos de omissão de ação; (ii) explicar as fontes formal e material da
posição de garantidor na omissão imprópria.
Autor: Alexandre Salim

Direcionamento da resposta

,WHP L QRVWLSRVGHRPLVV¥RGHD©¥RSUµSULDK£HOHPHQWRVREMHWLYRV H[posição do bem jurídico a perigo; possibilidade concreta de agir para evitar o
resultado; omissão do comportamento devido) e subjetivos (dolo); nos tipos de
omissão de ação imprópria, igualmente, há elementos objetivos (os três referidos anteriormente somados a outros dois: produção do resultado naturalístico
e posição de garante) e subjetivos (dolo e culpa).
,WHP LL RFDQGLGDWRGHYHU£GLIHUHQFLDUDfonte clássica ou formal (cujos
FULW«ULRVV¥RFRQIHULGRVSHODOHLȝ&3DUWi| GDfonte moderna ou material FXMRV FULW«ULRV V¥R FRQIHULGRV SHOD GRXWULQD  GD SRVL©¥R GH JDUDQWLGRU QD
omissão imprópria.
Sugestão de resposta

4XDQWR¢FRQGXWDRVFULPHVFODVVLˉFDPVHHPFRPLVVLYRVRPLVVLYRVHGH
conduta mista. Enquanto nos delitos comissivos o tipo penal descreve uma conduta positiva (ação/fazer), nos delitos omissivos o tipo descreve uma conduta
QHJDWLYD RPLVV¥RQ¥RID]HU -£RVFULPHVde conduta mista são aqueles em que
o tipo penal prevê os dois comportamentos, uma ação seguida de uma omissão,
FRPRQRFDVRGDDSURSULD©¥RGHFRLVDDFKDGD &3DUWSDU¼QLFR,, 
Os crimes omissivos podem ser próprios (ou puros) e impróprios (impuros ou comissivos por omissão).
A omissão de ação própria está fundada na solidariedade humana entre
RVPHPEURVGDVRFLHGDGH GHYHUJHQ«ULFRGHDJLU -£DRPLVV¥RGHação imprópria tem como fundamento a posição de garantidor do bem jurídico, obrigando
DXPGHWHUPLQDGRJUXSRGHSHVVRDV GHYHUHVSHF¯ˉFRGHDJLU 
,WHP L 
No que se refere à estrutura dos tipos de omissão de ação, há aspectos
objetivos e subjetivos. O tipo objetivo da omissão de ação traz os seguintes
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elementos (comuns aos crimes omissivos puros e impuros): a) exposição do bem
jurídico a perigo; b) possibilidade concreta de agir para evitar o resultado; e c)
omissão do comportamento devido. Os crimes omissivos impróprios ainda exiJHPRXWURVGRLVHOHPHQWRVREMHWLYRVHVSHF¯ˉFRV G SURGX©¥RGRUHVXOWDGRQDturalístico como consequência causal da omissão do comportamento devido e
H  SRVL©¥R GH JDUDQWH RX JDUDQWLGRU -£ R tipo subjetivo da omissão pode ser
apenas o dolo (nos crimes omissivos próprios) ou o dolo e a culpa (nos crimes
omissivos impróprios).
,WHP LL 
$GRXWULQDLGHQWLˉFDGXDVIRQWHVSDUDGHˉQLUDSRVL©¥RGHJDUDQWLGRUQRV
FULPHVRPLVVLYRVLPSUµSULRVXPDIRUPDOHRXWUDPDWHULDO YJ-XDUH]6DQWRVLQ
Direito Penal, Parte Geral). O critério formal está disposto no art. 13, § 2º, do CP,
e leva em conta a lei (alínea a), o contrato (alínea b) e a ingerência (conduta anterior perigosa – alínea c -£Rcritério material utiliza aspectos mais abrangentes, como (i) a garantia de proteção de bem jurídico determinado e (ii) a garantia de segurança de fontes de perigo determinadas para a proteção de bens
jurídicos indeterminados.

(TJ/DFT/Juiz/2011) Elemento subjetivo do tipo. Relação de causalidade material – teorias: (i) teoria da imputação objetiva; (ii) teoria da causalidade adequada ou das condições qualiﬁcadoras; e (iii) teoria da equivalência dos antecedentes causais ou da “condictio sine qua non”. Deﬁna-as e exempliﬁque.
Autoras: Márcia Helena Bosch e Maria Domitila Prado Manssur Domingos

Direcionamento da resposta

A questão deve ser iniciada situando-se o nexo causal como um dos elementos do tipo penal, e, a partir daí, cabe conceituação do elemento subjetivo
GRWLSRFRPH[SUHVVDPHQ©¥RDRVDUWLJRVHGR&µGLJR3HQDOHGLVVHUWD©¥RVREUHDVWHRULDVQRPHDGDVFRPDH[HPSOLˉFD©¥RUHTXHULGD
Sugestão de resposta

O fato material que se ajusta aos elementos de tipo penal, ou seja, conduta dolosa ou culposa, resultado (crime material), nexo causal (crime material)
HWLSLFLGDGH«FRQVLGHUDGRWLSRSHQDO'HˉQHVHQH[RFDXVDOFRPRRHORHQWUH
a conduta do agente e o resultado naturalístico, que, para ter relevância penal,
GHYHWLSLˉFDUGHOLWRSUHYLVWRQRRUGHQDPHQWRSHQDOGHVGHTXHRDJHQWHWHQKD
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