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4. Dos Crimes Contra a Pessoa
Os direitos e garantias individuais não têm caráter 

absoluto, por esse motivo, o direito à vida é relativo. 
 Pena de morte em caso de guerra externa. (Art. 5º, 
XLVII, “a”, CF/88). O crime de homicídio, capitu-
lado nos crimes contra a vida, está descrito no Art. 
121 do Código Penal, e versa sobre a eliminação 
da vida humana extrauterina.

Vejamos no quadro abaixo quais são os crimes do-
losos contra a vida, e suas principais peculiaridades:

Crimes Contra a Vida
São todos crimes de Ação 

penal incondicionada.
São Julgados pelo tribunal 

do Júri.
Obs.: O homicídio culposo é 

julgado pelo Juiz.

Homicídio (Art. 121, CP)

Participação em Suicídio (Art. 122, CP)

Infanticídio (Art. 123, CP)

Aborto (Arts. 124 a 126, CP)

Dos crimes culposos contra a vida, só temos o 
homicídio. Os demais não comportam a modalida-
de culposa, o aborto culposo pode ser resultado qua-
lificado, mas crime autônomo ele não é. Não temos 
infanticídio culposo também. Só o homicídio admi-
te a forma culposa.

Dos Crimes Contra a Vida

Homicídio Simples
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de Diminuição de Pena
§ 1º. Se o agente comete o crime impelido por mo-
tivo de relevante valor social ou moral, ou sob o 
domínio de violenta emoção, logo em seguida a in-
justa provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a 
pena de um sexto a um terço.

Homicídio Qualificado
§ 2º. Se o homicídio é cometido:

I. Mediante paga ou promessa de recompensa, 
ou por outro motivo torpe;
II. Por motivo fútil;
III. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, 
asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, 
ou de que possa resultar perigo comum;
IV. À traição, de emboscada, ou mediante dis-
simulação ou outro recurso que dificulte ou 
torne impossível a defesa do ofendido;
V. Para assegurar a execução, a ocultação, a 
impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Feminicídio
VI. Contra a mulher por razões da condição de 
sexo feminino:

VII. Contra autoridade ou agente descrito 
nos Arts. 142 e 144 da Constituição Federal, 
integrantes do sistema prisional e da Força 
Nacional de Segurança Pública, no exercício da 
função ou em decorrência dela, ou contra seu 
cônjuge, companheiro ou parente consanguí-
neo até terceiro grau, em razão dessa condição:     
(Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015).

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
§ 2º-A. Considera-se que há razões de condição de 
sexo feminino quando o crime envolve:

I. Violência doméstica e familiar;
II. Menosprezo ou discriminação à condição 
de mulher.

§ 7ºA. Pena do feminicídio é aumentada de 1/3 
(um terço) até a metade se o crime for praticado:

I. Durante a gestação ou nos 3 (três) meses pos-
teriores ao parto;
II. Contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, 
maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência;
III. Na presença de descendente ou de ascen-
dente da vítima.

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
A Lei nº 13.104/2015 introduziu no Código penal 

uma nova figura típica: o feminicídio. A  pena para 
homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de prisão, e 
será aumentada em um terço se o crime acontecer 
durante a gestação ou nos três meses posteriores ao 
parto; se for contra adolescente menor de 14 anos ou 
adulto acima de 60 anos ou ainda pessoa com defi-
ciência. Também se o assassinato for cometido na 
presença de descendente ou ascendente da vítima.

Conceito
Podemos definir como uma qualificadora do cri-

me de homicídio motivada pelo ódio contra as mu-
lheres, tendo como ente motivador por circunstân-
cias específicas em que o pertencimento da mulher 
ao sexo feminino é central na prática do delito. Entre 
essas circunstâncias estão incluídos: os assassinatos 
em contexto de violência doméstica ou familiar e o 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

Temos essa qualificadora conhecida como crime 
fétido.

Razões de Gênero
A qualificadora do feminicídio não poderá ser 

provada por um laudo pericial ou exame cadavérico, 
porque nem sempre um assassinado de uma mulher 
será considerado “feminicídio”. Assim, para ser con-
figurada a qualificadora do feminicídio, a acusação 
tem que provar que o crime foi cometido contra a 
mulher por razões da condição de sexo feminino.

O feminicídio foi acrescentado no § 2º-A. Essa 
conduta tomou a forma de uma norma explicativa 
do termo razões da condição de sexo feminino, po-
dendo ocorrer em duas situações:
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 ˃ Violência doméstica e familiar; 
 ˃ Menosprezo ou discriminação à condição 

de mulher; 
O § 7º do Art. 121 do CP estabelece causas de au-

mento de pena para o crime de feminicídio.
A pena será aumentada de 1/3 até a metade se for 

praticado: 
 ˃ Durante a gravidez ou nos 3 meses poste-

riores ao parto; 
 ˃ Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 

60 anos ou com deficiência; 
 ˃ Na presença de ascendente ou descendente 

da vítima�
Art. 1º. São considerados hediondos os seguintes 
crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consu-
mados ou tentados:

I. homicídio (Art. 121), quando praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio, ainda 
que cometido por um só agente, e homicídio 
qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, 
V, VI e VII); 

Como todo homicídio qualificado, o feminicídio 
também é considerado hediondo de acordo com o 
Art. 1º da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos).

Essa qualificadora foi inserida pela Lei nº 
13.142/2015, que acrescentou objetivamente essa 
ação no rol dos crimes hediondos no Art. 1º inciso 
I-A e também aumentou a pena de 1/3 a 2/3 no Art. 
129 (lesão corporal).

VII. Contra autoridade ou agente descrito 
nos Arts. 142 e 144 da Constituição Federal, 
integrantes do sistema prisional e da Força 
Nacional de Segurança Pública, no exercício da 
função ou em decorrência dela, ou contra seu 
cônjuge, companheiro ou parente consanguí-
neo até terceiro grau, em razão dessa condição:

• São autoridades previstas no Art. 142 da CF/88: 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 
instituições nacionais permanentes e regulares, or-
ganizadas com base na hierarquia e na disciplina, 
sob a autoridade suprema do Presidente da Repú-
blica, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia 
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de 
qualquer destes, da lei e da ordem.

• São autoridades do Art. 144 da CF/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, di-
reito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I. Polícia federal;
II.  Polícia rodoviária federal;
III. Polícia ferroviária federal;

IV. Polícias civis;
V. Polícias militares e corpos de bombeiros mi-
litares.

§8º. Guardas municipais

Homicídio Culposo
§ 3º. Se o homicídio é culposo: 
Pena - detenção, de um a três anos.

Aumento de pena
§ 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 
1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância 
de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o 
agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, 
não procura diminuir as consequências do seu ato, 
ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo do-
loso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um 
terço) se o crime é praticado contra pessoa menor 
de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. 
§ 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz pode-
rá deixar de aplicar a pena, se as consequências da 
infração atingirem o próprio agente de forma tão 
grave que a sanção penal se torne desnecessária. 

Conceito
O homicídio é morte injusta de uma pessoa pra-

ticada por outrem. De acordo com Nelson Hungria 
É o Crime por excelência.

No Art. 121, caput tem-se o chamado Homicídio 
Doloso Simples. No Art. 121, §1º, tem-se o chamado 
Homicídio Doloso Privilegiado. O Art. 121, §2º, traz 
o Homicídio Doloso qualificado. O Art.121, §3º, traz 
o Homicídio Culposo.  O Art. 121, §4º, do CP traz as 
Majorantes de Pena, o §5º traz o Perdão Judicial.

E o homicídio preterdoloso? Está previsto no Art. 
129, §3º do CP: é a lesão corporal seguida de morte.

Homicídio não é genocídio, são dois crimes dis-
tintos. Nem todo homicídio em massa vai ser geno-
cídio. Para ser genocídio tem que se enquadrar na lei, 
o propósito tem que ser de exterminar total ou par-
cialmente um grupo étnico, social ou religioso. Se o 
objetivo não for esse, não temos o genocídio. Pode ser 
genocídio segregando membros de um grupo, impe-
dindo o nascimento no seio de um grupo. Foi o que 
Saddam Hussein fez com os Curdos no Iraque.

Homicídio Simples
Art. 121. Matar alguém:

Sujeito Ativo: é crime comum, pode ser pratica-
do por qualquer pessoa.

Sujeito Passivo: da mesma forma, pode ser pra-
ticado por qualquer pessoa. Noronha entende que o 
Estado também figura como vítima do homicídio, jus-
tificando existir um interesse do ente político na con-
servação da vida humana, sua condição de existência.



381

N
O

ÇÕ
ES

 D
E 

D
IR

EI
TO

 P
EN

A
L

Alguns autores dizem ainda que, quando a víti-
ma for Presidente da República, do Senado Federal 
ou da Câmara dos Deputados, o crime pode ser con-
tra a Segurança Nacional. Pode estar enquadrado no 
Art. 121 do CP ou do Art. 29 da Lei nº 7.170/83, que 
é matar alguém com motivação política. Caso isso 
ocorra, se está diante do Princípio da Especialidade.

Conduta Punida
A conduta punível nesse tipo penal nada mais é 

que tirar a vida de alguém. Atente-se para a diferença:
 ˃ Vida intrauterina:  abortamento – aborto�
 ˃ Vida extrauterina: homicídio ou infanticídio�

Quanto ao início do parto, existem três correntes:
 ˃ 1ª Corrente: dá-se com o completo e total 

desprendimento do feto das entranhas 
maternas;

 ˃ 2ª Corrente: ocorre desde as dores do parto; 
 ˃ 3ª Corrente: ocorre com a dilatação do colo 

do útero�
Forma de execução: trata-se de delito de execu-

ção livre, podendo ser praticado por ação ou omis-
são, meios de execução diretos ou indiretos.

Tipo Subjetivo: o Art. 121, caput é punido a títu-
lo de dolo direto ou dolo eventual.

FIQUE LIGADO

A finalidade do agente pode servir como privilégio 
ou como qualificadora.

Verifica-se o dolo eventual quando o agente as-
sumiu o risco de praticar a conduta delituosa. Atual-
mente os tribunais vêm entendendo que quando o 
agente, embriagado, pratica homicídio de trânsito, 
pode ser condenado pelo homicídio do Art. 121 do 
CP, tendo em vista que, ao ingerir bebida alcoólica 
e tomar a direção de um veículo, assumiu o risco de 
produzir o evento danoso.

Consumação e Tentativa
Trata-se de delito material ou de resultado, ou 

seja, o delito consuma-se com a morte. A morte dá-
se com a cessação da atividade encefálica. Cessando 
a atividade encefálica, o agente será considerado 
morto, conforme se extrai da Lei nº 9.434/97 – Lei de 
Transplantes. A tentativa é possível, considerando 
que o homicídio se trata de crime plurissubsistente, 
permitindo a execução fracionamento.

O homicídio simples pode ser considerado crime 
hediondo quando praticado em atividade típica de 
grupo de extermínio. É o chamado homicídio con-
dicionado. O homicídio pode ser praticado através 
de relações sexuais ou atos libidinosos. 

 “A”, portador do vírus HIV (AIDS) e sabedor des-
ta condição, com a intenção de matar, tem relação 
sexual com “B”, com o fim de transmitir volun-
tária e dolosamente o vírus a este último. Nesta 
situação, após a transmissão, enquanto “B” não 
morrer, “A” responderá por tentativa de homicí-
dio, após a morte de “B”, “A” responderá por ho-
micídio consumado.

Homicídio Privilegiado
Art. 121, § 1º. Se o agente comete o crime impelido 
por motivo de relevante valor social ou moral, ou 
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida 
a injusta provocação da vítima, ou juiz pode redu-
zir a pena de um sexto a um terço.

O Homicídio Privilegiado é caso de diminuição 
de pena, havendo diminuição de pena de 1/6 a 1/3. 
Essa diminuição de pena é direito subjetivo do réu, 
sendo que, presentes os requisitos, o juiz deve redu-
zir a pena.

Hipóteses Privilegiadoras
• Se o agente comete o crime por motivo de rele-
vante valor social

No valor social, o agente mata para atender os in-
teresses de toda coletividade.

 Matar estuprador do bairro; matar um assassi-
no que aterroriza a cidade.

• Se o agente comete o crime por relevante valor 
moral: o agente mata para atender interesses parti-
culares, diferente do valor social

Esses interesses morais são ligados aos sentimen-
tos de compaixão, misericórdia ou piedade. 

 Eutanásia; A mata B porque matou o filho.
Alguns autores salientam que há uma doutrina ca-

da vez mais recente de que a ortotanásia não seja crime, 
mas essa questão, indagada em concurso do MP de SC, 
foi considerada tão crime como a eutanásia. 

• Se o agente comete o crime sob o domínio de 
violenta emoção, logo em seguida a injusta provoca-
ção da vítima - Homicídio Emocional

Atente-se que domínio não se confunde com 
mera influência. A mera influência é uma atenuante 
de pena prevista no Art. 65 do CP. 

É necessário observar que o homicídio deve 
ocorrer logo após a injusta provocação da vítima, ou 
seja, deve haver imediatidade da reação (reação sem 
intervalo temporal). Entende a jurisprudência que, 
enquanto perdurar o domínio da violenta emoção, a 
reação será considerada imediata.

Observa-se ainda que a provocação da vítima 
deve ser injusta, e isso não traduz, necessariamente, 
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um fato típico. Pode haver injusta provocação sem 
configurar fato típico, mas serve para configurar o 
homicídio emocional. 

 Adultério.
Se for injusta a agressão da vítima, será caso de 

legitima defesa. 
O privilégio é sempre circunstância do crime. 

Sendo que as circunstâncias subjetivas são incomu-
nicáveis, nos termos do Art. 30 do CP. Já as circuns-
tâncias objetivas são comunicáveis, nos termos do 
Art. 30, in fine.

Circunstâncias Subjetivas Circunstâncias Objetivas

Não se comunicam. Comunicam-se.

Ligam-se ao motivo ou estado anímico 
do agente

Ligam-se ao meio / modo 
de execução

Como as privilegiadoras aqui citadas são 
subjetivas, não haverá comunicabilidade em 

relação aos demais autores do crime, logo 
não se aplica ao coautor se não restarem 

comprovados os mesmos requisitos.

Homicídio Qualificado
O homicídio qualificado é sempre crime hediondo.

FIQUE LIGADO

Posição Majoritária – 6ª Turma do STJ (HC 78.643/
PR), Nelson Hungria, Raúl Eugênio Zaffaroni e Ale-
xandre Araripe Marinho – As qualificadoras não são, a 
rigor, circunstâncias, mas sim elementares do Tipo De-
rivado, porque dão pena abstrata nova, ou seja, podem 
ser identificadas antes mesmo da fixação da pena-ba-
se. Então sempre se comunicam.

Homicídio Qualificado
§ 2º. Se o homicídio é cometido:

I. Mediante paga ou promessa de recompensa, 
ou por outro motivo torpe;
II. Por motivo fútil;
III. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, 
asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou 
cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV. À traição, de emboscada, ou mediante dis-
simulação ou outro recurso que dificulte ou 
torne impossível a defesa do ofendido;
V. Para assegurar a execução, a ocultação, a 
impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Motivo Torpe
É o motivo abjeto, ignóbil, vil, espelhando ga-

nância.

É indagado se a qualificadora da torpeza se aplica 
também ao mandante, ou apenas para o executor.

Alguns autores dizem que a resposta depende se 
se entende que essa qualificadora é uma elementar 
ou se é circunstância. Entendendo que se trata de 
circunstância, somente o executor responde pelo 
homicídio qualificado já que a circunstância subjeti-
va não se comunica. Por outro lado, entendendo-se 
que se trata de elementar subjetiva do crime, haverá 
comunicabilidade, estendendo-se a qualificadora ao 
mandante (ambos respondem pela qualificadora – 
mandante e executor).

Atualmente, prevalece a segunda hipótese, ou seja, 
que se trata de elementar subjetiva do crime, e man-
dante e executor respondem pelo crime qualificado.

Mediante Paga ou Promessa de Recompensa 
No caso de o agente matar mediante paga ou 

promessa de recompensa de natureza diversa da 
econômica, por exemplo, sexual, continua se tratan-
do de motivo torpe, pois não deixa de se ajustar ao 
encerramento genérico, somente não configurando 
o exemplo dado no início do inciso. É o chamado 
homicídio mercenário.

Esse homicídio mercenário que nada mais é que 
um exemplo de torpeza. O executor é chamado de 
matador de aluguel. 

O crime, mediante paga ou promessa, é crime de 
concurso necessário (plurisubsistente – plurilateral 
– plurisubjetivo), exigindo-se pelo menos duas pes-
soas (mandante e executor).

Neste caso, necessariamente a natureza é econô-
mica, logo se a vantagem era promessa sexual, entre 
outras, não incidirá a qualificadora.

Nesse inciso I o legislador aqui encerrou de for-
ma genérica, o que permite a interpretação analógi-
ca, ou seja, permite ao juiz a análise de outras situa-
ções que aqui podem se enquadrar.

Por Motivo Fútil
Segundo alguns autores é aquele que ocorre 

quando o móvel apresenta real desproporção entre 
o delito e a sua causa moral. Tem-se a pequeneza do 
motivo (matar por pouca coisa).

 Briga de trânsito.
Tem caráter SUBJETIVO, pois se refere à moti-

vação do agente para cometer o crime. 
É um motivo insignificante, de pouca importân-

cia, completamente desproporcional à natureza do 
crime praticado. 

Atente-se que, motivo fútil não se confunde com 
motivo injusto, uma vez que a injustiça é caracterís-
tica de todo e qualquer crime - injusto penal.



383

N
O

ÇÕ
ES

 D
E 

D
IR

EI
TO

 P
EN

A
L

FIQUE LIGADO

CIÚME não é considerado motivo torpe.

AUSÊNCIA de motivo não é considerado motivo fútil.

Um motivo não pode ser FÚTIL e TORPE ao mesmo 
tempo, pois um exclui o outro.

Se não há motivo comprovado nos autos, poderá 
ser denunciado por homicídio qualificado pelo mo-
tivo fútil? Aqui há duas correntes:

1ª Corrente: a ausência de motivos equipara-se ao 
motivo fútil, pois seria um contrassenso conceber que 
o legislador punisse com pena mais grave quem mata 
por futilidade, permitindo que o que age sem qualquer 
motivo receba sanção mais branda. (MAJORITÁRIA)

2ª Corrente: a ausência de motivos não pode ser 
equiparada ao motivo fútil, sob pena de se ofender o 
princípio da reserva legal. É o que entende Cezar Ro-
berto Bitencourt – para ele o legislador que deve in-
cluir a ausência de motivo no rol das qualificadoras.

Com Emprego de Veneno, Fogo, Explosivo, 
Asfixia, Tortura ou Outro Meio Insidioso ou 
Cruel, ou de que Possa Resultar Perigo Comum

Neste inciso, novamente se permite a interpreta-
ção analógica, trazendo alguns exemplos o inciso.

Tem caráter objetivo, pois se refere aos meios 
empregados pelo agente para o cometimento do ho-
micídio.

Esse inciso permite igualmente a interpretação 
analógica, trazendo como exemplos o emprego de 
veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura.

No caso do emprego de veneno, é imprescindível 
que a vítima desconheça estar ingerindo a substân-
cia letal.

No caso de tortura, o sofrimento é aquele desne-
cessário da vítima antes da sua morte.

Homicídio qualificado pela 
tortura (Art. 121, § 2º, III, CP)

Tortura com resultado morte 
(Art. 1º, § 3º, Lei nº 9.455/97) 

Morte DOLOSA. Morte PRETERDOLOSA.

O agente utiliza a tortura para 
provocar a morte da vítima.

O agente tem o dolo de torturar 
a vítima, e da tortura resulta 

culposamente sua morte.

Competência do tribunal do júri. Competência do juiz.

A tortura foi o meio utilizado 
para a morte.

A tortura foi o fim desejado, mas a 
morte foi culposa. 

A Traição, de Emboscada, ou Mediante Dissimu-
lação ou Outro Recurso que Dificulte ou Torne 
Impossível a Defesa do Ofendido 
O legislador cita como exemplos a traição, embos-

cada ou dissimulação, finalizando de maneira genéri-
ca o que também permite a interpretação analógica.

Tem caráter objetivo (modo de execução do crime). 
Conceitos:
Traição: ataque desleal, quebra de confiança. 
Emboscada: aquele que ataca a vítima com sur-

presa. Ele se oculta para surpreender a vítima.
Dissimulação: significa fingimento, disfarçando 

o agente a sua intenção hostil.
 Aquele que convida para ir à casa de outrem e, lá 
chegando, mata o convidado.

Para Assegurar a Execução, Ocultação, a Impu-
nidade ou Vantagem de Outro Crime
Tem caráter subjetivo (refere-se aos motivos do 

crime). Trata das hipóteses de conexão teleológica e 
consequencial.

 → Quando se comete o crime para assegurar a exe-
cução, classifica-se o homicídio como qualifica-
do teleológico�
 “A” pretendendo cometer um crime de extorsão 
mediante sequestro contra uma pessoa muito 
importante e para assegurar a execução mata o 
segurança do empresário.

 → Já no homicídio consequencial são as seguintes 
hipóteses:

Conexão Consequencial

Ocultação Quer evitar a descoberta do crime cometido pelo agente.
Ex.: Ocultar o cadáver após o homicídio.

Impunidade
O criminoso procura evitar que se descubra que ele foi 

o autor do crime.
Ex.: Matar a testemunha ocultar de um crime.

Vantagem

O agente que usufruir a vantagem decorrente da  
prática de outro crime.

Ex.: Um ladrão mata o outro para ficar com todo o 
dinheiro do roubo praticado por ambos.

O STF tem admitido a coexistência do privilégio 
(caráter subjetivo) com as qualificadoras de caráter ob-
jetivo (chamado homicídio privilegiado-qualificado). 

 “A” matou “B” envenenado porque este último 
estuprou a filha de “A”.

O homicídio privilegiado-qualificado não é con-
siderado hediondo (pois a existência do privilégio 
afasta a hediondez do homicídio qualificado).

Matar por ocasião de outro crime, sem vínculo 
finalístico, não qualifica o crime.
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O crime futuro deve ocorrer para gerar a cone-
xão teleológica? O crime futuro não precisa ocorrer 
para gerar esta qualificadora, bastando matar para 
essa finalidade.

FIQUE LIGADO

Matar para assegurar uma contravenção penal não 
qualifica o crime nesta modalidade, mas pode qualifi-
cá-lo pelo motivo fútil.

Há possibilidades do homicídio qualificado ser 
privilegiado? Sim. Há essa possibilidade, quando as 
qualificadoras são objetivas.

Ou seja, uma da privilegiadoras, e uma das qua-
lificadoras do meio cruel ou da torpeza (objetivas).

Para a maioria da doutrina, o homicídio qualifi-
cado quando também privilegiado não será hedion-
do, uma vez que o privilégio é preponderante.

EXERCÍCIO COMENTADO

De acordo com o crime de homicídio, julgue a assertiva 
a seguir:

01. (Cespe) Não é possível a ocorrência de um crime 
de homicídio qualificado privilegiado.

ERRADO.  As qualificadoras do crime de homicídio se 
dividem em de natureza objetiva e subjetiva. O homi-
cídio privilegiado diz respeito ao caráter subjetivo da 
conduta do sujeito, logo é possível a coexistência do 
privilégio com as qualificadoras de natureza objetiva. 
Um exemplo clássico é do pai que mata o estuprador 
do filho mediante emboscada. Nesse caso, está-se 
diante do homicídio privilegiado qualificado.

Homicídio Culposo
§ 3º. Se o homicídio é culposo: 

Pena - detenção, de um a três anos.

Conceito

Ocorre o homicídio culposo quando o agente 
realiza uma conduta voluntária, com violação de 
dever objetivo de cuidado a todos imposto, por ne-
gligência, imprudência ou imperícia, produzindo, 
por consequência, um resultado (morte) involuntá-
rio, não previsto e nem querido, mas objetivamente 
previsível, que podia ter sido evitado caso observas-
se a devida atenção.

Modalidades de Culpa

Negligência
Culpa negativa. O agente deixa de fazer aquilo que a 

cautela manda.
Ex.: Viajar de carro com os freios danificados.

Imprudência Culpa positiva. O agente pratica um ato perigoso.
Ex.: Trafegar com veículo no centro da cidade a 180 km/h.

Imperícia

Culpa profissional. É a falta de aptidão para o 
exercício de arte, profissão ou ofício para a qual o 

agente, apesar de autorizado a exercê-la, não possui 
conhecimentos teóricos ou práticos para tanto.
Ex.: Médico ginecologista que começa a realizar 

cirurgias plásticas sem especialização para tanto. 

Por se tratar de infração de médio potencial 
ofensivo (já que a pena mínima é de um ano) há pos-
sibilidade de suspensão condicional do processo. 

Já quando ocorre o delito previsto no Art. 302 do 
CTB – homicídio culposo na condução de veículo 
automotor – a pena é detenção de dois a quatro anos 
+ a suspensão ou proibição da permissão de condu-
zir veículo.

Art. 121, §3º, CP Art. 302, CTB

Norma geral Norma especial: na direção de 
veículo automotor.

Pena varia de 01 a 03 anos à infração 
penal de médio potencial ofensivo.

A pena é de 02 a quatro anos 
à infração penal de grande 

potencial ofensivo.

Admite a suspensão do processo. Não admite suspensão 
condicional do processo.

Aumento de Pena
§ 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 
1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância 
de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o 
agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, 
não procura diminuir as consequências do seu ato, 
ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo do-
loso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um 
terço) se o crime é praticado contra pessoa menor 
de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

Aqui se tem o rol das majorantes do homicídio 
doloso e o rol das majorantes do homicídio culposo.

• Aumento de pena de 1/3

Se o crime resulta de inobservância de regra téc-
nica de profissão, arte ou ofício: neste caso, apesar 
do agente dominar a técnica, não observa o caso 
concreto. É diferente da imperícia, pois nessa hipó-
tese, o agente não domina a técnica.

Se o agente deixa de prestar imediato socorro à 
vítima: neste caso, é necessário para a incidência da 
majorante que o socorro seja possível, e que o agente 
não tenha risco pessoal na conduta.

Não incide aumento quando terceiros prestarem 
socorro ou morte instantânea incontestável.
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Neste caso, não incide também o Art. 135 do CP 
(omissão de socorro), para evitar o bis in idem.

De acordo com o STF, se o autor do crime, apesar 
de reunir condições de socorrer a vítima não o faz, con-
cluindo pela inutilidade da ajuda em face da gravidade 
da lesão, sofre a majorante do Art. 121, §4º, do CP: 

Se não procura diminuir as consequências do 
seu ato; 

Se foge para evitar prisão em flagrante: para a maio-
ria da doutrina esta majorante é aplicável, pois o agente 
demonstra, ao fugir do flagrante, ausência de escrúpu-
lo e diminuta responsabilidade moral, lembrando que 
prejudica as investigações.

Para a doutrina moderna, essa majorante não de-
veria incidir, pois a pessoa estaria obrigada, nessa hi-
pótese, a produzir prova contra si mesma, o que vai 
de encontro ao instituto de liberdade, e já que a fuga 
sem violência não é crime e daí que não poderia tam-
bém incidir essa majorante. (Defensoria Pública).

FIQUE LIGADO

NÃO incide aumento quando o agente foge em ra-
zão de sérias ameaças de linchamento.

No homicídio doloso a pena é aumentada de 1/3 
se o crime é praticado contra: 

 ˃ Menor de 14 anos;
 ˃ Maior de 60 anos (não abrange aquele que 

tem idade igual a 60 anos)�
A idade da vítima deve ser conhecida pelo agente.
E se, quando do disparo de arma de fogo, a vítima 

tenha menos de 14 anos, e quando falece já é maior 
de 14, incide a majorante? SIM, neste caso analisa-se 
se na ocasião da ação a vítima era menor de 14 anos.

• Perdão Judicial

§ 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz pode-
rá deixar de aplicar a pena, se as consequências da 
infração atingirem o próprio agente de forma tão 
grave que a sanção penal se torne desnecessária.

Conceito: Segundo alguns autores, perdão judicial 
é o instituto pelo qual o Juiz, não obstante a prática de 
um fato típico e ilícito, por um agente comprovada-
mente culpado, deixa de lhe aplicar, nas hipóteses ta-
xativamente previstas em lei, o preceito sancionador 
cabível, levando em consideração determinadas cir-
cunstâncias que concorrem para o evento.

O perdão judicial somente é concedido após a 
sentença.

O perdão judicial é uma causa extintiva da pu-
nibilidade. E caso seja indagado pelo examinador 
acerca da diferença do perdão judicial para o perdão 
do ofendido, é necessário observar que:

Perdão Judicial Perdão do Ofendido

É ato unilateral (não precisa ser 
aceito pelo agente).

É ato bilateral (precisa ser aceito 
pelo agente).

Homicídio culposo ou lesão corporal 
culposa. Somente na ação penal privada.

O perdão judicial somente ocorre no homicídio 
culposo, se as circunstâncias da infração atingirem 
o agente de forma tão grave que a sanção penal se 
torne desnecessária. 

Pai culposamente atropela filho na garagem de 
casa.

Natureza jurídica da sentença concessiva de 
perdão judicial: De acordo com a Súmula 18 do STJ: 
A sentença concessiva do perdão judicial é declara-
tória da extinção da punibilidade, não subsistindo 
qualquer efeito condenatório. 

FIQUE LIGADO

O CP afirma que a sentença é condenatória, con-
siderando que há previsão no Art. 120 que a senten-
ça não é considerada para fins de reincidente. Caso, 
se entendesse que a sentença que concede o perdão 
judicial não é condenatória, esse dispositivo seria 
inútil. Somente terá utilidade esse dispositivo se for 
considerado condenatória.

Perdão Judicial e Código de Trânsito Brasilei-
ro: O perdão judicial no CTB estava previsto no Art. 
300, mas este foi vetado. 

Causa Específica de Aumento de Pena
§ 6º. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a 
metade se o crime for praticado por milícia priva-
da, sob o pretexto de prestação de serviço de segu-
rança, ou por grupo de extermínio.

Esse parágrafo foi introduzido no Código Penal 
pela Lei nº 12.720 de 27 de setembro de 2012, jun-
tamente com a mudança no §7º do crime de lesão 
corporal (Art. 129 do CP) e o novo crime de consti-
tuição de milícia privada (Art. 288-A do CP).

É uma majorante de concurso necessário, visto 
que um grupo não pode ser constituído por uma ou 
duas pessoas.

O legislador omitiu qual o número mínimo exi-
gido para a configuração desses grupos de extermí-
nio ou milícias, mas a interpretação que predomina 
é de no mínimo 03 pessoas.

Para que ocorra essa causa especial de aumen-
to de pena, se faz necessário um especial fim de 
agir do grupo de milícia privada (pretexto de 
prestação de serviço de segurança). Essa majoran-
te também é aplicada se for cometida por somente 


