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1. Interpretação e 
Compreensão de Texto

O que é Interpretar Textos?  
Interpretar textos é, antes de tudo, compreender 

o que se leu. Para que haja essa compreensão, é ne-
cessária uma leitura muito atenta e algumas técnicas 
que veremos no decorrer dos textos. Uma dica im-
portante é fazer o resumo do texto por parágrafos. 

Ambiguidade
Ambiguidade ou anfibologia é a falta de clareza 

em um enunciado que lhe permite mais de uma inter-
pretação. É conhecida, também, como duplo sentido. 
Observe os exemplos a seguir:

Exs�: Maria disse à Ana que sua irmã chegou. 
(A irmã é de Maria ou Ana?)
A mãe falou com a filha caída no chão. (Quem es-
tava caída no chão?)
Está em dúvida quanto à configuração da sua 
máquina? Então, acabe com ela agora mesmo! 
(Acabe com a dúvida, com a configuração ou 
com a máquina?)

Em alguns casos, especialmente na publicidade e 
nos textos literários, a ambiguidade é proposital; mas, 
para que ocorra a compreensão necessária, é preciso 
que o leitor tenha conhecimento de mundo suficiente 
para interpretar de maneira literal e não literal. 

No entanto, ela se torna um problema nos textos 
quando causa dúvidas em relação à interpretação. Ela 
também pode gerar problemas e fazer com que o au-
tor seja mal interpretado, como na frase “Sinto falta 
da galinha da minha mãe”.

Ao escrever, para que não haja problemas relacio-
nados à ambiguidade, é necessária atenção do autor e 
uma leitura cuidadosa. 

FIQUE LIGADO

É importante observar que os textos não são 
estáticos e dificilmente apresentarão apenas uma 
tipologia. É comum que o texto seja, por exemplo, 
dissertativo-argumentativo, narrativo-descritivo ou 
descritivo-instrucional. É importante, portanto, iden-
tificar a tipologia que predomina.

Coesão e Coerência
Observe as orações a seguir:
Mariana estava cansada. Viajou a noite toda. Foi 

trabalhar no dia seguinte.

Perceba que a relação entre elas não está clara. 
Agora, veja o que acontece quando são inseridos 
elementos de coesão:

Mariana estava cansada porque viajou a noite to-
da. Mesmo assim, foi trabalhar no dia seguinte.

Os elementos de coesão são responsáveis por 
criar a relação correta entre os termos do texto, tor-
nando-o coerente.

Os elementos de coesão são representados pelas 
conjunções. As principais relações estabelecidas en-
tre eles são:

Concessão embora – ainda que – se bem que – mesmo que 
– por mais que.

Adversidade mas – contudo – no entanto – todavia – se bem 
que – porém  – entretanto.

Conclusão dessa forma – logo – portanto – assim sendo – 
por conseguinte

Causa Porque – pois – já que – visto que – uma vez que

Tempo quando – na hora em que – logo que – assim que

Leia o trecho a seguir, publicado no jornal Correio 
Popular:

“Durante a sua carreira de goleiro, iniciada no 
Comercial de Ribeirão Preto, sua terra natal, Leão, 
de 51 anos, sempre impôs seu estilo ao mesmo tem-
po arredio e disciplinado. Por outro lado, costu-
mava ficar horas aprimorando seus defeitos após 
os treinos. Ao chegar à seleção brasileira em 1970, 
quando fez parte do grupo que conquistou o tricam-
peonato mundial, Leão não dava um passo em falso. 
Cada atitude e cada declaração eram pensados com 
um racionalismo típico de sua família, já que seus 
outros dois irmãos são médicos.”

Correio Popular, Campinas, 20 out. 2000.
Observe que neste trecho há problemas de coerência. 
“(...) costumava ficar horas aprimorando seus de-

feitos (...)”
Entende-se o que o redator do texto quis dizer, 

mas a construção é indevida, uma vez que a definição 
para aprimorar, segundo o dicionário, é aperfeiçoar, 
melhorar a qualidade de. Portanto, se interpretada 
seguindo esta definição, entender-se-ia que o jogador 
melhorava seus defeitos.

Além da escolha inadequada do vocábulo, há tam-
bém um problema causado pelo uso indevido dos ele-
mentos de coesão. Observe o uso da expressão “Por 
outro lado”, que deveria indicar algo contrário ao que 
foi dito anteriormente, mas neste caso precede uma 
afirmação que confirma o que foi dito no período an-
terior, deixando o texto confuso.

Perceba, portanto, que:
Coesão é a relação entre as afirmações do texto, de 

maneira a deixá-lo claro e fazer sentido:
Ontem o dia foi bom porque vi Lucas.
Ontem o dia foi bom apesar de eu ter visto Lucas.
A relação de sentido estabelecida pela conjunção 

fará o sentido do texto.
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Coerência é o sentido do texto, é o fato de o texto 
fazer sentido e ser compreendido pelo leitor em uma 
primeira leitura. O que torna um texto coerente, en-
tre outras coisas, é a escolha correta das conjunções. 
Por isso, a coesão e a coerência do texto andam juntas 
e muitas vezes se confundem.

2. Gêneros Textuais
Neste capítulo, são apresentados alguns gêneros 

textuais que circulam na sociedade (artigo, ata, ates-
tado, apostila, carta, charge, certidão, circular, de-
claração, editorial, entrevista, edital, gênero literá-
rio, história em quadrinhos, notícia, ofício, parecer, 
propaganda, poema, reportagem, requerimento, re-
latório, portaria). Sobre esse assunto, é importante 
saber que esses gêneros estão relacionados à tipolo-
gia textual. Portanto, vale a pena fazer uma síntese 
dessas tipologias antes de tratarmos diretamente 
dos gêneros. 

Tipologia Textual
Um texto pode ter várias características. Entre 

elas, estão a tipologia e o gênero textual. A relação é 
a seguinte: cada tipologia textual possui diversos gê-
neros textuais. Além disso, geralmente um texto não 
é escrito com base em apenas uma tipologia, ou seja, 
podem ser encontradas várias tipologias num texto, 
mas sempre há alguma que se torna predominante. 

As tipologias mais importantes que devemos es-
tudar são: narração, descrição, dissertação, injun-
ção, predição, dialogal.

Narração
Modalidade textual que tem o objetivo de contar 

um fato, fictício ou não, que aconteceu num deter-
minado tempo e lugar, e que envolve personagens. 
Geralmente, segue uma cronologia em relação à 
passagem de tempo. Nesse tipo de texto, predomina 
o emprego do pretérito. 

Os gêneros textuais mais comuns são: conto, fá-
bula, crônica, romance, novela, depoimento, piada, 
relato, etc.

Descrição
A descrição consiste em fazer um detalhamen-

to, como se fosse um retrato por escrito de um lu-
gar, uma pessoa, um animal ou um objeto. O adje-
tivo é muito usado nesse tipo de produção textual. 
As abordagens podem ser tanto físicas quanto psi-
cológicas (que envolvem sentimentos, emoções). 
Esse tipo de texto geralmente está contido em tex-
tos diversos. 

Os gêneros textuais mais comuns são: cardápio, 
folheto turístico, anúncio classificado, etc. 

Dissertação
Dissertar significa falar sobre algo, explicar um 

assunto, discorrer sobre um fato, um tema. Nesse 
sentido, a dissertação pode ter caráter expositivo ou 
argumentativo.

Dissertação-Expositiva
O texto expositivo apresenta ideias sobre um de-

terminado assunto. Há informações sobre diferentes 
temas, em que o autor expõe dados, conceitos de modo 
objetivo. O objetivo principal é informar, esclarecer.

Os gêneros mais comuns em que se encontra 
esse tipo de texto são: aula, resumo, textos cientí-
ficos, enciclopédia, textos expositivos de revistas e 
jornais, etc.

Dissertação-Argumentativa
Um texto argumentativo defende ideias ou um 

ponto de vista do autor. Além de trazer explicações, 
esse tipo de texto busca persuadir, convencer o leitor 
de algo. O texto, além de explicar, também persuade o 
interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. O mais 
importante é haver uma progressão lógica e coerente 
das ideias, sem ficar no que é vago, impreciso.

É comum encontrar essa tipologia textual em: 
sermão, ensaio, monografia, dissertação, tese, en-
saio, manifesto, crítica, editorial de jornais e revistas.

Injunção/Instrucional
Com uma linguagem objetiva e concisa, esse tipo 

de texto orienta como realizar uma ação. Predomi-
nantemente, os verbos são empregados no modo im-
perativo, todavia há também o uso do infinitivo e do 
futuro do presente do modo indicativo. 

Temos como gêneros textuais mais comuns: 
ordens; pedidos; súplica; desejo; manuais e ins-
truções para montagem ou uso de aparelhos e ins-
trumentos; textos com regras de comportamento; 
textos de orientação (ex: recomendações de trân-
sito); receitas, cartões com votos e desejos (de na-
tal, aniversário, etc.).

Predição
A predição tem por características a informação e a 

probabilidade. O intuito é predizer algo ou levar o in-
terlocutor a crer em alguma coisa que ainda irá ocorrer. 

Os gêneros em que mais são encontrados essa tipo-
logia são: previsões astrológicas, previsões meteoroló-
gicas, previsões escatológicas/apocalípticas. 

Dialogal/Conversacional
A base para esta tipologia textual é o diálogo en-

tre os interlocutores. Nesse tipo de texto, temos um 
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locutor (quem fala), um assunto, um receptor (quem 
recebe o texto). Ou seja, temos um diálogo entre os in-
terlocutores (locutor e receptor).

Os gêneros em que essa tipologia ocorre são: entre-
vista, conversa telefônica, chat, etc.

Gêneros Textuais

Os gêneros textuais podem ser textos orais ou escri-
tos, formais ou informais. Eles possuem características 
em comum, como a intenção comunicativa, mas há al-
gumas características que os distinguem uns dos outros. 

Gêneros Textuais e Esferas de Circulação
Cada gênero textual está vinculado a uma esfera de 

circulação, ou seja, um lugar comum em que ele pode 
ser encontrado. 

Cotidiana
Exemplos: Adivinhas, Diário, Álbum de Família 

Exposição Oral, Anedotas, Fotos, Bilhetes, Músicas, 
Cantigas de Roda, Parlendas, Carta Pessoal, Piadas, 
Cartão, Provérbios, Cartão Postal, Quadrinhas, Cau-
sos, Receitas, Comunicado, Relatos de Experiências 
Vividas, Convites, Trava-Línguas, Curriculum Vitae.

Literária/Artística
Autobiografia, Letras de Músicas, Biografias, Nar-

rativas de Aventura, Contos, Narrativas de Enigma, 
Contos de Fadas, Narrativas de Ficção, Contos de Fa-
das Contemporâneos, Narrativas de Humor, Crônicas 
de Ficção, Narrativas de Terror, Escultura, Narrativas 
Fantásticas, Fábulas, Narrativas Míticas, Fábulas Con-
temporâneas, Paródias, Haicai, Pinturas, Histórias em 
Quadrinhos, Poemas, Lendas, Romances, Literatura 
de Cordel, Tankas, Memórias, Textos Dramáticos.

Científica
Artigos, Relato Histórico, Conferência, Relatório, 

Debate, Palestra, Verbetes, Pesquisas.

Escolar
Ata, Relato Histórico, Cartazes, Relatório, Debate, 

Regrado, Relatos de Experiências, Diálogo/Discussão 
Argumentativa Científicas, Exposição Oral, Resenha, 
Júri Simulado, Resumo, Mapas, Seminário, Palestra, 
Texto Argumentativo, Pesquisas, Texto de Opinião, 
Verbetes de Enciclopédias.

Jornalística 
Imprensa: Agenda Cultural, Fotos, Anúncio de 

Emprego, Horóscopo, Artigo de Opinião, Infográfico, 

Caricatura, Manchete, Carta ao Leitor, Mapas, Mesa Re-
donda, Cartum, Notícia, Charge, Reportagens, Classifi-
cados, Resenha Crítica, Crônica Jornalística, Sinopses de 
Filmes, Editorial, Tiras, Entrevista (oral e escrita).

Publicidade: Anúncio, Músicas, Caricatura, Paró-
dia, Cartazes, Placas, Comercial para TV, Publicidade 
Comercial, E-mail, Publicidade Institucional, Folder, 
Publicidade Oficial, Fotos, Texto Político, Slogan.

Política
Abaixo-Assinado, Debate Regrado, Assembleia, 

Discurso Político, Carta de Emprego, Fórum, Carta de 
Reclamação, Manifesto, Carta de Solicitação, Mesa Re-
donda, Debate, Panfleto.

Jurídica
Boletim de Ocorrência, Estatutos, Constituição 

Brasileira, Leis, Contrato, Ofício, Declaração de Direi-
tos, Procuração, Depoimentos, Regimentos, Discurso 
de Acusação, Regulamentos, Discurso de Defesa, Re-
querimentos.

Social
Bulas, Relato Histórico, Manual Técnico, Relatório, 

Placas, Relatos de Experiências Científicas, Resenha, 
Resumo, Seminário, Texto Argumentativo, Texto de 
Opinião, Verbetes de Enciclopédias.

Midiática
Blog, Reality Show, Chat, Talk Show, Desenho Ani-

mado, Telejornal, E-mail, Telenovelas, Entrevista, Tor-
pedos, Filmes, Vídeo Clip, Fotoblog, Videoconferên-
cia, Home Page.

VAMOS PRATICAR

Os exercícios a seguir são referentes ao conteúdo: Interpre-
tação e Compreensão de Texto.

É justo que as mulheres se aposentem mais cedo?
A questão acerca da aposentadoria das mulheres em condi-

ções mais benéficas que aquelas concedidas aos homens susci-
ta acalorados debates com posições não somente técnicas, mas 
também com muito juízo de valor de cada lado. 

Um fato é certo: as mulheres intensificaram sua participação 
no mercado de trabalho desde a segunda metade do século 20. 

Há várias razões para isso. Mudanças culturais e jurídicas eli-
minaram restrições sem sentido no mundo contemporâneo:  um 
dos maiores e mais antigos bancos do Brasil contratou sua pri-
meira escriturária em 1969 e teve sua primeira gerente em 1984. 

Avanços no planejamento familiar e a disseminação de mé-
todos contraceptivos permitiram a redução do número de filhos e 
liberaram tempo para a mulher se dedicar ao mercado de trabalho. 

Filhos estudam por mais tempo e se mantêm fora do mercado 
de trabalho até o início da vida adulta. Com isso, o custo de manter a 
família cresce e cria a necessidade de a mulher ter fonte de renda para 
o sustento da casa. 



17

LÍ
N

G
U

A
 P

O
RT

U
G

U
ES

A

A tecnologia também colaborou: máquinas de lavar roupa, 
fornos micro-ondas, casas menores e outras parafernálias da vida 
moderna reduziram a necessidade de algumas horas nos afazeres 
domésticos e liberaram tempo para o trabalho fora de casa. 

A inserção feminina no mercado de trabalho ocorreu, mas 
com limitações. Em relação aos homens, mulheres têm menor ta-
xa de participação no mercado de trabalho, recebem salários mais 
baixos e ainda há a dupla jornada de trabalho. Quando voltam 
para a casa, ainda têm que se dedicar à família e ao lar.

Essas dificuldades levam algumas pessoas a defender formas 
de compensação para as mulheres por meio de tratamento previ-
denciário diferenciado. Já que as mulheres enfrentam dificulda-
des de inserção no mercado de trabalho, há de compensá-las por 
meio de uma aposentadoria em idade mais jovem. 

A legislação brasileira incorpora essa ideia. Homens pre-
cisam de 35 anos de contribuição para se aposentar no INSS; 
mulheres, de 30.  No serviço público, que exige idade mínima, as 
mulheres podem se aposentar com cinco anos a menos de idade 
e tempo de contribuição que os homens. 

(Marcelo Abi-Ramia Caetano, Folha de São Paulo, 21/12/2014.)
01. (FGV) O tema contido na pergunta que serve de título 

ao texto
a) é defendido por uma opinião pessoal do autor.
b) é contestado legalmente no corpo do texto.
c) é visto como uma injustiça em relação ao homem.
d) é tido como legal, mas moralmente injusto.
e) é observado de forma técnica e legal.

02. (FGV) “A questão acerca da aposentadoria das mulheres 
em condições mais benéficas que aquelas concedidas aos 
homens suscita acalorados debates com posições não 
somente técnicas, mas também com muito juízo de valor 
de cada lado.” 

Ao dizer que há “muito juízo de valor de cada lado”, o autor do 
texto diz que na discussão aparecem

a) questões que envolvem valores da Previdência.
b) problemas que prejudicam economicamente os 

empregadores.
c) posicionamentos apoiados na maior experiência 

de vida.
d) opiniões de caráter pessoal.
e) questionamentos injustos e pouco inteligentes.

03. (FGV) Dizer que as mulheres intensificaram sua par-
ticipação no mercado de trabalho desde a segunda 
metade do século XX equivale a dizer que
a) o trabalho feminino não existia antes dessa época.
b) a atividade de trabalho até essa época apelava para 

a força física.
c) as mulheres entraram no mercado de trabalho há 

pouco tempo.
d) os homens exploravam as mulheres até a época citada.
e) as famílias passaram a ter menos filhos desde o 

século XX.
04. (FGV) “Mudanças culturais e jurídicas eliminaram 

restrições sem sentido no mundo contemporâneo: um 
dos maiores e mais antigos bancos do Brasil contratou 
sua primeira escriturária em 1969 e teve sua primeira 
gerente em 1984.” 
Os exemplos citados nesse segmento do texto
a) comprovam as mudanças citadas.

b) contrariam as modificações culturais e jurídicas.
c) demonstram o atraso cultural das mulheres.
d) indicam a permanência de determinadas restrições.
e) provam o despreparo das mulheres para o mercado 

de trabalho masculino.
05. (FGV) Segundo o texto, a necessidade ou possibilidade 

de a mulher trabalhar se prende a diferentes motivos. 
As opções a seguir apresentam motivos presentes no texto, à ex-
ceção de uma. Assinale-a.

a) Aumento do tempo livre, em função da redução do 
número de filhos.

b) O desenvolvimento tecnológico, que auxilia nos 
trabalhos domésticos.

c) A manutenção dos filhos por mais tempo.
d) O desequilíbrio econômico da Previdência.
e) Os métodos contraceptivos, que limitam o número 

de filhos.
06. (FGV) Assinale a opção que indica duas razões que 

mostram as limitações femininas no mercado de trabalho.
a) Dupla jornada de trabalho / tecnologia de apoio do-

méstico.
b) Tecnologia de apoio doméstico / necessidade de 

força física.
c) Necessidade de força física / interrupções legais do 

período de trabalho.
d) Interrupções legais do período de trabalho / salários 

mais baixos.
e) Salários mais baixos / dupla jornada de trabalho.

Os cientistas já não têm dúvidas de que as temperaturas mé-
dias estão subindo em toda a Terra. Se a atividade humana está 
por trás disso é uma questão ainda em aberto, mas as mais cla-
ras evidências do fenômeno estão no derretimento das geleiras. 
Nos últimos cinco anos, o fotógrafo americano   James Balog 
acompanhou as consequências das mudanças climáticas nas 
grandes massas de gelo. Suas andanças lhe renderam um livro, 
que reúne 200 fotografias, publicado recentemente. 

Icebergs partidos ao meio e lagos recém-formados pela água 
derretida das calotas de gelo são exemplos. Esse derretimento é 
sazonal. O gelo volta nas estações frias − mas muitas vezes em 
quantidade menor, e por menos tempo. Há três meses um rela-
tório da Nasa, feito a partir de imagens de satélites, mostrou que 
boa parte da superfície de gelo da Groenlândia foi parcialmente 
derretida − transformada em uma espécie de lama de neve − em 
um tempo recorde desde os primeiros registros, feitos trinta 
anos atrás. Outro relatório, elaborado pela National Snow and 
Ice Data Center, mostra que o gelo do Ártico, durante o verão 
do hemisfério norte, teve a maior taxa de derretimento da histó-
ria, superando o recorde anterior, de 2007. 

Nem sempre, porém, menos gelo significa más notícias. A 
alta da temperatura na Groenlândia permitiu a volta da criação 
de gado leiteiro e o cultivo de vários tipos de vegetais, como ba-
tata e brócolis. Além disso, o derretimento do gelo no Ártico vai 
permitir a exploração de reservas de petróleo e abrir novas rotas 
de navegação. O que se vê nas fotos de James Balog é um mundo 
em transformação. 

(Adaptado de Carolina Melo. Veja, 7 de novembro  
de 2012, p. 121-122)
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07. (FCC) Percebe-se claramente no texto
a) a necessidade do desenvolvimento da agropecuá-

ria em uma região carente de recursos, submetida 
a condições de temperatura excessivamente baixa. 

b) a ocorrência de fenômenos naturais que confirmam 
plenamente as análises de cientistas sobre as conse-
quências da presença do homem em algumas regiões 
da Terra. 

c) a importância das imagens obtidas por satélites, que 
permitem observação mais eficaz de fenômenos 
naturais ocorridos em regiões distantes, muitas vezes 
inacessíveis. 

d) o papel fundamental dos relatórios feitos com base 
em estudos científicos, que propõem medidas de 
contenção do derretimento de geleiras em todo o 
mundo. 

e) o emprego de recursos auxiliares, como o ofereci-
do pela fotografia, nos estudos voltados para a pre-
servação das belezas naturais existentes no mundo 
todo.

08. (FCC) O último parágrafo do texto expressa
a) as previsões alarmistas que, ao considerarem os 

dados resultantes das pesquisas sobre o aqueci-
mento global, vêm confirmar os riscos de destrui-
ção do planeta. 

b) a possibilidade de destruição total de uma vasta 
região do planeta, pondo em risco a sobrevivência 
humana, por escassez de água e de alimentos. 

c) as conclusões dos cientistas a respeito das evidên-
cias do atual aquecimento mais rápido do planeta, 
fenômeno que prejudica a agricultura nas regiões 
polares. 

d) um posicionamento otimista quanto às conse-
quências de um fenômeno que, em princípio, é 
visto como catastrófico para o futuro do planeta. 

e) uma opinião pouco favorável à exploração econô-
mica, ainda inicial, de uma das regiões mais frias 
do planeta, coberta por geleiras.

01 E 06 D

02 D 07 C 

03 C 08 D

04 A

05 D

GABARITO

ANOTAÇÕES
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1. Teoria Geral da Constituição
Neste capítulo, trataremos da teoria geral da 

Constituição, especificamente suas origens, seu 
conceito e sua classificação. Além disso, veremos 
a classificação das normas constitucionais quanto 
à sua eficácia; discutiremos o poder constituinte, e 
também as emendas constitucionais.

Conceito de Constituição e Princípio 
da Supremacia da Constituição

Costuma-se dizer que a origem das Constitui-
ções seria a chamada “Magna Charta Libertatum”, 
ou simplesmente “Magna Carta”, que foi assinada 
em 1215, pelo Rei João Sem Terra da Inglaterra, na 
qual o mesmo aceitava limitações impostas à sua au-
toridade por parte dos nobres locais.

Esse documento é considerado como um em-
brião das constituições atuais porque, pela primeira 
vez, entendia-se que até o mesmo próprio rei teria 
que se submeter a um documento jurídico.

No entanto, embora se considere que essa seria 
a origem remota das constituições, o constitucio-
nalismo, como ramo do Direito, surgiu juntamente 
com as constituições escritas e rígidas, sendo que as 
primeiras foram a dos Estados Unidos da Améri-
ca, em 1787, após a independência das 13 colônias 
inglesas, e a da França, em 1791, após a Revolução 
Francesa de 1789.

Essas duas constituições apresentavam dois tra-
ços marcantes: organização do Estado e limitação 
do poder estatal, por meio da previsão de direitos e 
garantias fundamentais.

Mas, o que vem a ser uma constituição?
A palavra constituição tem o significado de es-

trutura, formação, organização.
Pode ser definida como a lei fundamental e su-

prema de um Estado, que contém normas referentes 
à estruturação do Estado, forma de governo e aqui-
sição do poder, direitos e garantias dos cidadãos.

Ou seja, a Constituição vai definir, em normas 
gerais, o funcionamento do Estado, bem como os di-
reitos fundamentais de seus cidadãos.

É o principal documento jurídico de uma nação e 
todas as leis lhe devem obediência, sendo que aque-
las que contradisseram a Constituição serão con-
sideradas como aberrações jurídicas, e não devem 
produzir efeitos.

Essa ideia de superioridade da Constituição em 
relação às leis é o que se chama de “Princípio da Su-
premacia da Constituição”.

Para garantir tal supremacia, o Poder Judiciário 
utiliza-se do chamado mecanismo de controle de 
constitucionalidade, afastando do ordenamento jurí-
dico aquelas normas consideradas inconstitucionais.

Conceito Ideal de Constituição
Durante o século XIX, tendo em vista o surgi-

mento de movimentos liberais em praticamente to-
da a Europa, exigindo que os respectivos monarcas 
de cada país aceitassem submeter-se a uma Consti-
tuição, surgiram muitos textos com esse nome, mas 
que, na prática, serviam para legitimar o poder real.

Ou seja, funcionavam como “falsas constitui-
ções” para reforçar a autoridade dos reis.

Para combater isso, os constitucionalistas cria-
ram o que ficou conhecido como “conceito ideal de 
Constituição”.

Segundo ele, uma constituição, para que possa 
ser de fato considerada como tal, deve:

 ˃ Consagrar um sistema de garantias da li-
berdade (mecanismos de defesa do cidadão 
contra arbítrios estatais);

 ˃ Conter o princípio da divisão de poderes, 
permitindo o controle sistêmico do Estado 
por si mesmo;

 ˃ Ser escrita.

Classificação das Constituições
As constituições podem ser classificadas por di-

versos critérios. Vejamos os principais deles:

Quanto ao Conteúdo
Na verdade, não se trata de um critério de classi-

ficação de constituições, mas sim de normas consti-
tucionais.

Por ele, as normas constitucionais podem ser 
agrupadas em dois grupos: constituição material e 
constituição formal.

Constituição material: conjunto de regras subs-
tancialmente constitucionais, ou seja, são aquelas 
normas que tratam de assuntos propriamente cons-
titucionais, como organização do Estado, direitos 
fundamentais, etc.

Constituição formal: o conjunto de todas as 
regras constantes da constituição escrita, consubs-
tanciada em um documento solene, mesmo que al-
gumas dessas regras tratem de matéria não propria-
mente constitucional. Ou seja, é tudo o que consta 
em uma constituição.

Existem normas que são formalmente consti-
tucionais, porém materialmente não o são, porque 
tratam de assunto que poderia muito bem não estar 
da Constituição. Exemplo disso é a disposição cons-
tante no Art. 242, § 2º:
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§ 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do 
Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal.

Quanto à Forma
Quanto à sua forma, as constituições dividem-se 

em escritas e costumeiras.
As escritas, conforme o próprio nome indica, ca-

racterizam-se por se encontrarem consubstanciadas 
em textos legais formais. A grande maioria dos países 
ocidentais adota essa forma.

Ex�: constituições brasileira, americana, france-
sa, alemã, portuguesa, etc.).

Já as constituições costumeiras são aquelas que 
não estão codificadas somente em textos legais for-
mais, mas são formadas pelos costumes e decisões 
dos tribunais (a chamada jurisprudência) e em tex-
tos constitucionais esparsos. Seu maior exemplo é o 
da Constituição Inglesa, pois aquele país não possui 
um documento intitulado “Constituição”, sendo as 
normas organizadoras do Estado Inglês formadas 
ao longo de um extenso período de tempo.

Quanto ao Modo de Elaboração
Quanto a esse critério, podem as constituições 

ser dogmáticas ou históricas.
Na verdade, essa classificação está muito ligada 

à classificação quanto à forma da constituição. As 
dogmáticas são sempre escritas e são elaboradas por 
um órgão constituinte em um momento preciso e 
determinado, produzindo um documento que pode 
ser datado e que refletirá as ideias predominantes na 
sociedade em um determinado momento.

Toda constituição escrita é dogmática e vice-versa.
Já as históricas, que estão associadas às cons-

tituições costumeiras, têm sua formação dispersa 
no tempo, sendo consolidadas através de um lento 
processo histórico, não havendo um momento em 
que se possa dizer: “eis a nossa Constituição pron-
ta!”, estando em um processo de contínua formação 
e alteração, uma vez que não estão consubstanciadas 
em um único documento.

Uma vez mais, quem nos fornece o exemplo é a 
Constituição Inglesa.

Quanto à Origem
Sob esse ponto de vista, as constituições podem 

ser populares, outorgadas ou cesaristas.
As constituições populares são elaboradas por 

um órgão eleito pela vontade popular, chamado 
normalmente de Assembleia Constituinte, que as-
sim delibera e aprova o documento como represen-
tante da vontade dos nacionais. Exemplo desse tipo 
é a nossa Constituição atual.

As constituições outorgadas se caracterizam 
por serem elaboradas sem a participação do povo, 
mas são impostas (outorgadas) por alguém ou um 
grupo que não recebeu do povo o poder consti-
tuinte originário.

Exemplo dessas constituições são as constitui-
ções brasileiras de 1824, 1937 e 1967.

Por fim, as chamadas constituições cesaristas ou 
plebiscitárias representam um meio-termo entre os 
dois primeiros tipos, pois são elaboradas por alguém 
que não recebeu do povo a incumbência de elaborar a 
constituição, porém são submetidas posteriormente 
a um processo de aprovação popular (plebiscito).

Quanto à Possibilidade de Alteração
Nesse aspecto, as constituições podem ser: imu-

táveis, rígidas, flexíveis ou semirrígidas.
As constituições imutáveis não admitem qual-

quer modificação por qualquer meio, tendo sempre 
o mesmo texto perpetuamente. Como se pode logo 
concluir, estão fadadas a uma existência de curta 
duração, uma vez que não podem ser alteradas para 
adaptarem-se às mudanças da sociedade.

As rígidas são aquelas que somente podem ser al-
teradas mediante um processo especial, mais solene e 
mais difícil do que o utilizado na elaboração das leis.

As flexíveis caracterizam-se por poderem ser 
modificadas sem a exigência de um processo qualifi-
cado diferente do adotado para a legislação ordiná-
ria. Ou seja, são aquelas que são alteradas da mesma 
forma que as leis.

Por sua vez, as semirrígidas ou semiflexíveis 
são aquelas que contêm uma parte rígida, que so-
mente pode ser alterada por um processo diferen-
ciado, e uma parte flexível, que pode ser alterada 
por leis comuns.

A Constituição Brasileira de 1988 é rígida.

Quanto à Extensão
De acordo com esse critério, as constituições po-

dem ser analíticas ou sintéticas.
As constituições analíticas, também chamadas de 

dirigentes, têm esse nome por serem mais detalhadas, 
regendo todos os assuntos que entendam relevantes 
à formação, destinação e funcionamento do Estado. 
Por tal razão são chamadas também de dirigentes. 

Já as constituições sintéticas, também chamadas 
de negativas, preocupam-se somente com os prin-
cípios e as normas gerais de regência do Estado, or-
ganizando-o e limitando seu poder através dos di-
reitos e garantias individuais. Ou seja, praticamente 
só possuem normas materialmente constitucionais.
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São chamadas de sintéticas por serem resumi-
das e tratarem somente dos assuntos materialmente 
constitucionais.

As constituições mais recentes tendem a ser ana-
líticas.

Exemplo de constituição analítica é a nossa 
atual e exemplo de constituição sintética é a nor-
te-americana.

Poder Constituinte

Conceito
O Poder Constituinte pode ser definido como 

a manifestação soberana da suprema vontade po-
lítica de um povo, social e juridicamente organiza-
do, que se manifesta na elaboração e alteração da 
Constituição.

Ou seja, é o poder constituinte que elabora e alte-
ra a Constituição.

Titularidade
Em uma democracia, o poder constituinte per-

tence ao povo. Assim, a vontade constituinte é a 
vontade do próprio povo.

Porém, embora o povo seja o titular do direito, 
quem o exerce são seus representantes, uma vez que 
o exercício direto do poder constituinte pelo povo é 
inviável. Essa titularidade (mas não exercício direto) 
fica claro no preâmbulo de nossa Constituição: Nós, 
representantes do povo brasileiro, reunidos...” e no 
parágrafo único do Art. 1º. “Todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Espécies de Poder Constituinte
O Poder Constituinte classifica-se em:

 ˃ Poder Constituinte originário ou de 1º grau; 
 ˃ Poder Constituinte derivado ou de 2º grau.

Poder Constituinte Originário
O Poder Constituinte originário elabora a Cons-

tituição do Estado, organizando-o e criando seus 
poderes.

O exercício desse poder se manifesta na elabora-
ção de uma nova constituição.

Pode-se identificar duas formas de expressão 
desse poder: através de uma Assembleia Consti-
tuinte eleita pelo povo, ato chamado de convenção 
(constituições populares, tendo como um dos exem-
plos a Constituição Federal de 1988) ou de um Mo-
vimento Revolucionário, através de um ato de ou-
torga, como ocorreu com a Constituição de 1824.

O Poder Constituinte originário caracteriza-se 
por ser inicial (dá início ao ordenamento jurídico), 
ilimitado (não é limitado por qualquer norma ju-
rídica anterior) e incondicionado (forma livre de 
exercício).

Poder Constituinte Derivado
Tem esse nome porque deriva das normas esta-

belecidas pelo Poder Constituinte originário.
Além de derivado do Poder Constituinte origi-

nário, apresenta as características de subordinado 
ou limitado (encontra-se limitado pelas normas do 
texto constitucional, às quais deve obedecer, sob pe-
na de inconstitucionalidade) e condicionado, uma 
vez que seu exercício deve seguir as regras estabele-
cidas pelo Poder Constituinte originário.

Por sua vez, o Poder Constituinte derivado sub-
divide-se em:

Poder Constituinte Derivado Reformador: 
Consiste na possibilidade de alterar-se o texto cons-
titucional, respeitando-se os limites e a forma esta-
belecidos na Constituição.

Poder Constituinte Derivado Decorrente: Con-
siste na capacidade, em um Estado Federal, de os Es-
tados-membros auto-organizarem-se por meio de 
constituições estaduais, respeitando as regras conti-
das na Constituição Federal.

Assim, no Brasil, por exemplo, cada Estado pos-
sui a sua própria Constituição, e os Municípios po-
dem elaborar suas Leis Orgânicas.

Classificação das Normas 
Constitucionais Quanto à sua Eficácia

As normas constitucionais podem ser classifi-
cadas de acordo com sua aplicabilidade, ou seja, de 
acordo com sua capacidade de produzirem efeitos.

A classificação tradicional é do jurista José Afon-
so da Silva, que divide as normas constitucionais em 
três categorias: normas de eficácia plena, de eficácia 
contida e de eficácia limitada.

 ˃ Normas de eficácia plena: são aquelas que, 
desde a entrada em vigor da Constitui-
ção, produzem ou podem produzir todos 
os seus efeitos essenciais, nos termos pro-
postos pelo constituinte (Ex�: os remédios 
constitucionais).

 ˃ Normas de eficácia contida: são aquelas 
que, embora produzam seus efeitos desde 
logo, foi deixada margem, pelo constituin-
te, de restrição, pelo legislador ordinário, 
de seus efeitos. Ex�: Art. 5º, XIII.

 ˃ Normas de eficácia limitada: somente 
produzem seus efeitos plenamente após a 
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edição de lei ordinária ou complementar 
que lhes desenvolva a aplicabilidade. Ou 
seja, precisam ser regulamentadas. 

Ex�: Art. 7º, XI.
Além desses três tipos, podemos citar também as 

normas programáticas:
 ˃ Normas programáticas: caracterizam-se 

por expressarem valores que devem ser 
respeitados e perseguidos pelo legislador. 
Não têm a pretensão de serem de aplicação 
imediata, mas sim de aplicação diferida, 
paulatina, constituindo um norte ao le-
gislador. Por isso, normalmente, trazem 
conceitos vagos e abertos. Um exemplo de 
norma programática seria o Art. 7º, inciso 
IV, de nossa Constituição Federal, que 
trata do salário mínimo:

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

IV. Salário mínimo, fixado em lei, nacional-
mente unificado, capaz de atender a suas ne-
cessidades vitais básicas e às de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdên-
cia social, com reajustes periódicos que lhe pre-
servem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim;

Emendas Constitucionais
No exercício do Poder Constituinte Derivado, o 

Estado pode alterar o texto constitucional, respei-
tados os limites impostos pelo Poder Constituinte 
Originário.

Estas alterações se dão por meio das chamadas 
emendas constitucionais, as quais, uma vez apro-
vadas, passam a compor o texto original da Magna 
Carta, em pé de igualdade com as demais normas.

A emenda constitucional é expressamente pre-
vista como espécie normativa no Art. 59 da Consti-
tuição Federal.

No entanto, para sua aprovação, uma proposta 
de emenda constitucional não pode incidir em algu-
ma das restrições previstas pelo constituinte.

Restrições às Emendas Constitucionais
As restrições às emendas constitucionais podem 

ser de dois tipos: materiais (também chamadas de 
cláusulas pétreas), temporais e formais.

Restrições Materiais
Têm esse nome porque são restrições de conteúdo 

(matéria). Ou seja, a Constituição proíbe a aprovação 
de emendas que tratem de determinadas matérias.

Essas matérias que não podem ser objeto de 
emendas estão previstas no Art. 60, parágrafo 4º, e 
são chamadas pela doutrina de cláusulas pétreas.

Vejamos o texto deste dispositivo:
Art. 60 (...)
§ 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir:

I. A forma federativa de Estado;
II. O voto direto, secreto, universal e periódico;
III. A separação dos Poderes;
IV. Os direitos e garantias individuais.

Teoria da dupla revisão:
O constitucionalista português José Gomes Ca-

notilho defendia ser possível a alteração das cláusulas 
pétreas, desde que antes fosse alterado o texto cons-
titucional que as defina (teoria da dupla revisão). Ou 
seja, primeiro altera-se o rol das cláusulas pétreas e 
depois altera-se a constituição no particular.

No entanto, a maioria dos doutrinadores brasi-
leiros rejeita esta tese por ser uma forma de burlar a 
vontade soberana do Constituinte Originário.

Restrições Temporais
O Art. 60, § 1º, estabelece que a Constituição não 

poderá ser emendada:
 ˃ na vigência de intervenção federal;
 ˃ na vigência de estado de defesa;
 ˃ na vigência de estado de sítio.

Restrições Formais
As restrições formais nada mais são do que os 

procedimentos necessários para que a emenda cons-
titucional possa ser votada e aprovada.

Pelo fato de a nossa constituição ser rígida, a ela-
boração de emendas à Constituição exige um pro-
cesso legislativo mais rígido e dificultoso do que o 
ordinário.

Ou seja, as restrições formais são os requisitos 
que deverão ser observados para a aprovação da 
emenda. Estão ligados à iniciativa para a propositu-
ra da emenda, ao rito e ao quórum necessários para 
sua aprovação.

Iniciativa:
De acordo com o Art. 60 da CF, a Constituição 

poderá ser emendada mediante proposta:
I. De um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II. Do Presidente da República;
III. De mais da metade das Assembleias Le-
gislativas das unidades da Federação, ma-
nifestando-se, cada uma delas, pela maioria 
relativa de seus membros.
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Ou seja, uma PEC – Proposta de Emenda Cons-
titucional somente pode ser apresentada por uma 
dessas pessoas ou entidades.

Rito e quórum de aprovação:
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

terá sua constitucionalidade examinada pela Co-
missão de Constituição e Justiça da Casa onde foi 
proposta. Após isso, será colocada em plenário e se-
rá votada em dois turnos, sendo que, em cada um 
deles, deverá ser aprovada por três quintos dos votos 
dos membros daquela Casa (maioria qualificada de 
60% dos membros).

Se a PEC for aprovada nestes dois turnos, será 
enviada para votação na outra Casa legislativa, on-
de também deverá ser aprovada em dois turnos com 
três quintos de aprovação.

Após isso, se aprovada, será então promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal.

FIQUE LIGADO

Não existe necessidade de sanção presidencial para 
uma proposta de emenda constitucional.

VAMOS PRATICAR

01. (ESAF) Marque a opção incorreta:

a) A constituição escrita, também denominada de cons-
tituição instrumental, aponta efeito racionalizador, es-
tabilizante, de segurança jurídica e de calculabilidade e 
publicidade.

b) A constituição dogmática se apresenta como produto 
escrito e sistematizado por um órgão constituinte, a 
partir de princípios e ideias fundamentais da teoria 
política e do direito dominante.

c) O conceito ideal de constituição, o qual surgiu no mo-
vimento constitucional do século XIX, considera como 
um de seus elementos materiais caracterizadores que a 
constituição não deve ser escrita.

d) A técnica denominada interpretação conforme não é 
utilizável quando a norma impugnada admite sentido 
unívoco.

e) A constituição sintética, que é constituição negativa, ca-
racteriza-se por ser construtora apenas de liberdade-ne-
gativa ou liberdade-impedimento, oposta à autoridade.

02. (ESAF – Adaptada) Marque a opção correta:

a) O Poder Constituinte Originário é limitado e 
autônomo, pois é a base da ordem jurídica.

b) O Poder Constituinte Derivado decorrente consiste 
na possibilidade de alterar-se o texto constitucional, 
respeitando-se a regulamentação especial prevista na 
própria Constituição Federal e será exercitado por de-
terminados órgãos com caráter representativo.

c) A outorga, forma de expressão do Poder Constituin-
te Originário, nasce da deliberação da representação 
popular, devidamente convocada pelo agente revolu-
cionário.

d) O Poder Constituinte Derivado decorre de uma regra 
jurídica de autenticidade constitucional.

e) A doutrina aponta a contemporaneidade da ideia de 
Poder Constituinte com a do surgimento de Constitui-
ções históricas, visando, também, à limitação do poder 
estatal.

03. (ESAF) Sobre o poder constituinte, é incorreto afirmar que: 

a) o poder constituinte originário é inicial, ilimitado e in-
condicionado.

b) o poder constituinte derivado é limitado e condicionado.
c) o poder constituinte decorrente, típico aos Estados Na-

cionais unitários, é limitado, porém incondicionado.
d) os limites do poder constituinte derivado são tempo-

rais, circunstanciais ou materiais.
e) a soberania é atributo inerente ao poder constituinte 

originário.

04. (ESAF) O Poder Constituinte é a manifestação 
soberana da suprema vontade política de um povo, 
social e juridicamente organizado. A respeito do Poder 
Constituinte, é correto afirmar que:

a) no Poder Constituinte Derivado Reformador, não há 
observação a regulamentações especiais estabelecidas 
na própria Constituição, vez que com essas limitações 
não seria possível atingir o objetivo de reformar.

b) o Poder Constituinte Originário é condicionado à 
forma prefixada para manifestar sua vontade, tendo 
que seguir procedimento determinado para realizar sua 
constitucionalização.

c) no Poder Constituinte Derivado Decorrente, há a pos-
sibilidade de alteração do texto constitucional, respei-
tando-se a regulamentação especial prevista na própria 
Constituição. No Brasil é exercitado pelo Congresso 
Nacional.

d) as formas básicas de expressão do Poder Constituinte 
são outorga e convenção.

e) o Poder Constituinte Originário não é totalmente 
autônomo, tendo em vista ser necessária a observân-
cia do procedimento imposto pelo ordenamento então 
vigente para sua implantação.

05. FCC) Constituição rígida:

a) dispensa forma escrita.
b) dispensa cláusulas pétreas.
c) pode ser modificada por lei complementar.
d) exclui quaisquer mecanismos de controle preventivo 

de constitucionalidade.
e) pressupõe mecanismo difuso de controle de constitu-

cionalidade.

06. (FCC) O Art. 178 da Constituição Política do Império 
do Brasil tinha o seguinte teor: “é só Constitucional o 
que diz respeito aos limites, e atribuições respectivas 
dos Poderes Políticos, e aos Direitos Políticos, e indivi-
duais dos cidadãos. Tudo, o que não é Constitucional, 
pode ser alterado sem as formalidades referidas, pelas 
Legislaturas ordinárias”. 



80

N
O

ÇÕ
ES

 D
E 

D
IR

EI
TO

 C
O

N
ST

IT
U

CI
O

N
A

L

Levando em consideração apenas o disposto nesse 
artigo, é correto afirmar que a primeira Constituição 
brasileira era uma constituição:

a) semirrígida.
b) nominal.
c) semântica.
d) histórica.
e) analítica.

07. (FCC) A proposta de emenda constitucional, depois 
de aprovada por três quintos dos votos, na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal deve ser:

a) sancionada e promulgada pelo Presidente da República.
b) promulgada pelo presidente do Supremo Tribunal 

Federal.
c) promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado.
d) promulgada pelo presidente do Senado.
e) promulgada pelo Presidente do STJ.

08. (FUNDATEC) De acordo com a doutrina de Pedro 
Lenza, na obra Direito Constitucional Esquematizado, 
a Constituição Federal atual pode ser classificada como:

a) promulgada, escrita, analítica e formal.
b) promulgada, consuetudinária, analítica e formal. 
c) promulgada, escrita, analítica e material. 
d) outorgada, escrita, analítica e material. 
e) outorgada, escrita, analítica e formal.

09. (CESPE) Julgue o item a seguir como certo (C) ou 
Errado (E): Segundo a concepção jurídica de consti-
tuição defendida por Hans Kelsen, a constituição é a 
norma que fundamenta todo o resto do ordenamento 
jurídico positivo, atribuindo-lhe validade.

Certo (   )                Errado (   )

10. (CESPE) Julgue o item a seguir como certo (C) ou 
Errado (E): Em sentido material, apenas as normas que 
possuam conteúdo materialmente constitucional são 
consideradas normas constitucionais.

Certo (   )                Errado (   )

01 C 06 A

02 D 07 C

03 C 08 A

04 D 09 CERTO

05 B 10 CERTO

GABARITO

ANOTAÇÕES
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1. Introdução ao Direito Penal 
e Aplicação da Lei Penal

Introdução ao Estudo do Direito 
Penal

A Infração Penal é gênero que se divide em duas 
espécies: crimes (conduta mais gravosa) e contra-
venções penais (conduta de menor gravidade). Essa 
divisão é chamada de dicotômica. A diferença bá-
sica incide sobre as penas aplicáveis aos infratores, 
enquanto o crime é punível com pena de reclusão 
e detenção, as contravenções penais implicam pri-
são simples e multa, podendo ser aplicada de forma 
cumulativa ou não.

Para que a conduta seja definida como crime, 
tem que estar tipificada (escrita) em alguma nor-
ma penal. Não somente o próprio Código Penal as 
descreve como também as Leis Complementares 
Penais ou Leis Especiais, por exemplo: Estatuto do 
Desarmamento nº 10.826/2003, Lei de Tortura nº 
9.455/97, entre outras. Por conseguinte, as Contra-
venções Penais estão previstas em Lei específica, nº 
3.688/41, esta também é conhecida como Crime 
Anão, visto seu reduzido potencial ofensivo. Como 
essa conduta não é o cerne do estudo não convém 
aprofundar o assunto, basta apenas ressaltar que as 
Contravenções Penais não admitem tentativas, en-
quanto o Crime é punível, mas, somente se existir 
previsão legal (Código Penal).

Infração Penal 
(Divisão Dico-

tômica)

Reclusão
Detenção

=
Crime

(delito)

Contravenção 
Penal

(crime anão)

Prisão 
simples
Multa

=

- Grave+ Grave

Conduta humana
Consciente
Voluntária

Proposital = Dolo
Descuidada = Culpa

Classificação dos 
Crimes:

Comissivo
Omissivo
Material
Formal
Mera Conduta
Especial ou própria
Mão própria
Preterintencional
Permanente
Putativo

Fere Bens Jurídicos 
Fundamentais

ResultadoLesão
(Resultado Naturalístico)

Ameaça a Lesão
(Resultado 
Jurídico)

Não 
admite 

tentativa

Tipificadas
(escritas)

CP
LCP
Leis Especiais

FIQUE LIGADO

O Direito Penal é chamado de Direito das Condutas 
Ilícitas.

 → Para configurar em infração penal, são neces-
sários alguns pressupostos:

Deve ser uma conduta humana, ou seja, o sim-
ples ataque de um animal não configura em crime, 
porém, caso ele seja instigado por outra pessoa, pas-
sa a ser um mero objeto utilizado na prática da con-
duta do agressor.

Deve ser uma ação consciente, possível de ser 
prevista pelo agente, quando esse é descuidado res-
ponderá de forma culposa, entretanto se realmente 
houver intenção, o desejo do indivíduo, sua conduta 
com um propósito específico será dolosa. 

Necessita ser voluntária, por exemplo, caso o 
agente venha agredir alguém por conta de um espas-
mo muscular, essa conduta é tida como involuntária. 

 → A infração penal sempre gera um resultado 
que pode ser:

Naturalístico: quando ocorre efetivamente a le-
são de um bem jurídico tutelado - protegido - da ví-
tima. Por exemplo, no crime de homicídio, quando 
a vida de alguém é interrompida, causa um resultado 
naturalístico, pois modificou o mundo exterior, não 
somente do de cujus (falecido) como de sua família.

Jurídico: quando a lesão não se consuma, utili-
zando o mesmo exemplo acima, caso o agressor não 
tivesse êxito na sua conduta, ele responderia pela 
tentativa de homicídio, desde que não cause lesão 
corporal. Convém ressaltar que, embora o agente 
não obteve êxito no resultado pretendido, o Código 
Penal sempre irá punir por aquilo que ele queria fa-
zer (elemento subjetivo), contudo nesse caso gerou 
apenas um resultado jurídico.

FIQUE LIGADO

Todo crime gera um resultado, porém, nem todo 
crime gera um resultado naturalístico (lesão).

Teoria do Crime
Sendo o crime (delito) espécie da infração penal, 

possui uma nova divisão. Nesse caso, existem diver-
sas correntes doutrinárias para este conceito, entre-
tanto, adotaremos a majoritária, a qual vigora no 
Direito Penal Brasileiro, classificada como Teoria 
Finalista Tripartida ou Tripartite.
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Crime
Delito

Fato Típico (Está escrito, definido como crime)

Ilícito (Antijurídica) - (Contra a lei)

Culpável (Culpabilidade)

+

+

Crime se Divide em
 → Fato Típico: para ser considerado fato típico, é 

fundamental que a conduta esteja tipificada, ou 
seja, escrita, em alguma norma penal. Não obs-
tante, é necessário que exista:

 ˃ Conduta: é a ação do agente, seja ela culposa 
(descuidada) ou dolosa, intencional; comis-
siva (ação) ou omissiva (deixar de fazer).

 ˃ Resultado: que seja naturalístico (modifi-
cação provocada no mundo exterior pela 
conduta) ou jurídico (quando não houver 
resultado jurídico não existe crime).

 ˃ Nexo Causal: é o elo entre a ação e o resul-
tado, ou seja, se o resultado foi provocado 
diretamente pela ação do agente, houve 
nexo causal.

 ˃ Tipicidade: tem que ser considerado 
crime, estar tipificado, escrito.

FIQUE LIGADO

Caso não existam alguns destes elementos na con-
duta, pode-se dizer que o fato é atípico.

 → Ilícito (antijurídico): neste quesito a ação do agente 
tem que ser ilícita, pois, nosso ordenamento jurídi-
co prevê legalidade em determinadas situações em 
que, mesmo sendo antijurídicas, serão permissivas. 
São as chamadas de excludentes de ilicitude ou de 
antijuridicidade, sendo: Legítima Defesa, Estado de 
Necessidade, Estrito Cumprimento do Dever Legal 
ou no Exercício Regular de um Direito.

 → Culpável (culpabilidade): é a capacidade de o 
agente receber pena. Em alguns casos, mesmo 
o agente cometendo um fato típico e ilícito, ele 
não poderá ser culpável, ou seja, não pode ser 
“preso”, pois incidirá nas excludentes de culpa-
bilidade. A mais conhecida é o menor em con-
flito com a lei, ele pode cometer uma infração 
penal (crime), mas não poderá ir preso. É quan-
do, no momento da ação ou da omissão, o agen-
te é totalmente incapaz de entender o caráter ilí-
cito do fato, ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento. Ainda dentro dessa espécie, 
haverá três desdobramentos que são a imputa-
bilidade, a potencial consciência da ilicitude e a 
exigibilidade de conduta diversa.

Para que o crime ocorra, é necessário preen-
cher todos os requisitos, caso exclua alguns dos 

elementos do fato típico ou se não for ilícito/antiju-
rídico, dizemos que excluiu o crime; caso não possa 
ser culpável, o agente será isento de pena. 

FIQUE LIGADO

Pode ocorrer de o agente cometer um fato descrito 
como crime – Matar alguém – e esse fato não ser consi-
derado crime. 

Ex.: quem mata em legítima defesa comete um fato 
típico, ou seja, escrito e definido como crime. Contudo, 
esse fato não é ilícito, pois a própria lei autoriza o sujeito 
a matar em certos casos pré-definidos.

Pode ocorrer também, de o agente cometer um fato 
definido como crime, ou seja, fato típico – escrito e defi-
nido no CP – e ilícito, o ordenamento jurídico não autori-
za aquela conduta, e mesmo assim ficar isento de PENA. 
Assim, pode o sujeito cometer um crime e não ter pena. 

Ex.: quem é obrigado a cometer um crime. Uma pes-
soa encosta a arma carregada na cabeça de outra e diz 
que, se ela não cometer tal crime, irá morrer.

Princípio da Legalidade (Anterioridade 
- Reserva Legal)

Art. 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. 
Não há pena sem prévia cominação legal.

Somente haverá crime quando existir perfeita 
correspondência entre a conduta praticada e a previ-
são legal (Reserva Legal), que não pode ser vaga, deve 
ser específica. Exige-se que a lei esteja em vigor no 
momento da prática da infração penal (Anteriorida-
de). Fundamento Constitucional: Art. 5º, XXXIX. 

 → Princípio: Nullum crimem, nulla poena sine 
praevia lege.

As normas penais incriminadoras não são proi-
bitivas e sim descritivas. Por exemplo, o Art. 121 - 
Matar alguém, no Código Penal, ele não proíbe, ou 
seja, não matar. Ele descreve uma conduta, que, se 
cometida possuirá uma sanção (punição). 

Normas Penais
Incriminadoras

Não são
proibitivas

São
descritivas

Quem pratica 
um crime não 

age contra a lei, 
mas de acordo 

com ela.

FIQUE LIGADO

Medida Provisória não pode dispor sobre matéria 
penal, criar crimes e cominar penas, Art. 62, § 1º, I, b 
CF/88, somente Lei Ordinária.
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A Analogia no Direito Penal só é aceita para be-
neficiar o agente. Por exemplo, no antigo ordena-
mento jurídico, só era permitido realizar o aborto 
em decorrência do estupro (pênis x vagina), entre-
tanto, a norma penal não abrangia o caso do violen-
to atentado ao pudor (pênis x ânus). Caso a mulher 
viesse engravidar em decorrência disso, realizava-se 
a analogia in bonam partem, permitindo também 
neste caso, o aborto. Ressaltamos que não existe 
mais o crime de violento atentado ao pudor, atual-
mente no Código Penal é tido como estupro.

Analogia no 
Direito Penal

In malam partem
(prejudicar) NÃO aceita

In bonam partem
(beneficiar) aceitar

FIQUE LIGADO

O princípio da Reserva Legal admite o uso de Nor-
mas Penais em branco.

Normas Penais em branco são aquelas que pre-
cisam ser complementadas para que analisemos o 
caso concreto. Por exemplo, a vigente Lei de Drogas 
nº 11.343/06 dispõe sobre diversas condutas ilícitas, 
entretanto, o que é droga? Para analisar se deter-
minada substância é droga ou não, o direito penal 
analisa uma portaria da Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) nº 344/98, em que todas as 
substâncias que estiverem descritas serão conside-
radas como droga.

A Analogia Penal é diferente de Interpretação 
Analógica, nessa situação, a conduta do agente é 
analisada dentro da própria norma penal, ou seja, 
é observado a forma como a conduta foi praticada, 
quais os meios utilizados. Sendo assim, a Interpreta-
ção Analógica sempre será possível, ainda que mais 
gravosa para o agente.

Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
§ 2º. Se o homicídio é cometido:

III. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, 
asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou 
cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Nessa situação, caso o agente tenha cometido o ho-
micídio utilizando-se de alguma das formas expostas 
no inciso III, ocorrerá a aplicação de uma pena mais 
gravosa, é o exemplo de Interpretação Analógica.

Interpretação da Lei Penal
A matéria Interpretação da Lei Penal passou a ser 

abordada com mais frequência pelos editais de concur-
so público. No entanto, quando cobrada, não costuma 
gerar muita dificuldade. Isso porque geralmente a ban-
ca examinadora traz na questão uma espécie de inter-
pretação e questiona quanto ao seu significado. 

A Interpretação da Lei Penal consiste em buscar 
o significado e a extensão da letra da lei em relação à 
realidade e à vontade do legislador. 

Assim, a Interpretação da Lei Penal divide-se em:

Quanto ao Sujeito 
Autêntica ou Legislativa
É aquela realizada pelo mesmo órgão da qual 

emana, podendo vir no próprio texto legislativo ou 
em lei posterior.

Conceito de funcionário público previsto no Art. 
327, CP.

Doutrina
É aquela realizada pelos doutrinadores – estu-

diosos do direito penal – normalmente encontrada 
em livros, artigos e documentos.

Código Penal comentado.

Jurisprudencial ou Judicial
É aquela realizada pelo Poder Judiciário na apli-

cação do caso concreto, na busca pela vontade da lei. 
É a análise das decisões reiteradas sobre determina-
do assunto legal. 

Súmulas do Tribunais Superiores e Súmula Vin-
culante.

Quanto ao Modo

Literal ou Gramatical
É aquela que busca o sentido literal das palavras. 

Teleológica
É aquela que busca compreender a intenção ou 

vontade da lei.

Histórica
É aquela que busca compreender o sentido da lei 

por meio da análise do momento e contexto históri-
co em que foi editada.

Sistemática
É aquela que analisa o sentido da lei em conjunto 

com todo o ordenamento jurídico (as legislações em 
vigor, os Princípios Gerais de Direito, a Doutrina e a 
Jurisprudencial).
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Progressiva
É aquela que busca adaptar a lei aos progressos 

obtidos pela sociedade.

Quanto ao Resultado
Declarativa
É aquela em que se encontra a perfeita correspon-

dência entre a letra da lei e a intenção do legislador.

Restritiva
É aquela em que se restringe o alcance da letra da 

lei para que corresponda à real intenção do legisla-
dor. A lei diz mais do que deveria dizer.

Extensiva
É aquela em que se amplia o alcance da letra da 

lei para que corresponda à real intenção do legisla-
dor. A lei diz menos do que deveria dizer.

Analógica
É aquela em que a Lei Penal permite a ampliação 

de seu conteúdo por meio da utilização de uma ex-
pressão genérica ou aberta pelo legislador.

Art. 121, § 2º, III, CP. Homicídio qualificado 
por emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, 
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de 
que possa resultar perigo comum.

Conflito Aparente de Normas Penais
Fala-se em conflito aparente de normas penais 

quando duas ou mais normas aparentemente pare-
cem reger o mesmo tema. Na prática, uma conduta 
pode se enquadrar em mais de um tipo penal, mas 
isso é tão somente aparente, pois os princípios do di-
reito penal resolvem esse fato. São eles os princípios: 

a) Princípio da Especialidade;
b) Princípio da Subsidiariedade; 
c) Princípio da Consunção; 
d) Princípio da Alternatividade.

Princípio da Especialidade
A regra, nesse caso, é que a norma especial pre-

valecerá sobre a norma geral. Dessa forma, a norma 
no tipo penal incriminador é mais completa que a 
prevista na norma geral.

Isso ocorre por exemplo no crime de homicídio 
e infanticídio. O crime de infanticídio possui em 
sua elementar dados complementares que o tornam 
mais especial –  completo – que a norma geral.

Repare as elementares  do Art. 123 do CP: 1) 
matar o próprio filho; 2) logo após o parto; 3) sob 
o estado puerperal. Esses são dados que, se presen-
tes, tornam a conduta de matar alguém um crime 
específico, diferente do homicídio. Logo, o Art. 123 

(infanticídio) é considerado especial em relação ao 
Art. 121 (homicídio), que pode ser entendido, nesse 
caso, como uma conduta genérica. 

Princípio da Subsidiariedade
Usa-se esse princípio sempre que a norma prin-

cipal mais grave não puder ser utilizada. Nesse caso, 
usamos a norma menos grave subsidiária.

A subsidiariedade pode ser expressa ou tácita. 
Será expressa sempre que o próprio artigo de lei as-
sim determinar. Um bom exemplo é o Art. 239 que 
trata da simulação de casamento. Ele prevê a pena 
de detenção, de um a três anos, se o fato não consti-
tui elemento de crime mais grave. Assim, caso não 
tenha ocorrido crime mais grave será aplicada a pe-
na expressa em lei. Por outro lado, se ocorrer crime 
mais grave, deve ser aplicado somente esse, ficando 
atípico o fato menos grave.

A subsidiariedade Tácita ocorre quando não há 
expressa referência na lei, mas, se um fato mais grave 
ocorrer, a norma subsidiária ficará afastada. Isso ocor-
re, por exemplo, no crime do Art. 311 do CTB. Existe, 
expressa nesse artigo, a proibição da conduta de trafe-
gar em velocidade incompatível com a segurança nas 
proximidades de escolas, hospitais, estações de em-
barques e desembarques de passageiros, logradouros 
estreitos, ou onde houver grande movimentação ou 
concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Contudo, se o agente estiver conduzindo nessas con-
dições e acabar por atropelar e matar alguém, responde-
rá ele pelo crime do Art. 302 do CTB, que é homicídio 
culposo na direção de veículo automotor. Assim, esse 
crime – mais grave – afastará aquele crime de perigo.

Princípio da Consunção
Esse princípio pode ocorrer quando um crime 

“meio” é necessário ou fase normal de preparação 
para outro crime. Como, por exemplo, o crime de 
lesão corporal fica absorvido pelo crime de homicí-
dio, ou mesmo, o crime de invasão de domicílio que 
fica absorvido pelo crime de furto.

Não estamos falando em norma especial ou ge-
ral, mas sim do crime mais grave que absorveu o 
crime menos grave que simplesmente foi um meio 
necessário para a execução do crime mais grave.

Ocorre também o princípio da consunção quan-
do, por exemplo, o agente falsifica um documento 
com o intuito de cometer o crime de estelionato. Co-
mo o crime de falso é meio necessário para o crime 
de estelionato, funcionando como a elementar frau-
de, fica por esse absorvido.

Nesse sentido o STJ editou a Súmula 17 que diz 
o seguinte: 
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Súm. 17. Quando o falso se exaure no estelionato, 
sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

Outro ponto importante é quando falamos acer-
ca do assunto crime progressivo e progressão crimi-
nosa. Podemos afirmar o seguinte:

No crime progressivo o agente tem um fim es-
pecífico mais grave, contudo, necessariamente deve 
passar por fases anteriores menos graves. No final 
das contas, o crime progressivo é um meio para um 
fim. Isso ocorre no caso do dolo de matar, em que o 
agente obrigatoriamente tem que ferir a vítima an-
tes – causando lesões corporais.

Aqui, temos o Princípio da Consunção Imperan-
do. Por outro lado, a progressão criminosa aconte-
ce quando o dolo inicial é menos grave e no meio da 
conduta o agente muda sua intenção para uma mais 
grave (repare que temos dois dolos).

Temos o exemplo do agente que inicia uma ação 
com dolo de lesionar desferindo socos na vítima e 
no meio da ação muda de intenção, vindo a esfa-
queá-la, causando sua morte.

Veja que, temos duas intenções, contudo, o có-
digo penal punirá o agente somente pelo crime mais 
grave. Aqui também usaremos o Princípio da Con-
sunção no exemplo em tela. 

No entanto, pode ocorrer progressão criminosa 
com efeito concurso material, ou seja, aplicação de 
mais de um crime. Isso ocorre, por exemplo, no cri-
me de roubo em que o agente no meio da conduta 
resolve estuprar a vítima, ou seja, aqui temos uma 
progressão criminosa com dois dolos, em que o 
agente responderá por dois crimes diversos.

Princípio da Alternatividade
Temos esse princípio quando tivermos os cha-

mados crimes de ação múltipla ou de conteúdo va-
riado. Aqui, os tipos penais descrevem várias con-
dutas para um único crime. Temos, como exemplo, 
o Art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, 
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à ven-
da, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuita-
mente, sem autorização ou em desacordo com de-
terminação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e qui-
nhentos) dias-multa.

Assim, podemos afirmar que, se o agente tiver 
em depósito e vender a droga não responderá ele 
por dois crimes, mas somente por um único. Isso se 
dá, pois qualquer ação nuclear do tipo representa o 
mesmo crime. Na prática, não há concurso material, 
respondendo o agente por uma pena somente.

 → Costume NÃO revoga nem altera lei.
Sendo assim, podemos dizer que temos três prin-

cípios intrínsecos no Art. 1º do Código Penal, quais 
sejam, da Legalidade, da Anterioridade e da Reserva 
Legal. É importante ressaltar que apenas a Lei Or-
dinária pode versar sobre matéria penal, tanto para 
criá-las quanto para extingui-las.

Não obstante, convém ressaltar os preceitos exis-
tentes nos tipos penais, por exemplo: Art. 121, CP, 
Matar alguém. Pena - 6 a 20 anos. O preceito primá-
rio seria a conduta do agente - matar alguém - e o 
preceito secundário seria a cominação da pena - 6 a 
20 anos. Para ser considerado crime, é fundamental 
que existam os dois preceitos.

Lei Penal no Tempo
Art. 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei 
posterior deixa de considerar crime, cessando em 
virtude dela a execução e os efeitos penais da sen-
tença condenatória.
Parágrafo único. A Lei posterior, que de qualquer 
forma modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos 
anteriores, ainda que decididos por sentença tran-
sitada em julgado.

Conflito Temporal

Regra: Irretroatividade da Lei;
Exceção: Retroatividade para beneficiar o réu.

Retroatividade da Lei

2000

Lei “B” (mais benéfica) 
Pena 4 a 8 anos

Lei “A” (mais gravosa)
Pena 6 a 10 anos 

(revogada pela Lei “B”)

2005 2008

Lei retroage

Aplica-se a Lei “B” 
(mais favorável ao réu)

Julgado

Em regra, o Código Penal sempre adota a Lei 
vigente, “A”, no momento da ação ou omissão do 
agente, sendo assim, se nesta época é cometido um 
crime, aquele irá responder sobre o fato descrito 
no tipo penal. Contudo, por vezes, o processo se es-
tende no tempo, e o julgamento do agente demora 
a acontecer, nesse lapso temporal, caso surgir uma 
nova Lei, “B”, que torne mais branda a sanção apli-
cada sobre o agente, esta irá retroagir ao tempo do 
fato, beneficiando o réu.

Ultra - Atividade da Lei

2000

Lei “B” (mais gravosa) 
Pena 6 a 10 anos

Lei “A” (mais benéfica)
Pena 4 a 8 anos

Lei revogada

2005 2008

Aplica-se a Lei “A” 
(mesmo revogada)
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Não obstante, a regra da irretroatividade, pode 
ocorrer a chamada ultra-atividade de lei mais bené-
fica. Seria o caso em que, no momento da ação vigo-
rava a Lei “A”, entretanto, no decorrer do processo, 
entrou em vigência nova Lei “B”, revogando a Lei 
“A”, tornando mais gravosa a conduta anteriormen-
te praticada pelo agente. 

Sendo assim, no momento do julgamento, ocor-
rerá a ultra-atividade da lei, ou seja, a Lei “A”, mes-
mo não estando mais em vigor, irá ultra-agir ao mo-
mento do julgamento para beneficiar o réu, por ser 
menos gravosa a punição que o agente irá receber.

Abolitio Criminis (Abolição do Crime)

2005
Lei “B” deixa de 
considerar como crime o 
fato descrito na Lei “A”

Lei “A”
Pena: 6 a 20 anos

2007

Retroage

Consequências:
 ˃ Tranca e extingue o inquérito policial e a 

ação penal;
 ˃ Cassam imediatamente a execução de 

todos os efeitos penais.
Abolitio Criminis

 ˃ Não alcança os efeitos Civis da condenação.
Em relação ao Abolitio Criminis, ocorre o seguinte 

fato: quando uma conduta que antes era tipificada co-
mo crime pelo Código Penal, deixa de existir, ou seja, 
passa a não ser mais considerada crime, dizemos que 
ocorreu a abolição do crime. Diante disso, cessam 
imediatamente todos os efeitos penais que incidiam 
sobre o agente: tranca e extingue o inquérito policial, 
caso o acusado esteja preso deve ser posto em liberda-
de. Entretanto, não extingue os efeitos civis, ou seja, 
caso o agente tenha sido impelido em ressarcir a víti-
ma da sua conduta mediante o pagamento de multa, 
essa, ainda assim, deverá ser paga.

Importante ressaltar que, a lei que beneficia o 
réu, não é uma faculdade do Juiz, é um dever, sem-
pre adotada em benefício do acusado.

Crimes Permanentes ou 
Continuados

Nos crimes permanentes, ou seja, naqueles em 
que a consumação se prolonga enquanto não cessa 
a atividade, aplica-se ao fato a lei que estiver em vi-
gência quando cessada a atividade, mesmo que mais 
grave (severa) que aquela em vigência quando da prá-
tica do primeiro ato executório. O crime se perpetua 
no tempo, enquanto não cessada a permanência. É o 
que ocorre, por exemplo, com o crime de sequestro e 
cárcere privado. Assim, será aplicada lei que estiver 
em vigência quando da soltura da vítima. Observa-se, 
então, o momento em que cessa a permanência para 

daí se determinar qual a norma a ser aplicada. É o que 
estabelece a Súmula 711 do STF.

Súm. 711. A lei penal mais grave aplica-se ao cri-
me continuado ou ao crime permanente, se a sua 
vigência é anterior à cessação da continuidade ou 
da permanência.

Data do sequestro
Janeiro

Lei “A”
4 a 6 anos

Prisão
Dezembro

Qual Lei utilizar? 
Lei “C”

Lei “B”
6 a 8 anos

Lei “C”
10 a 12 anos

Protrai no tempo

O crime de sequestro é um crime que se protrai no 
tempo, ou seja, a todo instante ele está se consu-
mando, qualquer que seja o momento da prisão ela 
estará em flagrante. Sendo assim, nos casos dos cri-
mes permanentes ou continuados, aplica-se a pena 
no momento que cessar a conduta do agente, ainda 
que mais grave ou mais branda, independe nessa 
circunstância a quantificação da pena, o que será 
considerado, será a lei vigente no momento que ces-
sou a conduta do agente ou a privação de liberdade 
da vítima, com a prisão dos acusados.

Lei Excepcional ou Temporária
Art. 3º A Lei excepcional ou temporária, embora 
decorrido o período de sua duração ou cessada as 
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao 
fato praticado durante sua vigência.

Lei Excepcional: utilizada em períodos de anor-
malidade social.

Guerra, calamidades públicas, enchentes, gran-
des eventos, etc.

Lei Temporária: período de tempo previamente 
fixado pelo legislador.

Lei que configura o crime de pescar em certa épo-
ca do ano - piracema -, após lapso de tempo pre-
viamente determinado, a Lei deixa de considerar 
tal conduta como crime.

2005

Fato “A” é Crime
(notificação de epidemia)

Período de surto 
endêmico

2006

Retroage

Ultra-atividade da lei

Fato “A” não é mais crime

 → De 2005 a 2006, o fato “A” era considerado cri-
me. Aqueles que infringiram a Lei responderam 
posteriormente, mesmo o fato não sendo consi-
derado mais crime. 

 → Só ocorre retroatividade se a Lei posterior ex-
pressamente determinar.
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É importante ressaltar que são leis excepcionais e 
temporárias, ou seja, a lei irá vigorar por determinado 
tempo, após isso, tal conduta não mais será conside-
rada crime. Entretanto, durante a sua vigência, todos 
aqueles que cometerem o fato tipificado em tais nor-
mas, mesmo encerrada sua vigência, serão punidos.

FIQUE LIGADO

Não existe “abolitio criminis” de Lei Temporária ou 
Excepcional.

Tempo do Crime
Art. 4º Considera-se praticado o crime no momen-
to da ação ou omissão, ainda que outro seja o mo-
mento do resultado.

Teoria da Atividade: O crime reputa-se praticado 
no momento da conduta (momento da execução).

FIQUE LIGADO

A imputabilidade do agente deve ser aferida no 
momento em que o crime é praticado.

“A” com 17 anos e 11 meses
Atira em “B”

3 meses depois
“B” morre

“A” com + de 18 
anos

Este princípio traz o momento da ação do crime, ou 
seja, independente do resultado, para aplicação da lei 
penal, é considerado o momento exato da prática deli-
tuosa, seja ela comissiva - ação - ou omissiva - omissão.

Caso um menor “A”, cometa disparos de arma de 
fogo contra “B”, vindo a feri-lo, entretanto, devi-
do às lesões causadas pelos disparos, três meses 
depois do fato, “B” vem a falecer. Nessa época, 
mesmo “A” tendo completado sua maioridade 
penal - 18 anos - ainda assim não poderá ser pu-
nido, pois, no momento em que praticou a con-
duta (disparos contra “B”), era inimputável.

FIQUE LIGADO

Devemos, contudo, ficar atentos aos crimes perma-
nentes e continuados, no caso do sequestro, por exem-
plo, em que o crime se consuma a todo instante em que 
houver a privação de liberdade da vítima.

“A” com 17 anos e 11 meses

Sequestra “B”

3 meses depois

Preso com 18 
anos

Crime de 
sequestro

Nesta situação em questão, “A” não será mais 
inimputável, pois no momento de sua prisão já ha-
via completado 18 anos, não considerado neste ca-
so, o momento em que se iniciou a ação, mas sim, 
quando cessou.

Lugar do Crime
Art. 6º. Considera-se praticado o crime no lugar 
em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em 
parte, bem como onde se produziu ou deveria pro-
duzir-se o resultado.

Teoria da Ubiquidade: utilizada no caso de um cri-
me ser praticado em território nacional e o resultado 
ser produzido no estrangeiro. O foro competente será 
tanto o do lugar da ação ou omissão quanto o do local 
em que produziu ou deveria produzir-se o resultado. 

Ambos os lugares são competentes para jugar o processo

“A”, manda uma carta 
bomba pelo correio 

para LONDRES.

A carta explote 
efetivamente 
em LONDRES.

Local da ação 
ou omissão

Local que produziu 
ou deveria produzir 

o resultado

Nesse caso “A”, residente do Brasil, enviou uma 
carta bomba pelo correio para Londres, sendo as-
sim, a carta efetivamente explode. Desse modo, 
tanto o Brasil, quanto a Inglaterra serão compe-
tentes para julgá-lo.

Não existe a teoria do “resultado”.

São considerados para os crimes à distância, 
países diferentes.

Não confundir os artigos.

L ugar 
U biquidade 
T empo 
A tividade

Art. 6º

Art. 4º

FIQUE LIGADO

Da Lei Penal no Espaço
Da Aplicação da Lei Penal no Espaço
Da Territorialidade
Antes de iniciar o estudo do tópico, temos que ter 

em mente que iremos estudar a Lei Penal e não a Lei 
Processual Penal, que segue outra regra específica.

Aqui trataremos de como se comporta a Lei Pe-
nal Brasileira quando ocorrerem crimes no exterior, 
ou seja, Extraterritorialidade de lei. Portanto, quando 
falamos em extraterritorialidade estamos tratando 
somente da Lei Penal e não da Lei Processual Penal.
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Lei Penal

Lei Processual 
Penal

Lei Penal 
no Espaço

Territorialidade (Art. 5º)

Extraterriotorialidade 
(Art. 7º)

Regras Específicas

Falamos em Territorialidade quando se faz a 
aplicação da lei penal dentro do próprio Estado 
que a editou. Dessa forma, quando aplicamos a lei 
brasileira em nosso solo, estamos usando o con-
ceito de Territorialidade.

A Territorialidade é tratada no Art. 5°, CP: apli-
ca-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tra-
tados e regras de direito internacional, ao crime co-
metido no território nacional.

Território Nacional Próprio
Art� 5º

 ˃ Lei Brasileira:
 » Sem prejuízo;

 ˃ Convenções, tratados e regras interna-
cionais:
 » Imunidades.

§1º Território por extensão ou assimilação.
Embarcação ou aeronave brasileira pública (em 

qualquer lugar). 
Embarcação ou aeronave brasileira privada a ser-

viço do Estado brasileiro (em qualquer lugar). 
Embarcação ou aeronave brasileira mercante ou 

privada, desde que não esteja em território alheio. 
A Extraterritorialidade é tratada no Art 7:

Art. 7º. Ficam sujeitos a Lei Brasileira, embora co-
metidos no estrangeiro:

I. Os crimes:
a) contra a vida ou a liberdade do Presiden-
te de República;
b) contra o patrimônio ou a fé pública da 
União, do Distrito Federal, de Estado, de 
Território, de Município, de empresa pú-
blica, sociedade de economia mista, au-
tarquia ou fundação instituída pelo Poder 
Público;
c) contra a administração pública, por quem 
está a seu serviço;
d) de genocídio, quando o agente for brasi-
leiro ou domiciliado no Brasil;

II. Os crimes:
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se 
obrigou a reprimir;
b) praticados por brasileiros;

c) praticados em aeronaves ou embarcações 
brasileiras, mercantes ou de propriedade 
privada, quando em território estrangeiro e 
aí não venham a ser julgados.

§ 1º Nos casos do inciso I, o agente é punido segun-
do a lei brasileira, ainda que absolvido ou conde-
nado no estrangeiro.
§ 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei 
brasileira depende do concurso das seguintes 
condições:

a) entra o agente no território nacional;
b) ser o fato punível também no país em que 
foi praticado;
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos 
quais a lei brasileira autoriza a extradição;
d) não ter sido o agente absolvido no estran-
geiro ou aí não ter cumprido pena;
e) não ter sido o agente perdoado no estran-
geiro, ou, por outro motivo não estar extinta 
a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

§ 3º A lei brasileira aplica-se também ao crime 
cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do 
Brasil, se reunidas as condições previstas no pará-
grafo anterior:

a) não pedida ou negada sua extradição;
b) houve requisição do Ministro da Justiça.

Território Nacional
Podemos conceituar território nacional como sen-

do o espaço onde certo Estado possui sua soberania. 
Elementos que constituem um determinado Es-

tado soberano:
 ˃ Território;
 ˃ Povo;
 ˃ Organização jurídica. 

Consideramos como território nacional as li-
mitações que temos no mapa do país e mais o mar 
territorial, que representa a extensão de 12 milhas 
do mar a contar da costa, e sempre na maré baixa. 
O código considera, também, território nacional o 
espaço aéreo respectivo e o espaço aéreo correspon-
dente ao território nacional. Esse sempre devemos 
considerar como território próprio.

Temos que considerar, também, como território 
nacional, o chamado território por extensão, assi-
milação ou impróprio descrito no §1º do Art. 5º do 
Código Penal.

§ 1º Para os efeitos penais, consideram-se como 
extensão do território nacional as embarcações 
e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a 
serviço do governo brasileiro, onde quer que se en-
contrem, bem como as aeronaves e as embarcações 
brasileiras, mercantes ou de natureza privada, que 
se achem, respectivamente no espaço aéreo corres-
pondente ou em alto mar.
§ 2º É também aplicável a lei brasileira aos crimes 
praticados a bordo de aeronaves ou embarcações 
estrangeiras, de propriedade privada, achando-se 
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aquelas em pouso no território nacional ou em voo 
no espaço aéreo correspondente, e estas em porto 
ou mar territorial do Brasil.

Como mencionado, a Lei Penal aplica-se em to-
do o território nacional próprio ou por assimilação. 
Por esse princípio aplica-se aos nacionais ou estran-
geiros (mesmo que irregular) a Lei Penal brasileira.

Contudo, em alguns casos, mesmo o fato sendo 
praticado no Brasil, não será aplicada a Lei Penal a 
esse fato, isso se deve quando ocorrer por meio de 
convenções, tratados e regras de direito internacio-
nal, aqui o Brasil abre mão de punir, ou seja, nesses 
casos não se aplicará a Lei Brasileira.

Dessa forma, o Princípio da Territorialidade da 
Lei Penal é mitigado, isto é, não é adotado de forma 
absoluta e sim temperada, por esse motivo falamos 
em Princípio da Territorialidade Temperada.

Podemos dar como exemplo as imunidades di-
plomáticas e consulares concedidas por meio de 
adesão do Brasil às convenções de Viena (1961 e 
1963), aos diplomatas e aos cônsules que exercem 
suas atividades no Brasil.

FIQUE LIGADO

Quando falamos em território nacional, obrigato-
riamente temos que pensar em algumas regras: Todas 
as embarcações ou aeronaves brasileiras de natureza 
pública, onde quer que se encontrem são consideradas 
parte do território nacional.

Para as embarcações e aeronaves de natureza pri-
vada, serão estas consideradas extensão do território 
nacional quando se acharem, respectivamente, no mar 
territorial brasileiro ou no espaço aéreo corresponden-
te. Preste bem atenção, as de natureza privada, sem 
estar a serviço do Brasil, somente responderão pela lei 
brasileira se estiverem dentro do Brasil.

Ex.: Um navio brasileiro privado pelo mar da Ar-
gentina deverá responder pelas Leis Penais Ar-
gentinas, ou seja, caso um brasileiro mate o outro, 
a lei a ser aplicada é a Lei Penal Argentina, pois o 
navio não estava a serviço do Brasil.

Por outro lado, se o navio estiver em alto mar (terra 
de ninguém - aplica-se o princípio do pavilhão ou da 
bandeira) e ostentar a bandeira brasileira e lá um ma-
rujo matar o outro, a competência é da lei brasileira.

A mesma regra utilizamos para aeronaves. Uma 
questão interessante é por exemplo, se uma aero-
nave pousar em um país distinto e o piloto come-
ter um crime e essa aeronave estiver a serviço do 
Brasil, aplica-se a lei brasileira. Caso a aeronave for 
particular aplica-se a lei do país em que a aeronave 
estiver pousada.

Questão interessante é se o piloto sair do aero-
porto e lá fora cometer um crime. Nesse caso temos 

que perguntar se o piloto estava em serviço oficial 
ou não, se estiver em serviço oficial aplicamos a lei 
penal brasileira, do contrário, aplica-se a lei do país 
onde cometeu o crime.

Resumo dos Conceitos
Território nacional: é o espaço onde determina-

do estado exerce com exclusividade sua soberania.

Território próprio: toda a base territorial por 
nós conhecida (o mapa), acrescida do mar territo-
rial, que é extensão de 12 milhas mar a dentro, a con-
tar da baixa maré.

Território por extensão: embarcações e aerona-
ves brasileiras: públicas ou a serviço do estado (qual-
quer lugar do globo) e privadas em águas ou terras 
de ninguém.

Territorialidade: aplicação da lei penal no terri-
tório nacional.

Territorialidade absoluta: impossibilidade para 
aplicação de convenções, tratados e regras de direito in-
ternacional, ao crime cometido no território nacional.

Territorialidade temperada: adota como regra 
a aplicação da lei penal brasileira no território na-
cional. Entretanto, com determinadas hipóteses, 
permite a aplicação de lei penal estrangeira a fatos 
cometidos no Brasil (Art. 5º do CP).

Imunidade: exclusão da aplicação da lei penal.
Imunidade diplomática e consular: são imuni-

dades previstas em convenções internacionais chan-
celados pelo Brasil.

Imunidade parlamentar: previstas na Consti-
tuição Federal aos membros do Poder Legislativo.

Território Nacional
 ˃ Próprio.
 ˃ Por assimilação ou extensão.

Embarcação e aeronaves brasileiras: públicas ou 
a serviço do Estado (em qualquer parte do planeta) e 
privadas ou marcantes em águas ou terras de ninguém.

Passaremos a tratar agora dos princípios que re-
gulam a aplicação da Lei Penal no Espaço.

Princípio da Territorialidade

A lei penal de um país terá aplicação aos crimes 
cometidos dentro de seu território. Aqui, o Estado 
soberano tem o dever de exercer jurisdição sobre as 
pessoas que estejam sem seu território.

Princípio da Nacionalidade
Classificado também como Princípio da Perso-

nalidade. Aqui os cidadãos de um determinado país 
devem obediência às suas leis, onde quer que se en-
contrem. Podemos dividir esse princípio em:
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Princípio da Nacionalidade Ativa
Aplica-se a lei nacional ao cidadão que comete cri-

me no estrangeiro, independentemente da naciona-
lidade do sujeito passivo ou do bem jurídico lesado.     

Princípio da Nacionalidade Passiva

O fato praticado pelo nacional deve atingir um bem 
jurídico de seu próprio estado ou de um concidadão. 

Princípio da Defesa, Real ou de Proteção
Aqui se leva em consideração a nacionalidade do 

bem jurídico lesado (sujeito passivo), independen-
temente da nacionalidade do sujeito ativo ou do lo-
cal da prática do crime. 

Princípio da Justiça Penal Universal ou da Uni-
versalidade

Aqui, todo Estado tem o direito de punir todo e 
qualquer crime, independentemente da nacionali-
dade do criminoso ou do bem jurídico lesado, ou do 
local em que o crime foi praticado, bastando que o 
criminoso se encontre dentro do seu território. As-
sim, quem quer que seja que cometa crime dentro do 
território nacional será processado e julgado aqui.

Princípio da Representação
A Lei Penal brasileira também será aplicada aos 

delitos cometidos em aeronaves e embarcações pri-
vadas brasileiras quando se encontrarem no estran-
geiro e aí não venham a ser julgadas.

FIQUE LIGADO

O Código Penal brasileiro adota o princípio da Ter-
ritorialidade como regra e os outros como exceção. As-
sim, os outros princípios visam disciplinar a aplicação 
extraterritorial da Lei Penal brasileira.

Extraterritorialidade
Art. 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora co-
metidos no estrangeiro:

I. Os crimes:
a) contra a vida ou a liberdade do Presiden-
te da República;
b) contra o patrimônio ou a fé pública da 
União, do Distrito Federal, de Estado, de 
Território, de Município,de empresa públi-
ca, sociedade de economia mista, autarquia 
ou fundação instituída pelo Poder Público;
c) contra a administração pública, por quem 
está a seu serviço;
d) de genocídio, quando o agente for brasi-
leiro ou domiciliado no Brasil;

II. Os crimes:
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se 
obrigou a reprimir;
b) praticados por brasileiro;

c) praticados em aeronaves ou embarcações 
brasileiras, mercantes ou de propriedade 
privada, quando em território estrangeiro e 
aí não sejam julgados.

§ 1º. Nos casos do inciso I, o agente é punido segun-
do a lei brasileira, ainda que absolvido ou conde-
nado no estrangeiro.
§ 2º. Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasi-
leira depende do concurso das seguintes condições:

a) entrar o agente no território nacional;
b) ser o fato punível também no país em que 
foi praticado;
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos 
quais a lei brasileira autoriza a extradição;
d) não ter sido o agente absolvido no estran-
geiro ou não ter aí cumprido a pena;
e) não ter sido o agente perdoado no estran-
geiro ou, por outro motivo, não estar extinta 
a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

§ 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime come-
tido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, 
reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:

a) não foi pedida ou foi negada a extradição;
b) houve requisição do Ministro da Justiça.

A regra é de que a lei penal brasileira apenas apli-
ca-se aos crimes praticados no Brasil (conforme es-
tudado no Art. 5º do Código Penal). No entanto, há 
situações que, por força do Art. 7º, permitem o Esta-
do aplicar sua legislação penal no estrangeiro. Nesta 
norma, encontram-se diversos princípios, são eles:

Defesa (também chamado de Real): amplia a 
aplicação da lei penal em decorrência da gravidade 
da lesão. É o aplicável no Art. 7º nas alíneas do inciso 
I, são elas:

a) contra a vida ou a liberdade do Presiden-
te da República.

Caso seja a prática de latrocínio, não há a exten-
são da lei brasileira, visto que o latrocínio é conside-
rado crime contra o patrimônio.

b) contra o patrimônio ou a fé pública da 
União, do Distrito Federal, de Estado, de 
Território, de Município, de empresa pú-
blica, sociedade de economia mista, au-
tarquia ou fundação instituída pelo Poder 
Público;
c) contra a administração pública, por quem 
está a seu serviço;
d) de genocídio, quando o agente for brasi-
leiro ou domiciliado no Brasil.

Há discussão qual o princípio aplicável neste 
caso, havendo quem sustente ser da defesa, outros 
dizem ser da nacionalidade ativa e outra corrente, 
ainda, afirmando ser relacionado ao princípio da 
Justiça Penal Universal.

Justiça Penal Universal (também chamada de 
Justiça Cosmopolita): amplia a aplicação da legisla-
ção penal brasileira em decorrência da de tratado ou 
convenção que o Brasil é signatário. Vem normati-
zada peloArt. 7º, II, “a”:
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a) Que, por tratado ou convenção, o Brasil se 
obrigou a reprimir.

Nacionalidade Ativa: amplia a aplicação da legisla-
ção penal brasileiro ao exterior caso o crime seja prati-
cado por brasileiro. Está prevista no Art. 7º, II, “b”:

b) Praticados por brasileiro;

Representação (também chamado de Pavilhão 
ou da Bandeira ou da Substituição): amplia a apli-
cação da legislação penal brasileira em decorrência 
do local em que o crime é praticado. Vem normati-
zada pelo Art. 7º, II, “c”:

c) Praticados em aeronaves ou embarcações 
brasileiras, mercantes ou de propriedade 
privada, quando em território estrangeiro e 
aí não sejam julgados.

Nacionalidade Passiva: amplia a aplicação da legis-
lação penal brasileira em decorrência da nacionalidade 
da vítima do crime. Vem normatizada pelo Art. 7º, §3º:

§3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime 
cometido por estrangeiro contra brasileiro fora 
do Brasil.

Tais regras, de que a legislação penal brasileira 
será aplicada no exterior, valem apenas para os cri-
mes e nunca para as contravenções penais. Apesar 
da lei prever, no Art. 7º, que a lei brasileira também 
será aplicada no anterior, há determinadas regras 
para esta aplicação, também normatizadas pelos pa-
rágrafos do artigo em questão, vejamos:

Incondicionada: é a prevista para os casos nor-
matizados no Art. 7º, I, alíneas “a” até “d”. Segundo 
o Código Penal, o agente será processado de acor-
do com a lei brasileira, mesmo que for absolvido ou 
condenado no exterior (conforme normatizado pe-
lo §1º do Art. 7º). Não exige qualquer condição.

Condicionada: é a prevista para os casos nor-
matizados no Art. 7º, §2º, alíneas “a” até “e”: São as 
condições:

a) Entrar o agente no território nacional.
b) Ser o fato punível também no país em que 
foi praticado.
c) Estar o crime incluído entre aqueles pelos 
quais a lei brasileira autoriza a extradição.
d) Não ter sido o agente absolvido no estran-
geiro ou cumprido a pena.
e) Não ter sido o agente perdoado no es-
trangeiro.

Não estará extinta a punibilidade do agente, seja 
pela brasileira, seja pela lei estrangeira.

Hipercondicionada: é a prevista para os casos 
normatizados no Art. 7º, §3º. Chama-se pela doutri-
na de hipercondicionada porque exige, além das con-
dições da condicionada, outras duas. São condições:

 ˃ Não ser pedida ou, se pleiteada, negada a 
extradição.

 ˃ Requisição do Ministro da Justiça.

Pena Cumprida no Estrangeiro
Art. 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a 
pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando 
diversas, ou nela é computada, quando idênticas.

Caso o agente seja processado no exterior e lá, 
condenado e cumprido pena, estipula-se neste ar-
tigo que caso venha no Brasil a ser condenado pelo 
mesmo fato (no caso da extraterritorialidade incon-
dicionada), deverá se verificar:

Se as penas são idênticas, ou seja, da mesma quali-
dade, deverá ser computada como cumprida no Brasil. 

As duas são privativas de liberdade.
Se as penas são diversas, ou seja, de qualidade di-

ferente, deverá haver uma atenuação. 
no exterior o agente cumpriu pena restritiva de li-
berdade e, no Brasil, foi condenado e teve sua pena 
substituída pela prestação de serviços comunitá-
rios. Neste caso, deverá se atenuar a pena no Brasil.

Eficácia de Sentença Estrangeira
Art. 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação 
da lei brasileira produz na espécie as mesmas conse-
quências, pode ser homologada no Brasil para:

I. Obrigar o condenado à reparação do dano, a 
restituições e a outros efeitos civis;
II. Sujeitá-lo a medida de segurança.

Parágrafo único. A homologação depende:
a) para os efeitos previstos no inciso I, de pe-
dido da parte interessada;
b) para os outros efeitos, da existência de 
tratado de extradição com o país de cuja au-
toridade judiciária emanou a sentença, ou, 
na falta de tratado, de requisição do Minis-
tro da Justiça. 

A regra geral é de que a sentença penal estrangei-
ra não precisa ser homologada para produzir efeitos 
no Brasil. No entanto, o Art. 9º traz duas situações 
que necessitam da homologação para que a sentença 
produza efeitos no Brasil, são elas:

Para a produção de efeitos civis (Ex�: Reparação 
de danos, restituições, entre outros). Neste caso, de-
pende do pedido da parte interessada.

Para a aplicação de medida de segurança ao 
agente da Infração Penal: caso exista tratado de ex-
tradição, necessita de requisição do Procurador-Ge-
ral da República. Caso inexista tratado de extradi-
ção, necessita de requisição do Ministro da Justiça.

Contagem de Prazo
Art. 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do 
prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo 
calendário comum.
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A regra, aqui, é diversa da processual, visto que 
o dia do começo do prazo penal inclui-se no côm-
puto do prazo. Por exemplo, determinado agente 
pratica uma infração penal em 10 de agosto de 2012. 
Supondo que esta infração penal possui um prazo 
prescricional de 08 (oito) anos, a pretensão punitiva 
irá prescrever em 09 de agosto de 2020.

Frações não Computáveis da Pena
Art. 11. Desprezam-se, nas penas privativas de li-
berdade e nas restritivas de direitos, as frações de 
dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. 

Ou seja, caso após o cálculo da pena, remanescer 
frações de dia (por exemplo: o agente é condenado 
a pena de 15 (quinze) meses de detenção, com uma 
causa de aumento de 1/2, a pena torna-se em 22,5 
dias. Com a norma deste artigo, despreza-se a fração 
de metade e a pena final é de 22 dias.

Do mesmo modo, aplica-se a regra à pena de multa, 
não sendo condenado o agente a pagar os centavos.

Legislação Especial
Art. 12. As regras gerais deste Código aplicam-se 
aos fatos incriminados por lei especial, se esta não 
dispuser de modo diverso. 

As infrações penais não estão apenas descritas 
no Código Penal, mas também em outras leis, que 
se denominam de leis especiais. Nestes casos, apli-
ca-se, desde que a lei especial não dispuser de modo 
diverso, as regras gerais do Código Penal.

VAMOS PRATICAR
Os exercícios a seguir são referentes ao conteúdo: Introdução 

ao Direito Penal e Aplicação da Lei Penal.
01. (AlfaCon) A analogia em direito penal é amplamente 

aceita pela doutrina e jurisprudência pátria, inclusive 
para melhorar e piorar a situação do réu.

Certo (   )                Errado (   )
02. (AlfaCon) As regras gerais deste Código aplicam-se aos 

fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser 
de modo diverso.

Certo (   )                Errado (   )
03. (AlfaCon) No Direito Penal brasileiro, em regra, a 

pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo. Por outro 
lado, sempre poderá ser sujeito passivo de delitos.

Certo (   )                Errado (   )
04. (FCC) Adotada a Teoria Finalista, é possível se a firmar 

que o dolo e a culpa integram:
a) Tipicidade e culpabilidade, respectivamente.
b) Culpabilidade.
c) Antijuridicidade.
d) Culpabilidade e tipicidade, respectivamente. 
e) Tipicidade.

05. (FCC) Adotada a teoria finalista da ação, o dolo e a 
culpa integram a:

a) Punibilidade.
b) Tipicidade.
c) Culpabilidade.

d) Imputabilidade.

e) Antijuridicidade.
06. (AlfaCon) De acordo com a doutrina naturalista da 

ação, o dolo tem caráter normativo, sendo necessário 
que o agente, além de ter consciência e vontade, saiba 
que a conduta praticada é ilícita.

Certo (   )                Errado (   )
07. (AlfaCon) Assinale a alternativa falsa: 

a) Pode-se definir ilicitude como a relação de antagonis-
mo que se estabelece entre uma conduta humana vo-
luntária e o ordenamento jurídico; 

b) O roubo de veículo automotor acarreta necessaria-
mente um aumento de pena, se o veículo for transpor-
tado para o exterior; 

c) A difamação, em regra, não admite a exceção da 
verdade, enquanto a calúnia, em regra, a admite; 

d) Pode-se afirmar que a analogia no direito penal só pode 
ser utilizada para beneficiar o réu.

08. (AlfaCon) A chamada abolitio criminis faz cessar, em 
virtude dela: 

a) A execução da sentença condenatória, mas não os seus 
demais efeitos penais. 

b) A execução da pena em relação ao autor do crime, mas 
este benefício não se estende aos eventuais coautores ou 
partícipes. 

c) Os efeitos penais da sentença condenatória, mas não a 
sua execução. 

d) A execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
09. (AlfaCon) Taxatividade, em Direito Penal, significa que: 

a) Os fatos descritos na lei penal admitem ampliações de 
entendimento. 

b) O fato é típico ou atípico. 
c) O conjunto de normas incriminadoras admitem pena 

de multa. 
d) As regras de direito penal decorrem do princípio da 

reserva legal. 
10. (Cespe) Sujeito ativo do crime é o que pratica a 

conduta delituosa descrita na lei e o que, de qualquer 
forma, com ele colabora, ao passo que o sujeito 
passivo do delito é o titular do bem jurídico lesado ou 
posto em risco pela conduta criminosa.

Certo (   )                Errado (   )

01 ERRADO 06 CERTO

02 CERTO 07 A

03 ERRADO 08 D

04 E 09 B

05 B 10 CERTO

GABARITO
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1. Introdução ao Direito 
Processual Penal

Após a prática de um crime, cabe ao Estado a sua 
apuração para fins da aplicação da pena prevista no 
Direito Penal. Ele é o único titular do jus puniendi, 
que é o direito de aplicar uma sanção a quem comete 
um delito. 

Como vivemos em um Estado Democrático de 
Direito, o Estado sofre limitações quanto ao uso de 
determinadas modalidades de penas, quanto aos 
meios utilizados para apurar um crime, às medidas 
adotadas e ao andamento processual, visando a res-
peitar a dignidade da pessoa humana, harmonizan-
do-a com as medidas legais pertinentes à elucidação 
de um delito, bem como com a consequente aplica-
ção posterior da pena.

Dessa forma, definimos o processo penal como 
um conjunto de normas jurídicas tendentes a dire-
cionar a atuação da polícia judiciária, assim como 
de todo o poder judiciário criminal, objetivando 
a uma investigação, um processo e uma sentença 
justa, que se fundamentem na verdade dos fatos, a 
fim de respeitar todos os direitos constitucionais 
do homem, a ampla defesa, a presunção de inocên-
cia, dentre outros.

A manifestação da aplicação das normas de pro-
cesso penal é o que chamamos de persecução penal, 
sendo esta o objeto do nosso estudo.

Ela comporta duas fases distintas: uma prelimi-
nar, de natureza administrativa, em que ocorrem as 
investigações presididas pela autoridade policial; e 
outra fase de natureza judicial, em que se desenrola 
o processo propriamente dito e é presidida por um 
juiz de direito.

Investigações + Processo Judicial

Persecução penal
Crime Pena

Os princípios do Direito Processual Penal serão 
trabalhados ao longo do material, para que assim 
você veja a aplicação dele nas diversas fases da per-
secução penal.

Lei Processual Penal no Espaço

Aqui estudaremos a abrangência territorial do 
Código de Processo Penal, ou seja, o código é apli-
cado, em regra, nos crimes praticados em todo o 
território nacional. Porém, há algumas exceções que 
estão previstas no Art. 1º do código: 

I. Os tratados, as convenções e regras de 
direito internacional;

Quando o Brasil homologa a sua participação 
em um tratado ou convenção internacional que 
disciplina regras processuais próprias, o Código de 
Processo Penal Brasileiro não é adotado, ou seja, de-
terminados crimes, mesmo que cometidos no terri-
tório brasileiro, podem ser julgados por tribunal es-
trangeiro. Ex�: a Convenção de Viena sobre Relações 
Diplomáticas estabelece que os diplomatas, quando 
cometerem crimes no território de outro país, serão 
julgados pelas leis de sua nação de origem.

II. As prerrogativas constitucionais do 
Presidente da República, dos ministros de 
Estado, nos crimes conexos com os do Pre-
sidente da República, e dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal, nos crimes de 
responsabilidade (Constituição, Arts. 86, 
89, § 2º, e 100);

Aqui tratamos das infrações político-adminis-
trativas, definidas na Lei 1.079/50, os chamados de 
crimes de responsabilidade que, na verdade, não se 
referem à matéria criminal e são julgados pelo Sena-
do Federal, adotando o procedimento específico da 
referida lei para o seu processo e julgamento.

III. Os processos da competência da Justiça 
Militar;

A Justiça Militar tem a competência constitu-
cional para a deliberação das infrações penais mi-
litares, descritas nos Arts. 9º e 10 do Código Penal 
Militar. No julgamento desses casos, a justiça mi-
litar adota os procedimentos previstos no Código 
Processual Penal Militar (Decreto-Lei 1.002).

IV. Os processos da competência do 
tribunal especial;
V. Os processos por crimes de imprensa.

Quanto às duas últimas exceções referentes à 
aplicação do CPP na apuração e julgamento dos 
crimes, o parágrafo único do Art. 1º prevê que, na 
falta de norma, sejam aplicada as regras previstas 
no Código de Processo Penal de forma subsidiá-
ria. Um exemplo de tribunal especial seria o pró-
prio tribunal militar que adota procedimentos 
próprios. Nos casos de crimes de imprensa, vale o 
CPP, pois a referida Lei teve os seus efeitos suspen-
sos temporariamente pelo STF, enquanto aguarda 
decisão do plenário quanto à constitucionalidade 
da Lei.

A regra então é a aplicação do CPP nos delitos 
cometidos no território nacional, somente não sen-
do aplicadas suas normas, nas hipóteses acima des-
critas.

Lei Processual Penal no Tempo
A lei processual penal é aplicada no tempo da sua 

vigência, ou seja, a partir do momento em que ela 
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entra em vigor, começa a regular todos os atos pro-
cessuais penais que serão praticados daquele dia em 
diante, até a revogação da Lei.

É importante analisarmos que, se um processo 
estiver em andamento, sendo regulado pelas nor-
mas vigentes do CPP, e tivermos uma alteração nas 
normas, os atos praticados na vigência da lei an-
terior continuarão válidos, pois o que importa é o 
tempo da vigência da lei. A legislação nova será apli-
cada aos processos futuros e não aos passados.

Interpretação da Lei Processual 
Penal

A aplicação da lei processual penal segue as mes-
mas regras de hermenêutica que disciplinam a inter-
pretação da legislação em geral. Interpretar significa 
definir o sentido e alcance de determinado conceito.

Em função da impossibilidade de se poder escre-
ver na lei todo o seu significado ou ainda se prever 
todas as situações possíveis de ocorrer na vida real, o 
Art. 3º do Código de Processo Penal prevê que a lei 
processual penal admitirá:

 → Interpretação extensiva.
 → Aplicação analógica.
 → Suplemento dos princípios gerais de direito.

VAMOS PRATICAR
Os exercícios a seguir são referentes ao conteúdo: Intro-
dução ao Direito Processual Penal.

01. (CESPE) O direito processual brasileiro adota o sistema 
do isolamento dos atos processuais, de maneira que, 
se uma lei processual penal passa a vigorar estando o 
processo em curso, ela será imediatamente aplicada, 
sem prejuízo dos atos já realizados sob a vigência da lei 
anterior. 

Certo (   )                Errado (   )

02. (CESPE) Em caso de leis processuais penais híbridas, o 
juiz deve cindir o conteúdo das regras, aplicando, ime-
diatamente, o conteúdo processual penal e fazendo re-
troagir o conteúdo de direito material, desde que mais 
benéfico ao acusado.

Certo (   )                Errado (   )

03. (CESPE) A lei processual penal

a) Admite interpretação extensiva e o suplemento dos 
princípios gerais de direito, por expressa disposição 
legal.

b) Tem aplicação imediata, devendo os atos praticados 
sob a vigência de lei anterior revogada serem renova-
dos e praticados sob a égide na nova lei, sob pena de 
nulidade absoluta. 

c) Não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, não vigo-
rando, no direito processual penal, o princípio tempus 
regit actum. 

d) Não admite aplicação analógica, em obediência ao 
princípio da legalidade estrita ou tipicidade expressa.

04. (FCC) A nova lei processual penal

a) É de incidência imediata, pouco importando a fase em 
que esteja o processo. 

b) Não é aplicável aos processos, ainda em curso, iniciados 
na vigência da lei processual anterior. 

c) Não é aplicável aos processos de rito ordinário, ainda 
em andamento, quando de sua vigência. 

d) É aplicável, inclusive, aos processos já findos. 
e) É aplicável somente aos processos, ainda em curso, da 

competência do Tribunal do Júri.  

05. (FGV) Com relação ao sistema processual penal brasi-
leiro, analise as afirmativas a seguir:

I. O processo penal rege-se pelo Código de Processo 
Penal, em todo o território brasileiro, ressalvados, entre 
outros, os tratados, as convenções e regras de direito in-
ternacional. 

II. A lei processual penal admitirá interpretação extensi-
va e aplicação analógica, bem como o suplemento dos 
princípios gerais de direito. 

III. A lei processual penal aplica-se imediatamente, 
sem prejuízo da validade dos atos já realizados sob a 
vigência da lei anterior.

Assinale:

a) Se nenhuma afirmativa estiver correta.
b) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
c) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
d) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
e) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

06. (FCC) Em relação à lei processual penal no tempo, em 
caso de lei nova, a regra geral consiste na sua aplicação:

a) Imediata, independentemente da fase em que o 
processo em andamento se encontre.

b) Imediata, somente em relação aos processos que se en-
contrem na fase instrutória.

c) Somente a processos futuros, ainda que por fatos an-
teriores.

d) Somente a processos futuros e sobre fatos posteriores.
e) Imediata ou a processos futuros conforme decisão fun-

damentada do juiz em cada caso.

07. (OAB) Sobre a lei processual penal, assinale a alterna-
tiva incorreta:

a) Possui aplicabilidade direta, invalidando os atos prati-
cados sob a vigência da lei anterior. 

b) Admitirá aplicação analógica e a interpretação exten-
siva.

c) Possui aplicabilidade direta, sem prejudicar a validade 
dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

d) Admitirá, quando for o caso, a aplicação dos princípios 
gerais de direito.

08. (FUMARC) Quanto à lei processual penal no tempo, o 
princípio adotado pelo Código de Processo Penal é:

a) Ultratividade.
b) Retroatividade.
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c) Aplicação imediata.
d) Retroatividade e ultratividade benéficas.

09. (FCC) De acordo com o Código de Processo Penal, a lei 
processual penal:

a) Retroage para invalidar os atos praticados sob a 
vigência da lei anterior, se mais benéfica. 

b) Não admite aplicação analógica. 
c) Admite suplemento dos princípios vitais de direito. 
d) Admite interpretação extensiva, mas não suplemento 

dos princípios gerais de direito. 
e) Admite aplicação analógica, mas não interpretação ex-

tensiva. 

10. A extraterritorialidade da lei processual penal brasileira 
ocorrerá apenas nos crimes perpetrados, ainda que no 
estrangeiro, contra a vida ou a liberdade do presidente 
da República e contra o patrimônio ou a fé pública da 
União, do Distrito Federal, de estado, de território e de 
município.

Certo (   )                Errado (   )

GABARITO

01 CERTO 06 A

02 ERRADO 07 A

03 A 08 C

04 A 09 C

05 E 10 ERRADO

ANOTAÇÕES
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1.  Princípios Fundamentais 
da Administração Pública

Neste capítulo, o objetivo é conhecer o rol de 
princípios fundamentais que norteiam e orientam 
toda a atividade administrativa do Estado, bem co-
mo toda a atuação da Administração Pública direta 
e indireta.

Tais princípios são de observância obrigatória 
para toda a Administração Pública, quer da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, quer dos Municí-
pios. São considerados expressos, pois estão descri-
tos expressamente no caput do Art. 37 da Constitui-
ção Federal de 1988.

Art. 37. A Administração Pública direta e indire-
ta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, mora-
lidade, publicidade e eficiência e, também, ao se-
guinte (Ver CF/88).

Classificação
Os princípios da Administração Pública são clas-

sificados como princípios explícitos (expressos) e 
implícitos.

É importante apontar que não existe relação de 
subordinação e de hierarquia entre os princípios ex-
pressos e os implícitos; na verdade, essa relação não 
existe entre nenhum princípio.

Isso quer dizer que, em um aparente conflito en-
tre os princípios, um não exclui o outro, pois deve 
o administrador público observar ambos ao mesmo 
tempo, devendo nortear sua decisão na obediência 
de todos os princípios fundamentais pertinentes ao 
caso em concreto.

Como exemplo, não pode o administrador públi-
co deixar de observar o princípio da legalidade para 
buscar uma atuação mais eficiente (de acordo com o 
Princípio da Eficiência), devendo ele, na colisão entre 
os dois princípios, observar a lei e ainda buscar a efi-
ciência conforme os meios que lhes seja possível.

Os princípios explícitos ou expressos são aqueles 
que estão descritos no caput do Art. 37 da CF. São eles:

LEGALIDADE

IMPESSOALIDADE

MORALIDADE

PUBLICIDADE

EFICIÊNCIA

Os princípios implícitos são aqueles que não es-
tão descritos no caput do Art. 37 da CF. São eles:

 ˃ Supremacia do Interesse Público;
 ˃ Indisponibilidade do Interesse Público;
 ˃ Motivação;
 ˃ Razoabilidade;
 ˃ Proporcionalidade;
 ˃ Autotutela;
 ˃ Continuidade dos Serviços Públicos;
 ˃ Segurança Jurídica, entre outros.

A seguir, analisaremos as características dos 
princípios fundamentais da administração pública 
que mais aparecem nas provas de concurso público.

Princípio da Legalidade
O Princípio da Legalidade está previsto em dois 

lugares distintos na Constituição Federal. Em pri-
meiro plano, no Art. 5º, II: ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtu-
de de lei. O Princípio da Legalidade regula a vida dos 
particulares e, ao particular, é facultado fazer tudo 
que a lei não proíbe; é o chamado princípio da Auto-
nomia da Vontade. Essa regra não deve ser aplicada 
à administração pública.

Em segundo plano, o Art. 37, caput do texto 
Constitucional, determina que a Administração Pú-
blica somente pode fazer aquilo que a lei determina 
ou autoriza. Assim, em caso de omissão legislativa 
(falta de lei), a Administração Pública está proibida 
de agir.

Nesse segundo caso, a lei deve ser entendida em 
sentido amplo, o que significa que a administração 
pública deve obedecer aos mandamentos constitu-
cionais, às leis formais e materiais (leis complemen-
tares, leis delegadas, leis ordinárias, Medidas Provi-
sórias) e também às normas infra legais (decretos, 
resoluções, portarias, entre outros), e não somente a 
lei em sentido estrito.

Art. 37 
caput

PRINCÍPIO PARA 
TODA

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

LEGALIDADE

Art. 5º
PRINCÍPIO PARA 

TODOS OS
PARTICULARES

Princípio da Impessoalidade
O Princípio da Impessoalidade determi-

na que todas as ações da administração públi-
ca devem ser revestidas de finalidade pública.  
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Além disso, como segunda vertente, proíbe a pro-
moção pessoal do agente público, como determi-
na o Art. 37, § 1º da CF/88:

Art. 37, § 1º - A publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar no-
mes, símbolos ou imagens que caracterizem pro-
moção pessoal de autoridades ou servidores públi-
cos (Ver CF/88).

O Princípio da Impessoalidade é tratado sob dois 
prismas, a saber:
 Como determinante da finalidade de toda atua-

ção administrativa (também chamado de prin-
cípio da finalidade, considerado constitucional 
implícito, inserido no princípio expresso da im-
pessoalidade).

 Como vedação a que o agente público se promova 
à custa das realizações da administração pública 
(vedação à promoção pessoal do administrador 
público pelos serviços, obras e outras realizações 
efetuadas pela administração pública).

FIQUE LIGADO

É pelo Princípio da Impessoalidade que dizemos 
que o agente público age em imputação à pessoa jurí-
dica a que está ligado, ou seja, pelo princípio da impes-
soalidade as ações do agente público são determina-
das como se o próprio Estado estivesse agindo.

IMPESSOALIDADE

FINS PÚBLICOS

PROIBIÇÃO DE PROMOÇÃO
PESSOAL § 1º, ART. 37

Princípio da Moralidade
O Princípio da Moralidade é um complemento 

ao da legalidade, pois nem tudo que é legal é moral. 
Dessa forma, o Estado impõe a sua administração 
a atuação segundo a lei e também segundo a moral 
administrativa. Tal princípio traz para o agente pú-
blico o dever de probidade. Esse dever é sinônimo 
de atuação com ética, decoro, honestidade e boa-fé.

O Princípio da Moralidade determina que o 
agente deva sempre trabalhar com ética e em res-
peito aos princípios morais da administração pú-
blica. O princípio está intimamente ligado ao dever 
de probidade (honestidade) e sua não observação 

acarreta a aplicação do Art. 37, §4º da CF/88 e a Lei 
nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 
(Ver CF/88).

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gra-
dação previstas em lei, sem prejuízo da ação pe-
nal cabível.  (Ver CF/88)

O desrespeito ao Princípio da Moralidade afeta 
a própria legalidade do ato administrativo, ou seja, 
leva a anulação do ato, e ainda pode acarretar a res-
ponsabilização dos agentes por improbidade admi-
nistrativa.

O Princípio da Moralidade não se refere ao senso 
comum de moral, que é formado por meio das ins-
tituições que passam pela vida da pessoa, tais como 
família, escola, igreja, entre outras. Para a adminis-
tração pública, esse princípio refere-se à moralidade 
administrativa, que está inserida no corpo das nor-
mas de Direito Administrativo.

Princípio da Publicidade
Esse princípio deve ser entendido como aquele 

que determina que os atos da Administração sejam 
claros quanto à sua procedência. Por esse motivo, 
em regra, os atos devem ser publicados em diário 
oficial e, além disso, a Administração deve tornar o 
fato acessível (público). Tornar público é, além de 
publicar em diário oficial, apresentar os atos na In-
ternet, pois esse meio hoje é o que deixa todas as in-
formações acessíveis.

O Princípio da Publicidade apresenta dupla 
acepção em face do sistema constitucional vigente:

 ˃ Exigência de publicação em órgão oficial 
como requisito de eficácia dos atos admi-
nistrativos que devam produzir efeitos 
externos e dos atos que impliquem ônus 
para o patrimônio público.

Essa regra não é absoluta, pois, em defesa da in-
timidade e também do Estado, alguns atos públicos 
não precisam ser publicados: 

Art. 5º, X, CF. São invioláveis a intimidade, a vi-
da privada, a honra e a imagem das pessoas, asse-
gurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação.
Art. 5º, XXXIII, CF. Todos têm direito a receber 
dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que se-
rão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsa-
bilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja impres-
cindível à segurança da sociedade e do Estado.

Sendo assim, o ato que tiver em seu conteúdo 
uma informação sigilosa ou relativa à intimidade da 
pessoa tem que resguardar o devido sigilo.
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 ˃ Exigência de transparência da atuação ad-
ministrativa:

Art. 5º, XXXIII, CF. Todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu interesse particu-
lar, ou de interesse coletivo ou geral, que serão pres-
tadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado; (Ver CF/88).

O Princípio da Publicidade orientou o poder le-
gislativo nacional a editar a Lei nº 12.527/2011, que 
regulamenta o dispositivo do Art. 5º, XXXIII, da CF. 
Dispõe sobre o acesso à informação pública, sobre a 
informação sigilosa, sua classificação, bem como a 
informação pessoal, entre outras providências. Tal 
dispositivo merece ser lido, pois essa lei transpassa 
toda a essência do Princípio da Publicidade.

Podemos inclusive afirmar que esse princípio 
foi materializado em lei após a edição da Lei nº 
12.527/2011. Veja a seguir a redação do Art. 3º 
dessa Lei:

Art. 3º. Os procedimentos previstos nesta Lei des-
tinam-se a assegurar o direito fundamental de 
acesso à informação e devem ser executados em 
conformidade com os princípios básicos da admi-
nistração pública e com as seguintes diretrizes: 

I. Observância da publicidade como preceito 
geral e do sigilo como exceção; 
II. Divulgação de informações de interesse 
público, independentemente de solicitações; 
III. Utilização de meios de comunicação viabi-
lizados pela tecnologia da informação; 
IV. Fomento ao desenvolvimento da cultura de 
transparência na administração pública; 
V. Desenvolvimento do controle social da ad-
ministração pública. 

TORNAR 
PÚBLICO

TRANSPARÊNCIA
DO ATO

PUBLICIDADE

PUBLICAR

Princípio da Eficiência
O Princípio da Eficiência foi o último a ser inse-

rido no bojo do texto constitucional (o Princípio da 
Eficiência foi incluído com a Emenda Constitucio-
nal nº 19/98), e apresenta dois aspectos principais:

 ˃ Relativamente à forma de atuação do 
agente público, espera-se o melhor desem-
penho possível de suas atribuições, a fim de 
obter os melhores resultados.

 ˃ Quanto ao modo de organizar, estruturar 
e disciplinar a Administração Pública, exi-
giu-se que esse seja o mais racional possível, 
no intuito de alcançar melhores resultados 
na prestação dos serviços públicos.

Art. 37, § 8º - A autonomia gerencial, orçamen-
tária e financeira dos órgãos e entidades da admi-
nistração direta e indireta poderá ser ampliada 
mediante contrato, a ser firmado entre seus admi-
nistradores e o poder público, que tenha por objeto 
a fixação de metas de desempenho para o órgão ou 
entidade, cabendo à lei dispor sobre (Ver CF/88).

O Princípio da Eficiência orienta a atuação da 
administração pública de forma que essa busque 
o melhor custo benefício no exercício de suas ati-
vidades, ou seja, os serviços públicos devem ser 
prestados com adequação às necessidades da so-
ciedade que o custeia. 

A atuação da Administração Pública tem que ser 
eficiente, o que acarreta ao agente público o dever 
de agir com presteza, esforço, rapidez e rendimento 
funcional. O seu descumprimento poderá acarretar 
a perda do seu cargo por baixa produtividade apura-
da em procedimento da avaliação periódica de de-
sempenho, tanto antes da aquisição da estabilidade, 
como também após.

Princípio da Supremacia do Interesse 
Público sobre o Privado
Esse princípio é também considerado o nortea-

dor do Direito Administrativo. Ele determina que 
o Estado, quando trabalhando com o interesse pú-
blico, se sobrepõe ao particular. Devemos lembrar 
que esse princípio deve ser utilizado pelo adminis-
trador público de forma razoável e proporcional 
para que o ato não se transforme em arbitrário e, 
consequentemente, ilegal.

É o fundamento das prerrogativas do Estado, ou 
seja, da relação jurídica desigual ou vertical entre 
o Estado e o particular. A exemplo, temos o poder 
de império do Estado (também chamado de poder 
extroverso), que se manifesta por meio da impo-
sição da lei ao administrado, admitindo até o uso 
da força coercitiva para o cumprimento da norma. 
Assim sendo, a administração pública pode criar 
obrigações, restringir ou condicionar os direitos 
dos administrados.
Limitações:

 ˃ Respeito aos demais princípios;
 ˃ Não está presente diretamente nos atos de 

gestão1.

1 Atos de gestão são praticados pela administração na qualidade de gestora de 
seus bens e serviços, sem exercício de supremacia sobre os particulares, asseme-
lhando-se aos atos praticados pelas pessoas privadas. São exemplos de atos de 
gestão a alienação ou a aquisição de bens pela administração pública, o aluguel a 
um particular de um imóvel de propriedade de uma autarquia, entre outros.
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Exemplos de Incidência:
Intervenção na propriedade privada;
Exercício do poder de polícia, limitando ou con-
dicionando o exercício de direito em prol do inte-
resse público;
Presunção de legitimidade dos atos administra-
tivos.

Princípio da Indisponibilidade do 
Interesse Público
Conforme dito anteriormente, o princípio da 

indisponibilidade do interesse público juntamente 
com o da supremacia do interesse público, formam 
os pilares do regime jurídico administrativo.

Esse princípio é o fundamento das restrições do 
Estado. Assim sendo, apesar de o Princípio da Su-
premacia do Interesse Público prever prerrogativas 
especiais para a Administração Pública em determi-
nadas relações jurídicas com o administrado, tais 
poderes são ferramentas que a ordem jurídica con-
fere ao agentes públicos para alcançar os objetivos 
do Estado. E o uso desses poderes, então, deve ser 
balizado pelo interesse público, o que impõe restri-
ções legais a sua atuação, garantindo que a utilização 
do poder tenha por finalidade o interesse público e 
não o do administrador.

Sendo assim, é vedada a renúncia do exercício 
de competência pelo agente público, pois a atuação 
desse não é balizada por sua vontade pessoal, mas, 
sim, pelo interesse público, também chamado de in-
teresse da lei. Os poderes conferidos aos agentes pú-
blicos têm a finalidade de auxiliá-los a atingir tal in-
teresse. Com base nessa regra, concluímos que esses 
agentes não podem dispor do interesse público, por 
não ser o seu proprietário, e sim o povo. Ao agente 
público cabe a gestão da Administração Pública em 
prol da coletividade.

Princípios da Razoabilidade e 
Proporcionalidade
Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcio-

nalidade não se encontram expressos no texto cons-
titucional. Esses são classificados como princípios 
gerais do Direito e são aplicáveis a vários ramos 
da ciência jurídica. São chamados de princípios da 
proibição de excesso do agente público.

A razoabilidade diz que toda atuação da Admi-
nistração tem que seguir a teoria do homem médio, 
ou seja, as decisões devem ser tomadas segundo o 
critério da maioria das pessoas “racionais”, sem exa-
geros ou deturpações.

Razoabilidade: adequação entre meios e fins. 
O Princípio da Proporcionalidade diz que o agen-
te público deve ser proporcional no uso da força 
para o cumprimento do bem público, ou seja, nas 

aplicações de penalidades pela Administração de-
ve ser levada em conta sempre a gravidade da falta 
cometida.

Proporcionalidade: vedação de imposição de 
obrigações, restrições e sanções em medida superior 
àquela estritamente necessária ao interesse público.

Podemos dar como exemplo a atuação de um fis-
cal sanitário, que esteja vistoriando dois estabeleci-
mentos e, em um deles, encontre um quilo de carne 
estragada e, no outro, encontre uma tonelada.

Na aplicação da penalidade, deve ser respeitada 
tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade, 
ou seja, aplica-se, no primeiro, uma penalidade pe-
quena, uma multa, por exemplo, e, no segundo, uma 
penalidade grande, suspensão de 90 dias.

Veja que o administrador não pode fazer menos 
ou mais do que a lei determina, isso em obediência 
ao Princípio da Legalidade, senão cometerá abuso 
de poder.

Princípio da Autotutela
O Princípio da Autotutela propicia o controle da 

Administração Pública sob seus próprios atos em 
dois pontos específicos:

De legalidade: em que a Administração pode 
controlar seus próprios atos quando eivados de ví-
cio de ilegalidade, sendo provocado ou de ofício.

De mérito: a Administração Pública pode revo-
gar seus atos por conveniência e oportunidade.

Súmula 473 do STF. A Administração pode anu-
lar seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se origi-
nam direitos; ou revogá-los, por motivo de con-
veniência ou oportunidade, respeitados os direi-
tos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial.

O Princípio da Autotutela não exclui a possi-
bilidade de controle jurisdicional do ato adminis-
trativo previsto no Art. 5º, XXXV, da CF: a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito.

PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO

EX TUNC
RETROATIVOS

(CRITÉRIO DE
LEGALIDADE)

PODER
JUDICIÁRIO

ANULAÇÃO
ATO ILEGAL
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PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO

EX NUNC
PROSPECTIVOS

(CRITÉRIO
DE MÉRITO)

PODER
JUDICIÁRIO

REVOGAÇÃO
ATO LEGAL

Poder Judiciário não revoga
ato de outro poder

Princípio da Ampla Defesa
A ampla defesa determina que todos que sofre-

rem medidas de caráter de pena terão direito a se 
defender de todos os meios disponíveis legais em 
direito. Está previsto nos processos administrativos 
disciplinares:

Art. 5ª, LV, CF. Aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são as-
segurados o contraditório e ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes;

Princípio da Continuidade do Serviço 
Público
O Princípio da Continuidade do Serviço Público 

tem como escopo (objetivo) não prejudicar o aten-
dimento dos serviços essenciais à população. Assim, 
evitam que esses sejam interrompidos.

O professor Celso Ribeiro Bastos2 é um dos 
doutrinadores que defende a não interrupção do 
serviço público essencial: O serviço público deve ser 
prestado de maneira contínua, o que significa dizer 
que não é passível de interrupção. Isso ocorre pela 
própria importância de que tal serviço se reveste, 
o que implica ser colocado à disposição do usuário 
com qualidade e regularidade, assim como com efi-
ciência e oportunidade... Essa continuidade afigura-
-se em alguns casos de maneira absoluta, quer dizer, 
sem qualquer abrandamento, como ocorre com ser-
viços que atendem necessidades permanentes, como 
é o caso de fornecimento de água, gás, eletricidade. 
Diante, pois, da recusa de um serviço público, ou do 
seu fornecimento, ou mesmo da cessação indevida 
desse, pode o usuário utilizar-se das ações judiciais 
cabíveis, até as de rito mais célere, como o mandado 
de segurança e a própria ação cominatória.
Regra: 

 Os serviços públicos devem ser adequa-
dos e ininterruptos.

Exceção:
 Aviso prévio;
 Situações de emergência.

2 Curso de direito administrativo, 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 1996, p. 165.

Alcance: 
 ˃ Todos os prestadores de serviços públicos;
 ˃ Administração Direta;
 ˃ Administração Indireta;
 ˃ Concessionárias, Autorizatárias e Permis-

sionárias de serviços públicos.
Efeitos:

 ˃ Restrição de direitos das prestadoras de 
serviços públicos, bem como dos agentes 
envolvidos na prestação desses serviços, a 
exemplo do direito de greve.

Dessa forma, quem realiza o serviço público se 
submete a algumas restrições:

 ˃ Restrição ao direito de greve, Art. 37, VII 
CF/88;

 ˃ Suplência, delegação e substituição – casos 
de funções vagas temporariamente;

 ˃ Impossibilidade de alegar a exceção do 
contrato não cumprido, somente em casos 
em que se configure uma impossibilidade 
de realização das atividades;

 ˃ Possibilidade da encampação da conces-
são do serviço, retomada da administração 
do serviço público concedido no prazo na 
concessão, quando o serviço não é prestado 
de forma adequada.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 
22, assegura ao consumidor que os serviços essenciais 
devem ser contínuos, caso contrário, aos responsá-
veis, caberá indenização. O referido código não diz 
quais seriam esses serviços essenciais. Podemos usar, 
como analogia, o Art. 10 da Lei nº 7.783/89, que enu-
mera os que seriam considerados fundamentais:

Art. 10. São considerados serviços ou atividades 
essenciais:

I. Tratamento e abastecimento de água; 
produção e distribuição de energia elétrica, gás 
e combustíveis;
II. Assistência médica e hospitalar;
III. Distribuição e comercialização de medica-
mentos e alimentos;
IV. Funerários;
V. Transporte coletivo;
VI. Captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII. Telecomunicações;
VIII. Guarda, uso e controle de substâncias ra-
dioativas, equipamentos e materiais nucleares;
IX. Processamento de dados ligados a serviços 
essenciais;
X. Controle de tráfego aéreo;
XI. Compensação bancária.



419

N
O

ÇÕ
ES

 D
E 

D
IR

EI
TO

 A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

Princípio da Segurança Jurídica
Esse princípio veda a aplicação retroativa da no-

va interpretação da norma.
Caso uma regra seja revogada ou alterada a sua 

redação ou interpretação, os atos praticados duran-
te a vigência da norma antiga continuam valendo, 
pois tal princípio visa resguardar o direito adquiri-
do, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Assim, temos que a nova interpretação da nor-
ma, via de regra, somente terá efeitos prospectivos, 
ou seja, da data em que for revogada para frente, 
não atingindo os atos praticados na vigência da 
norma antiga.

VAMOS PRATICAR

Os exercícios a seguir são referentes ao conteúdo: Princí-
pios Fundamentais da Administração Pública.
A Administração Pública, regulamentada no texto cons-
titucional, possui princípios e características que lhe 
conferem organização e funcionamento peculiares. A 
respeito desse assunto, julgue os próximos itens.

01. (Cespe - Adaptada) Como consequência do princípio 
da legalidade ao particular, é autorizado fazer tudo que 
a lei não proíbe e, ao administrador público, só é permi-
tido fazer aquilo que a lei determina ou autoriza.

Certo (   )                Errado (   )

02. (Cespe - Adaptada) Como decorrência do princípio 
da moralidade os atos devem ser publicados.

Certo (   )                Errado (   )

Com relação ao vencimento e à remuneração dos servi-
dores públicos, julgue o próximo item.

03. (Cespe) Assegura-se a isonomia de vencimentos para 
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo 
Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalva-
das as vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local de trabalho.

Certo (   )                Errado (   )

04. (Cespe) Podemos afirmar que o princípio da eficiência foi 
um dos princípios originais da Constituição, ou seja, foi 
inserido em 1988, com a promulgação da Constituição.

Certo (   )                Errado (   )

No que se refere aos poderes administrativos e aos prin-
cípios que regem a Administração Pública, julgue os 
itens subsequentes.

05. (Cespe) O princípio da moralidade administrativa 
tem existência autônoma no ordenamento jurídico 
nacional e deve ser observado não somente pelo admi-
nistrador público, como também pelo particular que se 
relaciona com a Administração Pública.

Certo (   )                Errado (   )

06. (Cespe) Com fundamento no princípio da publicidade 
ao administrador publico só é permitido fazer o que a 
lei determina.

Certo (   )                Errado (   )

A respeito dos princípios constitucionais aplicados ao 
direito administrativo, julgue os itens que se seguem. 
Nas situações em que for empregada, considere que a 
sigla CF se refere à Constituição Federal de 1988.

07. (Cespe) Os princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade estão expressos no texto da CF.

Certo (   )                Errado (   )

08. (Cespe) O princípio da autotutela possibilita à Admi-
nistração Pública anular os próprios atos, quando pos-
suírem vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los por 
conveniência ou oportunidade, desde que sejam respei-
tados os direitos adquiridos e seja garantida a aprecia-
ção judicial.

Certo (   )                Errado (   )

Acerca da Administração Pública, julgue o item seguinte.

09. (Cespe) As organizações privadas podem deixar de 
fornecer, por exemplo, determinados dados financei-
ros, para resguardar as suas estratégias. Em contra-
partida, na gestão pública, a transparência das ações e 
decisões deve existir, salvo quando houver questões que 
envolvam segurança nacional ou demais exceções res-
paldadas na CF.

Certo (   )                Errado (   )

01 CERTO 06 ERRADO

02 ERRADO 07 ERRADO

03 CERTO 08 CERTO

04 ERRADO 09 CERTO

05 CERTO

GABARITO

ANOTAÇÕES
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1. Lei nº 8.072/1990 
Crimes Hediondos

A Lei dos Crimes Hediondos não vem trazer no-
vas tipificações de delitos, mas sim um tratamento 
diferenciado a alguns crimes que o legislador consi-
derou de maior reprovabilidade; e a Constituição já 
os denominava crimes hediondos.

Sistema Legal

É importante observar que quem define quais os 
crimes serão hediondos será a presente lei. O juiz 
não pode nem excluir algumas condutas já conside-
radas como hediondas, nem tampouco concluir que 
determinado crime é hediondo, sem que este esteja 
previsto na presente lei.

Crimes Equiparados a Hediondos

Um detalhe muito interessante sobressai quan-
do se fala em crimes equiparados a hediondos. Não 
muito raro, as questões tentam confundir os candi-
datos, dizendo que os crimes equiparados a hedion-
dos são crimes hediondos. Então, preste atenção, 
o rol dos crimes hediondos está na Lei dos Crimes 
Hediondos e será tratado neste material. Já o rol 
dos crimes equiparados a hediondos é previsto pela 
Constituição Federal, a saber:

 → Tráfico de drogas.

 → Tortura.

 → Terrorismo.

Rol dos Crimes Hediondos

O primeiro tópico importante em relação ao rol 
dos crimes hediondos é notar que a lei trata dos cri-
mes hediondos, seja na forma consumada ou na for-
ma tentada.

 → Homicídio Simples (Art. 121, caput, CP): o 
homicídio simples, em regra, não é crime 
hediondo, a não ser que seja praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio, ainda 
que praticado por um só agente.

 → Homicídio Qualificado (Art. 121, §2°, CP): este 
sempre será hediondo.

FIQUE LIGADO

A Lei nº 13.104/2015 introduziu no Código Penal uma 
nova figura típica: o feminicídio. Com essa alteração, o Art. 
1º, I, da Lei nº 8.072/90 passa ter a seguinte redação: 

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, I, II, III, IV, V , VI - Fe-
minicídio e VII - Policídio).
I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravís-
sima (Art. 129, § 2o) e lesão corporal seguida 
de morte (Art. 129, § 3o), quando praticadas 
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 consanguíneo até 
terceiro grau, em razão dessa condição;

 ˃ O homicídio privilegiado-qualificado, é  
crime hediondo?

 ˃ Primeiro, veremos o que é crime privilegia-
do-qualificado:
 » Homicídio Qualificado (Art. 121, §2°, 

CP)
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.

 » Homicídio Privilegiado (Art. 121, §1°, 
CP)

I. Por motivo de relevante valor social.
II. Por relevante valor moral.
III. Sob o domínio de violenta emoção, logo, 
em seguida, a injusta provocação da vítima.

Homicídio privilegiado-qualificado é aquele em 
que se encontram uma qualificadora e uma privilegia-
dora numa mesma conduta.  Como as privilegiadoras 
são de caráter subjetivo, somente poderá ocorrer a “fu-
são” com as qualificadoras de caráter objetivo, quais 
sejam, as condutas do inciso III e IV do Art. 121, §2º.

Entende o STJ que, nesses casos, deve prevalecer 
o caráter subjetivo, portanto, prevalece a parte privi-
legiadora, logo, o homicídio privilegiado-qualifica-
do não é hediondo.
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FIQUE LIGADO

Homicídio premeditado não é homicídio qualificado.

 → Latrocínio (Art. 157, §3º, in fine): latrocínio é a 
forma qualificada do roubo, quando da violência 
utilizada para a prática do roubo resulta morte.

 → Extorsão qualificada pela morte (Art. 158, §2º, 
CP): vale ressaltar que somente será crime he-
diondo a extorsão quando qualificado pela morte.

E o sequestro relâmpago com  
resultado morte, é crime hediondo?

Sequestro relâmpago é a conduta prevista pelo 
Art. 158, §3°, que prevê a modalidade de extorsão 
com restrição da liberdade. Mesmo que resulte em 
morte, não será hediondo, simplesmente por não 
estar previsto na lei dos crimes hediondos que ado-
tou o sistema legal.

 → Extorsão mediante sequestro (Art. 159, CP): a 
extorsão mediante sequestro é um crime formal 
que se consuma com o sequestro da vítima, sen-
do o recebimento do resgate mero exaurimento 
do crime. A extorsão mediante sequestro será 
crime hediondo, tanto na forma simples, quan-
to nas formas qualificadas.

 → Estupro (Art. 213, CP): o estupro, depois das altera-
ções feitas pela Lei nº 12.015/90, engloba também o 
antigo Art. 214 – atentado violento ao pudor, por-
tanto, tanto a conjunção carnal como a prática de 
outro ato libidinoso, mediante o constrangimento, 
serão considerados crimes hediondos.

 → Estupro de vulnerável (Art. 217-A): a conduta 
do Art. 217-A não prevê o constrangimento, 
portanto, para sua configuração, basta tão so-
mente ter conjunção carnal ou praticar outro 
ato libidinoso com menores de 14 anos.

 → Epidemia com resultado a morte (Art. 267, §1º): 
a conduta de causar epidemia, mediante a pro-
pagação de germes patogênicos, somente será 
hediondo se dessa conduta resultar em morte.

 → Alterações de produtos destinados a fins tera-
pêuticos (Art. 273, CP): todos os demais deli-
tos também estão previstos na lei que trata das 
prisões temporárias (Lei nº 7.960/89), salvo esse 
delito, por isso, uma pergunta boa de concurso 
é se também cabe prisão temporária nesse de-
lito, mesmo ele não estando previsto na Lei de 
Prisões Temporárias. A resposta só pode ser po-
sitiva, uma vez que a Lei dos Crimes Hediondos 
aumentou as hipóteses de cabimento de prisão 
temporária e com um prazo maior. Aumenta-se 
a esse rol, que também cabe prisão temporária, 
mesmo não estando na Lei de Prisão Temporá-
ria, a tortura e o terrorismo.

 → Genocídio (Art. 1º, lei nº 2.889/56): o genocídio 
é o único crime hediondo que não está previs-
to no Código Penal. Importante observar que o 
genocídio pode ser praticado de várias formas e 
não somente por homicídio.

 → A Lei nº 12.978 de 2014 introduziu o inciso VIII no 
rol dos crimes hediondos. A partir desse momen-
to, é considerado hediondo o crime do Art. 218-
B, caput, e §§ 1º e 2º, chamado de favorecimento 
da prostituição ou de outra forma de exploração 
sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.

Vedações
O Art. 2º da lei dos crimes hediondos dispõe 

que os crimes hediondos e equiparados são insus-
cetíveis de:

 ˃ Anistia, graça e indulto;
 ˃ Fiança.

Antes da Lei nº 11.464/07, previa-se que também 
não era cabível a liberdade provisória, redação alte-
rada pelo legislador por essa, lei que agora só prevê 
a vedação da fiança. Uma parte da doutrina se posi-
cionou no sentido de, mesmo assim, não ser cabível 
a liberdade provisória, pois esta estava implícita na 
fiança. No entanto, o STF se pronunciou no sentido 
de que, a partir de 2007, a lei possibilitou a liberdade 
provisória para os crimes hediondos.

Em julgado recente, o STF declarou a inconstitu-
cionalidade da vedação de liberdade provisória para 
o tráfico de drogas, confirmando tal posicionamento.

Até 2007, a lei previa que a pena seria cumprida in-
tegralmente em regime fechado, regra esta que foi de-
clarada inconstitucional pelo STF em 2006. Portanto, 
a partir de 2006, o agente que cometia crime hediondo 
poderia progredir de regime com o cumprimento de 
um sexto da pena (regra geral de progressão de regi-
me). No entanto, em 2007, com a Lei nº 11.464/2007, a 
redação foi alterada e passou a dispor que a pena seria 
cumprida inicialmente em regime fechado e a progres-
são de regime dar-se-ia de forma diferenciada. Portan-
to, a progressão de regime é feita da seguinte forma:

Natureza do crime Prazo para progressão

Crime não hediondo Cumprimento de 1/6 da pena

Crime hediondo, se primário Cumprimento de 2/5 da pena

Crime hediondo, se reincidente Cumprimento de 3/5 da pena

Direito de Recorrer

Outra regra, trazida pela Lei nº 11.464/07, é o di-
reito de o réu recorrer em liberdade. Tal regra deve 
ser entendida da seguinte forma: após a sentença, se 
não existirem pressupostos para a prisão preventiva, 
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o réu deverá responder em liberdade. Se, ao contrá-
rio, existirem pressupostos para a prisão preventiva, 
o réu recorrerá preso, sempre o juiz fundamentando 
as decisões.

Prisão Temporária

Como já citado, os prazos para as prisões tempo-
rárias são diferenciados quando se trata de crimes 
hediondos. Outro ponto importante é que a prisão 
temporária será cabível ao crime hediondo ou equi-
parado, mesmo que ele não esteja previsto na Lei das 
Prisões Temporárias (Lei nº 7.960/89).

Natureza do crime Prisão temporária

Crime não hediondo 05 dias, prorrogáveis por mais 05.

Crime hediondo 30 dias, prorrogáveis por mais 30.

Livramento Condicional

A Lei dos Crimes Hediondos trouxe uma altera-
ção em relação ao livramento condicional, previsto 
no Art. 83 do Código Penal, ficando dessa forma:

Requisitos para concessão do livramento Cumprimento de pena 

Primário + bons antecedentes + de 1/3 da pena

Reincidente + de 1/2 da pena

Crime hediondo ou equiparado + de 2/3 da pena

FIQUE LIGADO

É vedado o livramento condicional ao reincidente 
específico em crime hediondo.

Causas de Aumento de Pena
O Art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos prevê 

aumento de metade da pena para os crimes de la-
trocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão 
mediante sequestro e estupro se a vítima se encon-
trar em algumas das hipóteses do Art. 224 do Códi-
go Penal. No entanto, esse Art. foi revogado pela Lei 
nº12.015/2009 e, por consequência, o Art. 9º da Lei 
dos Crimes Hediondos foi revogado implicitamente.

VAMOS PRATICAR

Os exercícios a seguir são referentes ao conteúdo:Lei nº 
8.072/1990 - Crimes Hediondos.

01. Com relação aos crimes hediondos, assinale a afirmati-
va incorreta. 

a) Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça 
e indulto. 

b) A progressão de regime, no caso dos condenados por 
crimes hediondos, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 
(dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 
3/5 (três quintos), se reincidente. 

c) São crimes hediondos, dentre outros, o latrocínio (Art. 
157, § 3º, in fine), a extorsão qualificada pela morte 
(Art. 158, § 2º ) e crime de genocídio previsto nos Arts. 
1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889/56. 

d) A pena por crime hediondo será cumprida inicialmente 
em regime fechado. 

e) Os crimes hediondos são insuscetíveis de fiança e liber-
dade provisória. 

02. Assinale a opção correta no que concerne à legislação 
acerca de crimes hediondos.

a) A nova Lei dos Crimes Hediondos prevê, como requisi-
to objetivo para a progressão de regime, o cumprimen-
to de um sexto da pena caso o réu seja primário. 

b) Em caso de sentença condenatória, o réu não poderá 
apelar em liberdade, haja vista a gravidade dos crimes 
elencados na referida legislação. 

c) É previsto, para a prisão temporária, nos crimes he-
diondos, o prazo, improrrogável, de trinta dias. 

d) A nova Lei dos Crimes Hediondos afasta a obrigatorie-
dade de cumprimento de pena em regime integralmen-
te fechado.

Antônio, réu primário, sofreu condenação já transitada em 
julgado pela prática do crime previsto no Art� 273 do CP, con-
sistente na falsificação de produto destinado a fins terapêuti-
cos, praticado em janeiro de 2009�

03. Em face dessa situação hipotética e com base na legis-
lação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, assinale a 
opção correta.

a) Antônio cometeu crime hediondo e, portanto, não 
poderá progredir de regime. 

b) Antônio não cometeu crime hediondo e poderá pro-
gredir de regime de pena privativa de liberdade, após 
o cumprimento de um sexto da pena, caso ostente bom 
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor 
do estabelecimento prisional, mediante decisão fun-
damentada precedida de manifestação do MP e do 
defensor. 

c) Antônio cometeu crime hediondo, mas poderá pro-
gredir de regime de pena privativa de liberdade após o 
cumprimento de um sexto da pena, caso ostente bom 
comportamento carcerário comprovado pelo diretor do 
estabelecimento prisional. 

d) Antônio cometeu crime hediondo, de forma que só 
poderá progredir de regime de pena privativa de li-
berdade após o cumprimento de dois quintos da pena, 
caso atendidos os demais requisitos legais. 

04. Assinale a alternativa correta nos crimes considerados 
crimes hediondos:

a) O perigo de contágio de moléstia grave, extorsão. 
b) O latrocínio, extorsão mediante sequestro, estupro. 
c) O sequestro e cárcere privado. 
d) O homicídio, o aborto e o infanticídio. 
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05. Para classificar um crime como hediondo ou asseme-
lhado, a Lei Federal nº 8.072/90:

a) Atribuiu ao órgão julgador a possibilidade de, em 
virtude da gravidade do fato ou em decorrência da 
maneira de execução do crime, emoldurar um delito 
como hediondo ou a ele equiparado. 

b) Elencou os delitos considerados hediondos de forma 
taxativa. Entretanto, em relação aos crimes a eles asse-
melhados, atribuiu ao órgão julgador a possibilidade 
da análise do caso concreto para o enquadramento do 
delito como equiparado a hediondo. 

c) Atribuiu ao órgão julgador, em virtude da gravidade do 
fato ou em decorrência da maneira de execução do crime, 
a possibilidade de emoldurar um delito como hediondo 
ou assemelhado, desde que observado o conceito acerca 
da hediondez previamente estabelecido na própria lei. 

d) Elencou os delitos considerados hediondos e asseme-
lhados de forma taxativa. Entretanto, permitiu ex-
pressamente ao magistrado, diante do caso concreto, 
excluir determinados crimes do rol previamente esta-
belecido na própria lei. 

e) Elencou os delitos considerados hediondos e aqueles a 
eles equiparados de forma taxativa, deixando de fazer 
qualquer previsão expressa que permita ao magistrado 
excluir, a partir do caso concreto, determinado crime 
do rol previamente estabelecido na própria lei. 

06. Quanto aos crimes hediondos, analise os itens a seguir: 
I. Extorsão qualificada pelo resultado morte.
II. Roubo com uso de meio insidioso.
III. Tráfico de animais silvestres.
IV. Epidemia com resultado morte. 

       É correto afirmar que são crimes hediondos somente os 
itens 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) I, II e III. 

07. No que concerne aos crimes hediondos e equiparados, 
é correto afirmar que 

a) Os condenados por crime de tortura, em qualquer mo-
dalidade, deverão iniciar o cumprimento da pena em 
regime fechado. 

b) A progressão de regime dar-se-á após o cumprimen-
to de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for 
primário, e de 2/3 (dois terços), se reincidente específi-
co em crime da mesma natureza. 

c) O livramento condicional poderá ser concedido após o 
cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena. 

d) Entre eles não se inclui o estupro de vulnerável e o ho-
micídio simples. 

e) Não pode ser classificado como de tal natureza a 
extorsão qualificada pela lesão grave. 

08. É irrelevante a existência, ou não, de fundamentação 
cautelar para a prisão em flagrante por crimes hedion-
dos ou equiparados. 

Certo (   )                Errado (   )

09. Acerca da aplicação do direito penal e do entendimen-
to jurisprudencial firmado nos tribunais superiores, 
julgue o item seguinte. 

A causa especial de aumento de pena prevista na lei de cri-
mes hediondos, com acréscimo de metade da pena, respeitado o 
limite superior de trinta anos de reclusão, foi revogada em rela-
ção ao crime de estupro de vulnerável. 

Certo (   )                Errado (   )

10. A Lei dos Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/90) estabele-
ce, além de outra hipóteses, que

a) O participante e o associado que denunciar à autoridade o 
bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, 
ficará isento de pena pela delação premiada. 

b) A prática da tortura é suscetível de graça e indulto, 
vedada a anistia e a fiança. 

c) A prisão temporária nos crimes de terrorismo e tortura, 
dentre outros, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogá-
vel por igual período em caso de extrema e comprovada 
necessidade. 

d) A pena por tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins 
será cumprida integralmente em regime fechado, vedada 
a progressão. 

e) Em caso de sentença condenatória pela prática de crime 
de tortura, o juiz não poderá, em qualquer hipótese, 
permitir que o réu apele em liberdade. 

11. Aquele que é acusado por crime hediondo, nos estritos 
termos da Lei nº 8.072/90:

I. Fica sujeito a prisão temporária de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade.

II. Se condenado, cumprirá a pena integralmente em 
regime fechado.

III. Se condenado, não tem direito de apelar em liberdade. 
É correto o que se afirma em

a) I, apenas. 
b) III, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 

12. De acordo com a Lei nº 8.072/90, assinale a alternativa 
que não apresenta um crime considerado hediondo. 

a) Latrocínio (Art. 157, § 3º, in fine); extorsão qualificada pela 
morte (Art. 158, § 2º) e envenenamento de água potável ou 
de substância alimentícia ou medicinal (Art. 270).

b) Epidemia que resulte em morte (Art. 267º, § 1º); ho-
micídio qualificado (Art. 121º, § 2º, I, II, III, IV e V) e 
extorsão qualificada pela morte (Art. 158º, § 2º). 

c) Latrocínio (Art. 157º, § 3º, in fine); epidemia que resulte 
em morte (Art. 267º, § 1º); e homicídio qualificado 
(Art. 121º, § 2º, I, II, III, IV e V). 

d) Latrocínio (Art. 157º, § 3º, in fine); falsificação, corrup-
ção, adulteração ou alteração de produto destinado a 
fins terapêuticos ou medicinais (Art. 273º, caput e § 1º, 
§ 1º-A e § 1º-B; e homicídio qualificado (Art. 121º, § 2º, 
I, II, III, IV e V). 
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e) Latrocínio (Art. 157º, § 3º, in fine); epidemia que resulte 
em morte (Art. 267º, § 1º); falsificação, corrupção, adul-
teração ou alteração de produto destinado a fins terapêu-
ticos ou medicinais (Art. 273º, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B; 
e homicídio qualificado (Art. 121º, § 2º, I, II, III, IV e V). 

13. De acordo com a nova redação da Lei dos Crimes He-
diondos, a pena será sempre cumprida em regime ini-
cialmente fechado, cabendo a progressão de regime 
após o cumprimento de dois quintos da pena, se o 
apenado for primário. 

Certo (   )                Errado (   )

14. É crime hediondo nos termos do Art. 1º, da Lei nº 
8.072/90: 

a) Tráfico ilícito de entorpecentes. 
b) Epidemia que resulte em morte. 
c) Terrorismo. 
d) Tortura. 

15. Os crimes hediondos ou a eles assemelhados não 
incluem:

a) A tentativa de estupro. 
b) A extorsão mediante sequestro. 
c) A falsificação de produto destinado a fins terapêuticos. 
d) A associação permanente para o tráfico ilícito de subs-

tância entorpecente. 
e) A tentativa de genocídio. 

No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, se-
guida de uma assertiva a ser julgada.

16. Adriano é chefe de uma quadrilha que sequestrou um 
famoso artista e libertou-o vivo e sem qualquer fe-
rimento, após o pagamento do resgate. Na situação 
descrita, Adriano praticou crime hediondo, pois 
extorsão mediante sequestro é crime hediondo, mesmo 
quando não qualificada por lesão corporal ou morte do 
sequestrado.

Certo (   )                Errado (   )

17. No que se refere à delação premiada, disposta no 
parágrafo 4º do Art. 159 do Código Penal, é correto 
dizer que: 

a) Norma advinda pelo Art. 8º, da Lei 8072/90, de 25 de 
julho de 1990, basta a simples delação, não exigindo o 
tipo a efetiva libertação da vítima. Trata-se de uma causa 
de diminuição de pena de caráter obrigatório. Exige que 
o delito seja cometido por concorrentes (coautor ou par-
tícipe), de no mínimo dois agentes. 

b) Norma advinda pelo Art. 7º da Lei nº 8072, de 25 de julho 
de 1990, não basta a simples delação, exigindo o tipo a 
efetiva libertação da vítima. Trata-se de uma causa de 
diminuição de pena de caráter obrigatório. A expressão 
“concorrente” refere-se a qualquer participante da qua-
drilha (coautor ou partícipe). Sendo certo que haja con-
correntes para a existência da delação premiada, aproveita 
ainda quando cometido por apenas dois sequestradores. 

c) Norma advinda pelo Art. 7º da Lei nº 8072, de 25 de 
julho de 1990, basta a simples delação, não exigindo 
o tipo a efetiva libertação da vítima. Trata-se de uma 
causa de diminuição de pena de caráter obrigatório. 

A expressão “concorrente” refere-se a qualquer par-
ticipante da quadrilha (coautor ou partícipe). Sendo 
certo que haja concorrentes para a existência da delação 
premiada, aproveita ainda quando cometido por 
apenas dois sequestradores. 

d) Norma advinda pelo Art. 8º da Lei nº 8072, de 25 de 
julho de 1990, não basta a simples delação, exigindo 
o tipo a efetiva libertação da vítima. Trata-se de uma 
causa de diminuição de pena de caráter obrigatório. 
A expressão “concorrente” refere-se a qualquer par-
ticipante da quadrilha (coautor ou partícipe). Sendo 
certo que haja concorrentes para a existência da delação 
premiada, aproveita ainda quando cometido por 
apenas dois sequestradores. 

18. A pena por crime hediondo deve ser cumprida em 
regime inicialmente fechado, podendo o condena-
do progredir de regime após o cumprimento de dois 
quintos da pena, se for primário, e de três quintos da 
pena, se for reincidente. 

Certo (   )                Errado (   )

19. O crime de homicídio é considerado hediondo quando 
praticado em atividade típica de grupo de extermínio, 
ainda que cometido por um só agente, e quando for 
qualificado.

Certo (   )                Errado (   )

20. Considere os itens abaixo, são crimes hediondos os in-
dicados, APENAS, em:

I. Extorsão mediante sequestro.
II. Peculato.
III. Epidemia que resulte em morte.
IV. Moeda falsa. 
a) II, III e IV. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) III e IV. 
e) I, II e III. 

GABARITO

01 E 11 A

02 D 12 A

03 D 13 CERTO

04 B 14 B

05 E 15 D

06 B 16 CERTO

07 E 17 B

08 CERTO 18 CERTO

09 CERTO 19 C

10 C 20 C


