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Artigo 1° ao 31 do CP 

 
 
Atenção, esse dispositivo já caiu para Delegado!  
 

Anterioridade da Lei 

 Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. 
Não há pena sem prévia cominação legal. (Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

STF: “APLICAÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM 
PARA COMPLEMENTAR A NORMA. INADMISSIBILIDADE. 
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
ESTRITA LEGALIDADE PENAL. PRECEDENTES. [...]. O 
sinal de TV a cabo não é energia, e assim, não pode ser 
objeto material do delito previsto no art. 155, § 3º, do 
Código Penal. Daí a impossibilidade de se equiparar o 
desvio de sinal de TV a cabo ao delito penal não se admite 
a aplicação da analogia para suprir lacunas, de modo a se 
criar penalidade não mencionada na lei (analogia in 
malam partem), sob pena de violação ao princípio 
constitucional da estrita legalidade. Precedentes. Ordem 
concedida. (HC 97261, Relator(a): Min. JOAQUIM 
BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 12/04/2011, DJe-
081 DIVULG 02-05-2011 PUBLIC 03-05-2011 EMENT 
VOL02513-01 PP-00029 RTJ VOL-00219-01 PP-00423 RT 
v. 100, n. 909, 2011, p. 409-415). (CAVALCANTE, Márcio 
André Lopes - Dizerodireito) 
 

 
Atenção, esse dispositivo já caiu para Delegado!  
 

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 sentença 
condenatória.  

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo 
favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, 
ainda que decididos por sentença condenatória transitada 
em julgado. 

Retroatividade (lei posterior for mais benéfica): 
 (...) Somente se pode falar em retroatividade quando a lei 
posterior for mais benéfica ao agente, em comparação 
aquela que estava em vigor a época do crime (...)" 

(MASSON, Cléber. Direito Penal parte geral 10ª ed. Ed 
Método, 2018, p. 136) 
 
Exemplo de ultratividade da lei penal mais benéfica:  
“Tal se verifica quando o crime foi praticado durante 
vigência de uma lei, posteriormente revogada por outra 
prejudicial. Subsistem, no caso, os efeitos da lei anterior, 
mais favorável. Isso porque a lei penal mais grave jamais 
retroagirá.” (MASSON, Cléber. Direito Penal parte geral, 
10a ed. Ed Método, 2018, p. 136) 
  
Irretroatividade:  
A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A 
lei nova mais grave não pode ser aplicada aos fatos 
ocorridos antes de sua vigência (princípio da 
irretroatividade da lei nova mais severa). (Alexandre 
Salim e Marcelo André de Azevedo) 
 
Abolitio criminis: 
“A abolitio criminis é fenômeno verificado sempre que o 
legislador, atento às mutações sociais (e ao princípio da 
intervenção mínima), resolve não mais incriminar 
determinada conduta, retirando do ordenamento 
jurídico-penal a infração que a previa, julgando que o 
Direito Penal não mais se faz necessário à proteção de 
determinado bem jurídico.”(Sanches, 2019, p. 106) 

Atenção! 

Súmula 711, do STF, “a lei penal mais grave aplica-se ao 
crime continuado ou ao crime permanente, se sua 
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da 
permanência” 

Súmula 611 do STF: Transitada em julgado a sentença 
condenatória, compete ao Juízo das execuções a 
aplicação de lei mais benigna. 

Súmula 501 do STF: É cabível a aplicação retroativa da 
Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência 
das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao 
réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, 
sendo vedada a combinação de leis. 

STJ:  
12.015/2009 para o agente que praticou estupro e 
atentado violento ao pudor, no mesmo contexto fático e 
contra a mesma vítima, e que havia sido condenado pelos 
dois crimes (arts. 213 e 214) em concurso. Segundo 

ificou os 
crimes de estupro e atentado violento ao pudor em um 
mesmo tipo penal, deve ser reconhecida a existência de 
crime único na conduta do agente, caso as condutas 
tenham sido praticadas contra a mesma vítima e no 
mesmo contexto fático, devendo-se aplicar essa 
orientação aos delitos cometidos antes da vigência da Lei 

da lei penal mais benéfica. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 
1262650/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 
05/08/2014. STJ. 6ª Turma. HC 212.305/DF, Rel. Min. 
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Marilza Maynard (Des. Conv. TJ/SE), julgado em 
24/04/2014 (Info 543). (CAVALCANTE, Márcio André Lopes - 
Dizerodireito) 

Lei excepcional ou temporária  

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

Lei excepcional 
A lei excepcional (ou temporária em sentido amplo) 
é editada em função de algum evento transitório, 
como estado de guerra, calamidade ou qualquer 
outra necessidade estatal. Perdura enquanto 
persistir o estado de emergência. (Sanches. 2019, p. 
112) 
 
 
Atenção, esse dispositivo já caiu para Delegado!  
 

Tempo do crime 

Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da 
ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do 
resultado. 

TEORIA DA ATIVIDADE 

 

Atenção, esse dispositivo já caiu para Delegado!  
 

Territorialidade 

Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de 
convenções, tratados e regras de direito internacional, ao 
crime cometido no território nacional.  § 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 encontrem, bem como as aeronaves e as 
embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade 
privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo 
correspondente 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 aquelas 
em pouso no território nacional ou em vôo no espaço 
aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial 
do Brasil.  

Regra no CP  

Teoria da territorialidade temperada ou mitigada. A 
lei penal aplica-se aos crimes cometidos no 
território nacional e no exterior em hipóteses 
excepcionais previstas no CP. Extensão do território 
nacional (art. 5º. §1º). Exceção: “(...) pode ocorrer a 
incidência da lei de outro país a um crime praticado 
no território nacional, desde que haja previsão em 
convenções, tratados e regras de direito 
internacional.” (Alexandre Salim e Marcelo André de 
Azevedo) 

        

Atenção, esse dispositivo já caiu para Delegado!  
 

 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 produzir-se o 
resultado.  

Teoria adotada: TEORIA DA UBIQUIDADE. 

“O Código Penal adotou a teoria da ubiquidade ou mista. 
Não se deve confundir com as regras de competência 
interna (processo penal), independentemente de se tratar 
do art. 5° ou 7° do Código Penal.” (Alexandre Salim e 
Marcelo André de Azevedo) 

 

Cuidado! “operando-se o concurso de pessoas no 
território nacional, aplica-se a lei penal nacional, ainda 
que tenha sido integralmente executado no exterior” 
(MASSON). 

 

Atenção, esse dispositivo já caiu para Delegado!  
 

Extraterritorialidade  

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos 
no estrangeiro:  

I - os crimes:   

a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República 
(PRINCÍPIO DA DEFESA, REAL OU DA PROTEÇÃO);  

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do 
Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de 
empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia 
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ou fundação instituída pelo Poder Público (PRINCÍPIO DA 
DEFESA, REAL OU DA PROTEÇÃO);  

c) contra a administração pública, por quem está a seu 
serviço (PRINCÍPIO DA DEFESA, REAL OU DA PROTEÇÃO);   

 d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou 
domiciliado no Brasil (PRINCÍPIO DO DOMICÍLIO);  

PERSONALIDADE ATIVA 

II - os crimes:   

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a 
reprimir (PRINCÍPIO DA JUSTIÇA UNIVERSAL OU 
COSMOPOLITA);  

b) praticados por brasileiro; 

PERSONALIDADE ATIVA 

c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, 
mercantes ou de propriedade privada, quando em 
território estrangeiro e aí não sejam julgados (PRINCÍPIO 
DA REPRESENTAÇÃO, OU DO PAVILHÃO, OU DA BANDEIRA, 
SUBSIDIÁRIO OU DA SUBSTITUIÇÃO)   

§ 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a 
lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no 
estrangeiro.  

 § 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira 
depende do concurso das seguintes condições:  

 a) entrar o agente no território nacional;   

SÚMULA 1 – STF: É vedada a expulsão de estrangeiro 
casado com Brasileira, ou que tenha filho Brasileiro, 
dependente da economia paterna. 

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 estrangeiro ou 
não ter aí cumprido a pena;  

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro 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 parágrafo anterior:   

a) não foi pedida ou foi negada a extradição;   

b) houve requisição do Ministro da Justiça.   

PERSONALIDADE PASSIVA 

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.    

Eficácia de sentença estrangeira  

Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei 
brasileira produz na espécie as mesmas 
conseqüências, 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 pedido da parte 
interessada;  
b) para os outros efeitos, da existência de tratado de 
extradição com o país de cuja autoridade judiciária 
emanou a sentença, ou, na falta de tratado, 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.   

Frações não computáveis da pena  

Art. 11 - Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade 
e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena 
de multa, as frações de cruzeiro.   

Legislação especial  

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

TÍTULO II 
DO CRIME 

Relação de causalidade  

Art. 13 - O RESULTADO, de que depende a existência do 
crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. 
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Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o 
resultado não teria ocorrido.  

“Resultado é a consequência provocada pela conduta do 
agente (MASSON, 2019).” 

§ 1º - A superveniência de causa relativamente 
independente exclui a imputação quando, POR SI SÓ, 
produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, 
imputam-se a quem os praticou.   

Relevância da omissão  

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o 
omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O 
dever de agir incumbe a quem:  

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância;   

Ex.: pais em relação aos filhos menores;  policiais em 
relação aos indivíduos em geral. 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir 
o resultado;  

Ex.: Professor de natação em relação ao aluno 
(negócio jurídico: contrato). OBS.: A 
responsabilidade subsiste enquanto estiver no local. 

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da 
ocorrência do resultado.  

Ex.: Indivíduo que empurra colega em piscina funda tem o 
dever de salvá-lo da morte, pois seu comportamento 
anterior foi decisivo para o incidente. 

Art. 14 - Diz-se o crime:   

Crime consumado  

I - consumado, quando nele se reúnem todos os 
elementos de sua definição legal;   

STJ: As condutas delituosas previstas nos artigos 
54, § 1º, I, II, III e IV e § 3º  56, § 1º, I e II, c/c 58, I, 
da Lei n. 9.605/1998, que se resumem na ação de 
causar poluição ambiental que provoque danos à 
população e ao próprio ambiente, em desacordo 
com as exigências estabelecidas na legislação de 
proteção, e na omissão em adotar medidas de 
precaução nos casos de risco de dano grave ou 
irreversível ao ecossistema, são de natureza 
permanente, para fins de aferição da prescrição. 
Recorre-se à doutrina, que em comentários à Lei n. 
9.605/1998, salienta que: "A consumação do crime 

ocorre quando há descumprimento de medidas 
determinadas pelo Órgão competente. AgRg no 
REsp 1.847.097-PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 
Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 
05/03/2020, DJe 13/03/2020. (grifos nossos) 
 

 
Atenção!  
 

Tentativa  

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma 
por circunstâncias alheias à vontade do agente.   

Pena de tentativa  

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se 
a tentativa com a pena correspondente ao crime 
consumado, diminuída de um a dois terços.  

STJ: Não se consuma o crime de extorsão quando, apesar 
de ameaçada, a vítima não se submete à vontade do 
criminoso, ou seja, não assume o comportamento exigido 
pelo agente. Nesse caso, haverá tentativa de extorsão. STJ. 
6ª Turma. REsp 1094888-SP, Rel. Min. Sebastião Reis 
Júnior, julgado em 21/8/2012 (Info 502). 

STJ: A caracterização da tentativa inidônea exige que o 
meio utilizado pelo agente para a prática delituosa seja 
absolutamente ineficaz para o fim a que se destina (teoria 
objetiva temperada). STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no AgRg 
no REsp 980972 RN 2007/0199028-2 (STJ)-Jurisprudência- 
Data de publicação: 19/05/2014 

Desistência voluntária e arrependimento eficaz   

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de 
prosseguir na execução ou impede que o resultado se 
produza, só responde pelos atos já praticados.  

STJ: O instituto do arrependimento eficaz e da desistência 
voluntária somente são aplicáveis a delito que não 
tenha sido consumado. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 
1549809/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 
julgado em 02/02/2016. (CAVALCANTE, Márcio André Lopes 
- Dizerodireito) 

Arrependimento posterior  

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave 
ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, 
até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato 
voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois 
terços.   
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STJ: A causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 
do Código Penal (arrependimento posterior) somente 
tem aplicação se houver a integral reparação do dano 
ou a restituição da coisa antes do recebimento da 
denúncia, variando o índice de redução da pena em 
função da maior ou menor celeridade no ressarcimento 
do prejuízo à vítima. STJ. 6ª Turma. HC 338840/SC, Rel. 
Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 
04/02/2016. (CAVALCANTE, Márcio André Lopes - 
Dizerodireito) 

STJ: O benefício do arrependimento posterior 
comunica-se aos coautores e partícipes que não 
tenham participado da restituição da coisa ou da 
reparação do dano. Assim, uma vez reparado o 
dano integralmente por um dos autores do delito, a 
causa de diminuição de pena do arrependimento 
posterior, prevista no art. 16 do CP, estende-se aos 
demais coautores. STJ. 6ª Turma. REsp 1187976-
SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 
7/11/2013 (Info 531). (CAVALCANTE, Márcio André 
Lopes - Dizerodireito) 

 Crime impossível   

Art. 17 - NÃO SE PUNE a tentativa quando, por ineficácia 
absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do 
objeto, é impossível consumar-se o crime.  

Art. 18 - Diz-se o crime:   

Crime doloso  

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o 
risco de produzi-lo;  

Crime culposo 

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por 
imprudência, negligência ou imperícia.   

Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, 
ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, 
senão quando o pratica dolosamente.  

Agravação pelo resultado  

Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena, 
só responde o agente que o houver causado ao menos 
culposamente.  

Erro sobre elementos do tipo 

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal 
de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime 
culposo, se previsto em lei.   

Descriminantes putativas  

§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente 
justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato 
que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção 
de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível 
como crime culposo.  

Erro determinado por terceiro  

§ 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o 
erro.  

Erro sobre a pessoa  

§ 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é 
praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste 
caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da 
pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.  

Erro sobre a ilicitude do fato  

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro 
sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se 
evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.   

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente 
atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, 
quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir 
essa consciência.  

Coação irresistível e obediência hierárquica   

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em 
estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de 
superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da 
ordem.  

Exclusão de ilicitude          

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:           

I - em estado de necessidade;   
II - em legítima defesa;  
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no 
exercício regular de direito. 
 

Excesso punível (Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses 
deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.  

Estado de necessidade 

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem 
pratica o fato para salvar de perigo atual, que não 
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provocou por sua vontade, nem podia de outro modo 
evitar, DIREITO PRÓPRIO OU ALHEIO, cujo sacrifício, 
nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha 
o dever legal de enfrentar o perigo.         

§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito 
ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois 
terços. 

Legítima defesa 

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos 
no caput deste artigo, considera-se também em legítima 
defesa o agente de segurança pública que repele agressão 
ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a 
prática de crimes.     

TÍTULO III 
DA IMPUTABILIDADE PENAL 

Como o CP não conceituou a imputabilidade, na 
leitura do que é a inimputabilidade penal (art. 26 e 28 
do CP) chegamos à ideia. Portanto: 

Imputabilidade é, portanto, a capacidade mental 
intrínseca ao ser humano de, no tempo da ação, entender 
sobre a ilicitude do fato e dominar suas ações/impulsos 
conforme esse entendimento. 

Inimputáveis 

Art. 26 - É ISENTO DE PENA o agente que, por doença 
mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, 
INTEIRAMENTE INCAPAZ de entender o caráter ilícito 
do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 

Redução de pena 

Parágrafo único - A PENA PODE SER REDUZIDA de um a 
dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de 
saúde mental ou por desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado não era INTEIRAMENTE 
CAPAZ de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento.  

Obs.: Note que aqui na semi-imputabilidade, haverá 
responsabilidade penal, ou seja, condenação. 

Menores de dezoito anos 

Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são 
penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 
estabelecidas na legislação especial.  

Adota-se o sistema biológico, sendo a presunção de 
inimputabilidade absoluta. 

Emoção e paixão 

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:         

I - a emoção ou a paixão;     

Embriaguez 

Embriaguez é a intoxicação transitória causada pelo 
álcool ou substância de efeitos semelhantes que 
repercutem no psiquismo da pessoa. 

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou 
substância de efeitos análogos.    

§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez 
completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, 
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento.        

§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o 
agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou 
força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, 
a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse entendimento.   

TÍTULO IV 
DO CONCURSO DE PESSOAS 

Do que se trata? É a reunião de duas ou mais 
pessoas para a prática de uma infração penal, 
concorrendo de forma relevante para a realização do 
evento e agindo com identidade de propósitos. Pode 
ocorrer: desde o planejamento até a consumação do 
delito e em diferentes intensidades. 

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade. (NORMA DE EXTENSÃO ESPACIAL E 
PESSOAL) 

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena 
pode ser DIMINUÍDA de um sexto a um terço.   

Menor importância: o agente contribui para a produção 
do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela 
qual deve ser aferida exclusivamente no caso 
concreto. 
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§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime 
menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena 
será aumentada até metade, na hipótese de ter sido 
previsível o resultado mais grave. 

Hipótese em que o agente (coautor ou partícipe) quis 
praticar delito diverso daquele buscado pelos demais. 

Atenção! Aquele que se associa a comparsa para a 
prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, 
responde pelo crime de latrocínio, ainda que não 
tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua 
participação se revele de menor importância. STF. 1ª 
Turma. RHC 133575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 
julgado em 21/2/2017 (Info 855) (fonte: dizer o 
direito). 

Circunstâncias incomunicáveis 

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as 
condições de caráter pessoal, salvo quando elementares 
do crime.  

Casos de impunibilidade 

Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, 
salvo disposição expressa em contrário, não são 
puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser 
tentado. 
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