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Titulo – objeto jurídico que o titulo protege.  

 

INÍCIO BÁSICO DE UMA REDAÇÃO -> “ Tal crime pertence ao titulo VII tem por ordem tutelar os crimes contra 

a Família” 

É necessidade sabermos o título, mostra conhecimento. Cada título tem seus respectivos capítulos... 

 

Esquemas de aulas: 

- Conceito do tipo penal 

- Objetividade jurídica tutelada 

- Sujeitos do delito – passivo e ativo (obs: crime próprio, aquele cometido por determinadas pessoas. Temos co-

autoria nesse crimes) 

- Tipo objetivo (todo tipo penal tem elemento objetivo? Sim!) 

- Tipo subjetivo (todo tipo penal tem elemento subjetivo? Sim, pois todo conduta (teoria finalista) tem 

normalmente ou o dolo ou uma culpa). Forma culposa – somente aquelas condutas expressas em lei, pois nem 

toda conduta pode ser culposa. 

- Consumação/ tentativa 

- Crime qualificado, privilegiado 

- Causas de aumento 

- Concurso de crimes (formal, material, continuado, formal impróprio e bla bla bla...) 

- Causas de Redução de Pena 

- Competência 

- Jurisprudência 

- Súmulas 

- Divergências – doutrina e jurisprudência. 

 

Bibliografia: Damásio 

 

Provas: mista. Alternativa, dissertativas. 

 

Seminário: grupo de 6 pessoas, acórdão pra análise que é o começo para a apresentação do seminário, no final 

dizendo se é a favor ou contra. 1,0 ponto na prova e 2,0 para o melhor grupo. 

 

 

Aula inaugural 

Teoria tripartida: precisa cometer um crime que tenha o fato, seja antijurídico e ser culpável. 

Teoria dualista: para ser crime basta ter fato típico e ser antijurídico. 

 

COPIAR TABELA NO PAPEL ANEXO 

 

Fato típico 



(i) Conduta (Teoria Finalista) 

(ii) Resultado (Teoria Naturalista) 

(iii) Nexo causal (Teoria conditio sine qua non) 

(iv) Tipicidade (Teoria Formal) 

 

Obs: (v)Teoria da Imputação Objetiva (não muito falada) 

 

Antijurídico 

O agente não pode estar em um desses estados pra que o fato seja considerado antijurídico. 

Estado de necessidade 

Legítima defesa 

ECDL e Exercício regular de um direito 

 

Culpável 

O agente também não pode estar em uma dessas situações. 

Imputabilidade 

Inexistência de conduta diversa 

Potencial consciência de ilicitude 

 

Depois disso (TER CONDUTA, RESULTADO, NEXO CAUSAL E TIPICIDADE e não ter se enquadrado nos estados e 

situações descritas) temos o crime, no qual o agente responderá com uma pena, que é uma simples aplicação, 

uma dosimetria. 

 

TITULO IX – DOS CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA 

 

Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime. 

É um crime contra a coletividade. O objeto, a objetividade jurídica tutelada nesse art. é a paz pública. 

Crime vácuo, crime massa, crime oco – é o crime contra a coletividade. Aquele que é contra a paz pública. Não 

temos um sujeito passivo determinado. 

 

Incitar: incutir a ideia que não existe 

Diferente de Instigar (já tem a ideia e você incentiva um ideia já existente). 

 

Crime por precipitação, estamos punindo o cara que incita! Muitos diriam que estão punindo um mero ato 

preparatório. 

 

Neste art. a mera incitação publica já é elegida como crime. Quem pratica o crime responde pelo crime. Agora 

quem incita responde tanto pela incitação (do homicídio) como pelo crime (homicídio). 

 

Só responderá pelos dois crimes (incitação do homicídio e homicídio) se os dois atos forem feitos publicamente, 

pois se não o agente responderá como co-autor. 

 



Somam-se as penas = concurso material. (ver conceito, como aplica) 

 

Obs: SOBRE A MACONHA - houve a despenalização do uso de drogas e não a descriminalização. Ainda é crime o 

uso droga, só que a pena aplicada é de advertência. A pena ridicularizou. 

 

O que é um lugar público? Afinal, falamos no tipo “publicamente” 

Um show é público, pois as pessoas são indeterminadas e sem identificação, não saberia dizer quem estou 

incitando. Somente quando o número de pessoas for determinável – o lugar não é público. 

 

Aqui no tipo, somente devemos observar se tem um (i)número determinável de pessoas e se a pessoa que 

supostamente incitou (ii) tem o poder de incitar (um artista conhecido por bastante gente, pessoa conhecida, 

pessoas admiráveis, agora um mendigo, quem vai ouvir ele?). O lugar não importa. 

Ex: o mais conhecido é aquele acontecimento do show da Rita Lee. 

 

Macha da maconha – ação declaratória de descumprimento de preceito fundamental. ADPF n 187. Ministro 

Celso de Melo discute: posso defender a legalização da maconha e não incentivando ninguém. Igual um macha 

para legalização do aborto de anencéfalo, não esta incentivando o aborto só esta lutando para que as pessoas 

tenham direito a escolha. Ética não se confunde com moral. Cada um tem seu pensamento, os votos todos são 

muito bons... 

 

Análise do tipo 

Objetividade jurídica: paz pública 

Sujeito ativo: qualquer pessoa 

Sujeito passivo: coletividade 

Conduta: incitar publicamente 

Tipo subjetivo: dolo 

Consumação e tentativa: número indeterminado de pessoas. Admite-se tentativa, mas em qual modalidade? Na 

escrita. 

Trata-se de crime abstrato, pois não precisamos de comprovação, a própria normal já diz.  

 

Apologia de crime ou criminoso 

Art. 287 - é o nome do tipo penal, são pouquíssimos os que não possuem nome. 

 

Algumas afirmações que sempre deve ter em mente: 
Todo tipo penal tem elemento objetivo: pois todo tipo penal tem um conduta, que tem um 
elemento objetivo. 
Todo tipo penal tem elemento subjetivo: dolo e culpa pela teoria finalista é tipo como 
elemento do crime. 
Todo tipo penal tem elemento normativo? Elemento que se excluído do tipo penal, o crime 
não existirá. Respondendo – não! Pois alguns não exigem como “matar alguém”. Quando 
tem o elemento normativo somos obrigados, quando ler o problema, é ver que tem 
elemento normativo e tem pegadinha! 
 



Quando digo apologia de crime ou criminoso, quer dizer que o crime já aconteceu (diferente do 286), pois estou 

batendo palma, vangloriando fato que já aconteceu (no 286 pode ser que ocorra ou não).  

Ex: o cara que matou o estuprador do bairro. Aqueles que batem palma ou ovacionaram esse fato, respondem 

pelo o 287. 

 

No 286 tenho uma incitação explicita. Já no 287, temos algo um pouco mais implícito, é dizer implicitamente, 

“poxa quem faz isso é bacana, gostei”. 

 

Elemento normativo: igual o 286 – PUBLICAMENTE. 

 

Estou excluindo automaticamente a contravenção penal ou autor de contravenção penal, pois o tipo penal fala 

crime, excluindo, portanto, a contravenção. Lembrando que sempre que o legislador quiser falar em 

contravenção, vai vir expressamente escrito. 

 

Há necessidade do trânsito em julgado (sentença penal irrecorrível) do fato criminoso ou do crime que 

condenou o autor?  

Preciso saber se o fato que ocorreu a apologia de fato foi criminoso a fim de que reconheça o crime o não. 

Afinal, se for verificado o estado de necessidade, por mais que seja considerado crime, a pessoa vai ser 

absolvida! 

Então, neste caso, tem que ver se houve conduta, antijuricidade e sentença penal irrecorrível. 

 

Trata-se se crime de perigo abstrato. 

 

Crime oco/ vago/ em massa: é o crime contra a coletividade. Aquele que é contra a paz pública. Não temos um 

sujeito passivo determinado. 

 

Análise do tipo 

Objetiva jurídica: paz pública 

Sujeito ativo: qualquer pessoa 

Sujeito passivo: coletividade 

Conduta: induzimento implícito 

Tipo subjetivo: dolo 

 

Quadrilha em bando 

Art. 288 - mais de três= 4!!!!! 

 

Dolo específico 

“para o fim de..” – além do elemento objetivo e subjetivo, tem um elemento do dolo específico. Obs: nem todo 

o tipo penal tem dolo específico. 

“para si ou para outrem” – dolo específico. 

“para fins de cometer crimes” – exclui a contravenção. 

 

Crime de concurso necessário 



É o crime plurisubjetivo, ou seja, tem mais que um agente.  

Ex: quadrinha, rixa, bando. 

 

Os plurisubjetivos se dividem em: 

- de condutas paralelas: onde deve haver o auxílio mútuo entre os agentes que desejam um mesmo fim. Ex: 

sequestro em quadrilha ou bando. 

- de condutas convergentes: as condutas dos agentes devem se encontrar para configurar o tipo penal. Ex: 

bigamia. 

- de condutas contrapostas: os agentes cometem a mesma conduta e ao mesmo tempo são sujeito ativo e 

passivo. Ex: rixa.  

O autor da rixa é também sujeito passivo, pois no direito penal não admitimos a culpa recíproca! 

 

Desses quatro agentes, um dele é menor, um inimputável. Haverá quadrilha? Sim!  

Será um ato infracional. Dizer que o menor não comete crime é verdade, pois é ato infracional, mas preciso ver 

se as condutas do menor estão dentro do tipo penal. Se enquadram certinho dentro do homicídio por exemplo. 

 

Três elementos para o crime: 

- mais de três pessoas 

- vinculo estável 

- vinculo permanente 

 

*******************Quadrilha x concurso material de agentes (um vínculo eventual para a prática do delito). 

Por isso que quando o MP alega quadrilha ele tem que provar que realmente teve um vínculo entre os 

indivíduos. 

Responda: no roubo art. 157, parágrafo 2°, inciso II, uma causa de aumento prevista no roubo pelo concurso de 

pessoa + 288 = pode? Sim, diz o STF, pois o objeto jurídico do 288 é a paz publica (lesionada no momento que a 

quadrilha se formou), assim a formação da quadrilha estou tutelando a paz publica, ai se essa quadrilha de 

desloca para atingir o patrimônio (roubo com duas pessoas é muito mais intimidador), não tem porque não 

aplicar também a outra punição = condenação combinado os dois crimes 

BUT, temos outra corrente: bis in idem . 

 

Quadrilha é crime permanente – se prolata no tempo. Desta forma, esse crime não admite tentativa. 

 

Podem se associar e se quer cometer um delito? Sim, respondendo pelo 288. Claro que o MP deve, por ex, 

demonstrar que aquela quadrilha já se programava, já se conheciam, planejado e tudo mais. 

 

Parágrafo único: pena dobrada se a quadrilha ou bando é armado. 

Quando dobro a pena estou quase que mudando o preceito secundário (pena), então temos uma qualificadora 

e não aumento de pena. 

Agora precisam de todos armados? Ou um? Ou a maioria? 

Nelson Hungria (copiou o Juri) diz: basta que um dos integrantes esteja armado. 

Magalhes Noronha: é necessário que a maioria esteja armada. 



Bento de Faria: o objeto jurídico desse tipo é a paz publica. Posso ter uma pistola que a pontencia é menor, 

como posso ter uma metralhadora. Então preciso ver qual a lesão que essa arma pode causa na coletividade. 

Assim a arma no art. 157 (poder intimidatório, que pode ate ser arma de brincadeira)  é diferente do art. 288 

(aqui se avalia se tem ou não potencialidade esse armamento). 

 

E se o bando armado pratica um roubo e o promotor pede o 288, parágrafo único em concurso material com o 

roubo, aplicada a dupla causa de aumento. = quadrilha armada que pratica o roubo. 

STF diz: 288 tutela a paz publica e o 157 tutela o patrimônio. = objetos jurídicos diferente podendo ter o 

concurso material de crimes. 

Defensoria publica: pouco importa qual são os objetos publica, há o bis in idem aqui. O meu cliente esta sendo 

punido duas vezes. 

 

08.03.2013 

Art. 288 

Qual a diferença de quadrinha e organização criminosa? 

 

Lei 12.694/12: o legislador, finalmente definiu organização criminosa para o Direito Penal interno, anunciando 

em seu art. 2°. Juiz que pode pedir auxilio de mais juízes para julgar o caso da organização criminosa. 

“Para os efeito desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 3 ou mais pessoas, 

estruturalmente ordenada (tem umas que tem até contador) e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional” 

 

Quadrilha ou bando 

- crime art. 288 

- associação de mais de três pessoas (mínimo quatro) 

- dispensa organização, sendo indiferente a posição ocupada por cada associado 

- tem como finalidade a prática de crimes (dolosos, não importante o tipo ou quantidade da pena em abstrato), 

sendo dispensável o objetivo de lucro. 

 

Organização criminosa 

- forma de praticar crime 

- associação de 3 ou mais pessoas 

- estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas 

- tem como finalidade obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes. 

 

Organização criminosa 

Hierarquia: 

Previsão de lucros: 

Divisão de trabalho: 

Planejamento empresarial: 

Simbiose com o Estado: 

 



Só subsiste um uma organização se o próprio Estado, políticos sabem. 

 

Art. 288 – A – Constituição de milícia privada 

Bem jurídico tutelado: paz e segurança pública 

Sujeito ativo: qualquer pessoa. Pode ser civil ou militar. 

Sujeito passivo: toda coletividade 

Tipo subjetivo e tipo objetivo: dolo 

*dolo específico: praticar crimes previstos no CP.  

Qual a falha: não se aplica a nenhuma lei específica. 

 

Quantas pessoas?  

- se ele esta no código depois do art.288, ele segue a mesma lógica. Uma interpretação rasa. 

- outra parte da doutrina diz: nos delitos de concurso necessário de pessoas (conduta paralela, contraposta e 

convergente) quando o legislador nada falam quantos era necessário, fixou a jurisprudência o numero de 3 

pessoas (por ex, a rixa é concurso necessário e não tem numero certo, mas foi fixados em três). 

 

O que é milícia privada? O que é uma organização paramilitar? O que é um grupo de extermínio ou 

esquadrão? Se eu não classifico o que é, não posso incriminar ninguém. 

Organização paramilitar: se refere a grupos armados de civis que se estruturam e organizam-se de maneira 

similar aos militares 

Milícia privada ou particular: grupo armados de pessoas que tem por finalidade prestar serviços de segurança 

em comunidades carentes supostamente criando uma situação de pacificação claro, valendo-se da omissão do 

poder publico. É o caso que vemos que muitos pessoas da favela pagam um quantia para o “comando do 

morro” para ter paz, ser protegida. 

Grupo os esquadrão:  o esquadrão ocupa por meio de coação e violência certos espaços territoriais. São 

indivíduos que intitulando-se justiceiros ou matadores atuam nas brechas deixadas pela omissão estatal. 

 

Qual a diferença de grupo de extermínio e genocídio? 

O genocídio esta previsto na lei 2.899/96 – extermínio de uma raça, de uma religião, de uma etnia. 

 

Lei 8.072 – lei de crimes hediondos: homicídio praticado por grupo de extermínio é crime hediondo. Porque o 

legislador no disse que o homicídio cometido por milícias particulares, organização paramilitar também é um 

crime hediondo? Dormiu! Perdeu a oportunidade. 

 

Titulo VII 

Dos crimes contra a família 

Capitulo I – dos crimes contra o casamento 

 

Bigamia 

Contrair alguém, sendo casado, novo casamento. 

O país é monogâmico. 

 

Objetividade jurídica: tutela a ordem jurídica matrimonial (casamento monogâmico) – organização da família. 



Sujeito ativo: caput – só pessoa casada// 1° - qualquer pessoa 

Sujeito passivo: Estado e o cônjuge do primeiro casamento e do segundo, se de boa-fé. 

Conduta: assumir novo casamento sem desfazer do primeiro. Ou seja, o divórcio, a desvinculado total do 

matrimônio. 

Tipo subjetivo: dolo (saber que o casamento anterior é vigente) 

Consumação e tentativa: momento em que é declarado perfeito o segundo casamento – manifestação de 

vontade dos nubentes. 

 

Art. 1514 do CC -> quando o juiz de paz declara marido e mulher que é que efetivamente ocorre o casamento. 

 

Parágrafo 1°: exceção a teoria monista, pois aquele que sabia que o cara era casado e casou. 

 

E se ele tiver um processo de separação judicial? 

Art. 92 do CPC (pra ler e reler): o juiz do penal não vai condenar. Vai suspender para esperar a solução, para 

saber qual o motivo daquela separação, pois as vezes o marido poderá ganhar por conta de ser declarada nula 

pelo juiz, querendo dizer que então ele não era casado, e portanto, não teve casamento anterior. 

 

Quando se comete o delito? 

 A consumação da a prescrição da pretensão punitiva do Estado. 

Na bigamia se consuma quando? A partir da data que for conhecido. 

 

Ah sem contar que aquele que comete a bigamia, cometeu a falsidade ideológica, pois quando se casa tem que 

apresentar a certidão de casamento que esta averbado o casamento. Então provavelmente, apresentou 

documento errado. 

 Consunção de crime: por meio da bigamia, cometeu a falsidade ideológica. 

 

Tem tentativa: não! Mas se teve uma tentativa de celebração, no Maximo tem a falsidade ideológica. 

 

Parágrafo 2°: chover no molhado. 

 

Art. 236: “ que não seja casamento anterior” – se não seria bigamia. 

Norma penal em branco – preciso de outro ordenamento/ complemento para que eu tenha a tipificação. 

Preciso saber o que é erro essencial e impedimento que encontrarei na CF 

*em sentido amplo (como é o art. 236): encontrei a definição em outra norma de igual hierarquia. 

*em sentido estrito: complemento em uma norma de diferente hierarquia. Ex: drogas 

 

Art. 1557, CC: erro essencial – conceito. Não dizer ao meu parceiro sobre a minha doença, boa fama, meus 

defeitos anteriormente ao casamento. Sim, isso é crime! 

 

15.03.2013 

 

Causas de impedimento do CC no qual ensejaria no art. 236 do CP 

Art. 1521: não podem casar. 



I – ascendentes, descendentes. Seja de natureza civil (adoção) seja por natureza legal. 

II – afins em linha reta. 

III – um impedimento de ordem moral. Claro que não tem nenhum impedimento de sangue. 

IV – não pode irmãos entre si; primos não podem casas pois a prole nasce com defeito, mas agora pode casar 

(3° grau) – supressão judicial (autorização judicial). A partir do 3° grau não precisa dessa autorização, tudo em 

razão de uma possível nascença de uma prole com defeito. 

V - são irmãos civilmente 

VI – se for pessoas casadas, haverá bigamia. 

VII – nada demais. 

 

Parágrafo único do art. 236: APPrivada personalíssima. Este é o único exemplo existente no código penal desse 

tipo de ação. 

Estamos criando um nova condição da ação, pois as condições da ação é interesse se agir, legitimidade ad causa 

e possibilidade jurídica do pedido. Essa nova é uma condição específica exigidas em determinadas ações penais 

ao lado de ações genéricas = condição de procedibilidade (que não se confunde com condição de 

punibilidade).  

 

Objetividade jurídica: instituição do casamento e a organização da família. 

Sujeito ativo: qualquer pessoa 

Sujeito passivo: estado e o contraente enganado de boa-fé 

Conduta: 2 condutas 

- induzir a erro essencial 

- ocultar impedimento (desde que não casamento anterior) 

Tipo subjetivo: dolo 

Consumação e tentativa: com o casamento (não basta o induzimento a erro ou a ocultação do impedimento) 

Condição do parágrafo único. 

 

Conhecimento prévio de impedimento 

Art. 237: aqui os dois podem saber, tendo um terceiro lesionado. A doutrina tanta dizer que no 236 há um 

fraude, uma das pessoas é enganada. Já no 237 não há necessariamente uma fraude, mas simplesmente se 

omite quanto ao impedimento (eu sei que sou primo dela, mas vou casar). 

No outro da a ideia de que eu induzi em erro. 

 

Nulidade absoluta – o que traz a ideia de que o impedimento de 236 pode ser de nulidade relativa. 

 

Art. 238 

Quem celebra casamento: juiz de paz. Como são escolhidos, quem são? Art. 98, CF: são eleitos pelo voto direto, 

e todo o resto como se fosse Senador. Mas na pratica o juiz de paz não é eleito e sim nomeado pelo presidente 

do cartório que depois passará pela corregedoria do cartório. 

 

Art. 1550, VI 

Art. 1554, CC: principio da convalidação dos atos nulos. Aquele casamento que feito por autoridade não 

competente e registrado no Registro Civil, é considerado validos para todos seus efeitos. 



Isso afeta o direito penal? Não. 

 

Pena: se o fato não constitui crime mais grave  

 

Objetividade jurídica: ordem jurídica matrimonial e a organização da família **manutenção da segurança 

jurídica na celebração da união (formalidades legais) 

Sujeito ativo: qualquer pessoa 

Sujeito passivo: estado e os cônjuges que contraírem casamento de boa-fé 

Conduta: atribuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento 

Tipos subjetivo: dolo 

Consumação e tentativa: pratica de ato inequívoco de atribuir-se autoridade. 

 

Simulação de casamento 

Art. 239: os cônjuges que fizerem aquele casamento falso (para receber a casa que o pai prometeu) respondem 

pelo 239. E o juiz de paz simulado responde pelo art. 238. 

 

Simulamos para “greencard”, herança, fins previdenciários, permanência no país. 

 

Pena – se o fato não constitui elemento de crime mais grave – delito subsidiário. 

Entramos no art. 215: violação sexual mediante fraude -> se essa fraude usada para a posse sexual para a 

simulação de casamento, esquecemos esse crime do 239 e aplica o 215. 

 

Objetividade jurídica: ordem jurídica matrimonial e organização da família 

Sujeito ativo: um dos nubentes ou ambos 

Sujeito passivo: estado e o nubente de boa-fé , se tiver 

Conduta: simular casamento mediante engano de outra 

Tipo: dolo 

Consumação e tentativa: realização da conduta fraudulenta; 

 

Art. 240: adultério – revogado = abolitio criminis -> houve uma extinção dos processo, sendo todos arquivados. 

 

Capitulo II 

Dos crimes contra o estado de filiação 

 

O que seria o estado de filiação, seria que todo o nascitura que vem ao mundo é um sujeito de direito e tem o 

direito de saber quem seus pais naturais. É um direito que todos temos ainda que sejamos levados ou adotados. 

 

Art. 241 – Registro de nascimento inexistente 

O nascimento inexistente é aquela pessoa registrada que se quer foi concebida e se concebida nasceu morta. 

Aqui tutela-se também aquelas criança nati-mortas.  

 

Leis do registros públicos – Lei 6.015 

Art. 50: tenho registro de todas as crianças nascidas vivas 



Art. 53: todas que nascem mortas são registradas no cartório em um livro auxiliar, no livro C. não posso registrar 

como existente alguém que nasceu morta. E qual a minha intenção? Fins sucessórios, previdenciários, seguro de 

vida. 

 

Tutela 241 não só a segurança do registro público, como também 

Crime permanente, crime cuja consumação continua no tempo. Quando inicia a prescrição? Quando for 

descoberto esse nascimento, caso contrário a maioria estaria prescrito. 

 

Aquela pessoa que insere informação falsa? Comete qual delito? Falsidade ideológica.  

Aquela pessoa que comete o 241 também comete o 299, mas não posso apenar uma conduta a dois tipos 

penais. Responde pelo 241 e não pelo 299 -> aquele que inserir informação falsa ou nascimento falso no 

Registro Civil 

Principio da especialidade do 241. 

 

Pena – reclusão de 2 a seis anos. 

 

Objetividade jurídica: estado de filiação (também fé publica que são dotados os docs, inscritos no registro civil) 

Sujeito ativo: qualquer pessoas 

Sujeito passivo: estado e eventual pessoa prejudicada por esse registro 

Conduta: promover o assentamento civil de pessoa que sequer foi concebida, ou se concebida nasceu morta 

Tipo : dolo 

Consumação e tentativa: inscrição do nascimento inexistente no registro civil. 

 

Art. 242 – parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. 

Dar parto alheio como próprio – só quem pode dar parto é a mulher – crime próprio. Isso é burlar, lesionar 

todos os direitos inerentes ao recém-nascido. Não você não esta fazendo o bem a criança, a pessoa tem que se 

submeter o processo de adoção. Inclusive se a criança descobrir, a “mãe” sofrerá um belo de um processo (e dar 

parto próprio como alheio? Barriga de aluguel- crime? Falsidade ideológica, apenas) 

 

Registrar como seu o filho de outrem – só o pai. 

 

Ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil: troca da criança 

na maternidade. 

 

Todas essas condutas têm como objetividade jurídica (tutela) no sentido da criança saber quem são seus pais. 

 

Objetividade jurídica: estado de filiação (também Fe publica que envolve seu registro 

Ativo: 1° figura: mulher// demais: qualquer pessoa 

Passivo: estado (irregular formação da família e mácula nos registros públicos inerentes ao estado civil da 

pessoa) 

Conduta: delito de ação múltipla ou conteúdo variado ou tipo misto cumulativo: dar parto alheio como 

próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém nascido ou substituir recém nascido. Porque 

podem se cumular? 



Tipo: dolo (no ultimo modalidade exige o elemento subjetivo do injusto – dolo específico - que é suprimir ou 

alterar direito inerente ao estado de filiação). Ele tem que prejudicar direito inerente ao Estado. Sempre quando 

a lei diz “com a finalidade de”, “para praticar...” – sempre será dolo específico. 

Consumação e tentativa: prática de cada núcleo existente no tipo. 

 

Art. 243 – sonegação de estado de filiação 

Com o fim de... é um dolo específico! 

 

Quer evitar que, em sua, essa criança perca o direito de filiação. Esta criança não tem nome, não tem pai nem 

mãe e é deixada na porta de casas assistências a crianças. Ou deixar um bilhetinho com o nome de mãe e pai 

falsos. 

 

Delito omissivo -> Crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Porque o agente não evita , podendo 

fazê-lo na situação concreta, a situação de prejudicar direito inerente. Alteração do estado de filiação. 

Crime omissivo impróprio – quando a gente pode e deve fazer. 

 

Objetividade jurídica: organização da família e, consequentemente, o estado de filiação. 

Ativo: qualquer pessoa. Se o filho for próprio, somente os pais podem ser ativos. 

Passivo: Estado e o menor afetado no seu estado de filiação 

Conduta: deixar o menor em asilo de expostos (asilo de crianças abandonadas) ou em outra instituição de 

assistência. Os pais não deixam a criança na rua, deixam ela em uma instituição assistencial. 

Tipo subjetivo: dolo 

**elemento subjetivo do injusto: prejudicar direito inerente ao estado civil. 

Consumação e tentativa: abandono do mesmo com a consequente ocultação de sua filiação ou com sua falsa 

atribuição. 

 

Capitulo III 

Dos crimes contra a assistência familiar 

 

Art. 244 – abandono material 

Chamado crime do desamor. Prevê aquela pessoa que deixa de sustentar o menor, ascendente ou descendente. 

 

Art. 229: os filhos tem o dever de amparas os pais e vice-versa. O amparo é recíproco. 

Filho – ECA 

Pais – lei do idoso 

 

O 244é um tipo misto: 

- deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menos de 18 anos ou inapto para...os 

recursos necessários: deixar de pagar, o sustento dos recursos necessários. 

O que são recursos necessários? É tudo que for vital para a sobrevivência para uma pessoa. Ex: alimentação, 

saúde, habitação, vestuários, remédios. Ou seja, os aliemntos civis a que se referem o CC abrangem lazer, as 

vezes até o inglês, aula de futebol. Aqui em penal temos que analisar pelo medo de necessidade x possibilidade. 

O que é justa causa? Quem vai analisar é o juiz – elemento normativo do tipo. 
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Cap iii – dos crimes contra a assistência familiar 

O capitulo mais importante 

 

Art. 244: tem que se dividir em três partes. 

É um tipo misto cumulativo. Possíveis condutas desse delito podem se cumular. 

 

“sem justa causa” – elemento normativo que preciso de um juízo de valor, no qual será avaliado caso a caso. 

 

Toda vez que o agente deixa de pagar a pensão alimentícia sem justa causa é apenado pelo 244. Mas toda vez 

será assim? Não, pois hoje os juízes não fazem isso toda a hora. 

 

Quando se consuma? Quando há recusa.  

 

1 – o Código já fixou os 60 anos – abandono propriamente dito 

2 – abandono material por uma incriminação indireta – até majorada 

3 – o que é gravemente enfermo? Muitos dizem que é inconstitucional, pois o dever de socorro e auxilio dos 

ascendentes e descendentes é algo incondicional. 

 

Fixar pena, cesta base em salário mínimo é errado, é agredir a constituição, por isso considerado 

inconstitucional. 

 

No 3 – temos o abandono moral e não material. Dizer que é um tipo misto cumulativo quer dizer que é um tipo 

que prevê várias condutas que podem se cumular, inclusive no concurso material. 

 

Abandono material não gera perda de pátrio poder. Efeitos do art. 92, II do CP. 

 

Se o a gente deixar de pagar a pensão, por vários meses, qual figura se enquadra? 

 

Objetividade jurídica: regular manutenção da família e se,m compromisso com a mutua da vitima (cônjuge, legal 

de garantir a substituição da vítima. 

Passivo: assistidos, aqueles que podem exigir amparo social. 

 

Conduta: 3 formas de praticar o crime.  

 

Art. 245: entrega de filho menor a pessoa inidônea. 

 

Entregar filho menor de 18 anos, o sujeito ativo é a mãe ou o pai, ou seja, crime próprio. 

 

A pessoa em cuja companhia saiba (dolo em sua modalidade direta) ou deva saber que o menor fica moral ou 

materialmente em perigo. 



O deva saber não é culpa, pois quando o (i) código quer a modalidade como culposa ele expressa na lei e (ii) 

quando ele quer modalidade culposa ele traz a modalidade culposa. 

Portanto o “saiba” é dolo em sua modalidade direta e “deva saber” é dolo eventual. 

 

O que é perigo moral? Perigo material? 

Perigo material: aquele capaz de causar algum dano físico ao agente. Ex: lesões, essas que pode decorrer na 

entregados menores pelos pais ao trabalho excessivo, pesado, clandestino. 

Perigo moral: aquele capaz de causar um dano psíquico moral, seja pela atividade que ele ira realizar 

juntamente com a pessoa que foi entregue (ex: colocar a criança para viver com uma pessoa que pratica o 

trafico de drogas) ou pelo que a criança vai presenciar (ex: entregar a criança para que fique na casa de um 

traficante de armas). Pode ser que não cause lesão, mas afete seu caráter. 

 

Parágrafo 1°: pena de 1 a 4 anos de reclusão. Esta trazendo uma qualificadora. Mudo o preceito secundário da 

conduta.  

Obter lucro – tráfico infantil. 

Enviado para o exterior – tráfico infantil. 

Tem previsão no ECA disso? Sim, art. 238 e 239. 

O ECA é muito mais protetivo, pois não objetiva ser necessariamente pessoa idônea. Basta entregar como 

recompensa ou possível recompensa. 

 

Pelo principio da especialidade vou usar o ECA e não o código civil para aplicação de pena. 

 

Parágrafo 2°:  

 

Objetividade jurídica: regular manutenção da família – especialmente o que tange a formação de filhos. 

Ativo: crime próprio – mãe ou pai. Aquele que ajuda será co-autor 

Passivo: filho menor de 18 anos. 

Conduta: necessária não só a entrega, mas também que a conduta posso atingir o infante material ou 

moralmente 

Tipo subjetivo: dolo , na modalidade direta e eventual. 

Consumação e tentativa: perigo efetivo advindo da entrega do menor a pessoa inidônea, independentemente 

do tempo em que permaneça sob seus cuidados. 

 

Art. 246: abandono intelectual 

Assim como no abandono material, onde busca a fundamentação jurídica? 

 

Art. 208, I, CF: obrigação estatal de prestas essa assistência. Traz também a previsão do Estado trazer o estado 

supletivo. 

Art. 227, CF: fala de novo do dever da família e do Estado 

Art.229, CF: dever dos pais. 

Art. 1634, I, CC: mais uma vez reforça o dever dos pais. 

 

“sem justa causa” – elemento normativo. 



“instrução primária” e “idade escolar” atinge criança entre 6 e 14 anos. Tomamos por base a lei de diretrizes e 

bases de educação. 

 

Lei de diretrizes e bases de educação. 

 

Trata-se se crime próprio – sujeito ativo pais. Pais separados? Não perde o dever de educar, guarda, também 

responde. 

Mesmo que os pais sejam autodidatas os pais não podem ensinar a criança, pois a tutela educacional é do 

Estado. Ensinar em casa é crime. 

 

Quando não tem vaga na escola? Se comprovada seria uma falta de “justa causa” – TJ. 

 

Pode o pai não conviver com a criança e ser condenado ao 246. 

 

Objetividade jurídica: organização da família – especialmente na formação intelectual dos filhos em idade 

escolar 

Ativo: crime próprio – pais 

Passivo: filho de 6 a 14 anos 

Conduta: pai ou mãe, que convivendo ou não com o filho, deixa de providenciar o ingresso no ensino 

fundamental. 

Tipo subjetivo: dolo de não cumprir uma obrigação legal. 

Consumação e tentativa: quando menor em idade escolar fica por tempo juridicamente relevante sem ir à 

instrução primária.  

 

Art. 247: abandono moral 

II – analisaremos junto com o art. 240 do ECA. Um delito de Pedofilia.que revogou expressamente o art. 277, II. 

III – resida ou trabalhe em casa de prostituição não quer dizer frequência. Basta um flagrante de uma menor de 

19 anos dentro de uma casa de prostituição para o delito. 

Aqui temos relação com o art. 218-B: explorar sexualmente menor, ou capacidade reduzido ou sem 

discernimento tenho uma pena que começa em 4 anos. Qual é a acusação do MP quando pega um menor em 

uma casa de prostituição? Responde pelo 218-B. O advogado de defesa alega o art. 247, III – pena menor. 


