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Atualização legislativa (Lei 13.344/2016) 

TRÁFICO DE PESSOAS 
 

● Revogação dos arts. 231 e 231-A do CP 

● Criação do art. 149-A do CP 

● Alteração do art. 83, V, do CP 



Atualização legislativa (Lei 13.344/2016) 

TRÁFICO DE PESSOAS 
   
Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher 
pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de:  
 
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;  
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;  
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;  
IV - adoção ilegal; ou  
V - exploração sexual.  

 
 Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.    



Atualização legislativa (Lei 13.344/2016) 

TRÁFICO DE PESSOAS 
   
Art. 83 do CP. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a 
pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 
 
(...) V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por 
crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em 
crimes dessa natureza. 

   



Atualização legislativa (Lei 13.330/2016) 

FURTO DE SEMOVENTE DOMESTICÁVEL DE PRODUÇÃO 
   
Art. 155, § 6º, CP. A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) 
anos se a subtração for de semovente domesticável de 
produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da 
subtração. 



Atualização legislativa (Lei 13.330/2016) 

RECEPTAÇÃO DE ANIMAL 
   
Art. 180-A do CP. Adquirir, receber, transportar, conduzir, 
ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de 
produção ou de comercialização, semovente domesticável 
de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que 
deve saber ser produto de crime: 
 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 



Atualização legislativa (Lei 13.260/2016) 

TERRORISMO 

● Pune atos preparatórios (art. 5º) 

● Aplicam-se os institutos da desistência voluntária e do 

arrependimento eficaz (art. 10) 

● Competência da Justiça Federal (art. 11) 



Princípio da insignificância 

● É uma causa de exclusão da tipicidade material 

● Requisitos (STF e STJ):  

a) mínima ofensividade da conduta do agente;  

b) nenhuma periculosidade social da ação;  

c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;  

d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

● Não incide em crimes praticados com violência ou grave ameaça a pessoa. 

● Não incide no crime de moeda falsa. 



Tentativa abandonada 

 
Em ambos os casos, o sujeito somente responde pelos atos já praticados. 

Desistência voluntária:  O agente desiste voluntariamente de prosseguir  
na execução do crime. 

Arrependimento eficaz:  
O agente toma uma providência para impedir a 
produção do resultado. 



Erro de tipo acidental 

 
Em ambos os casos devem ser levadas em conta as condições ou qualidades 
da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. 

Erro sobre a pessoa: Trata-se do “error in persona”, ou seja, o agente confunde 
a sua  vítima com a outra (art. 20, § 3º, do CP). 

Erro na execução: Trata-se da “aberratio ictus”, ou seja, o agente erra a 
pontaria (art. 73 do CP). 



Infrações penais que não admitem a tentativa 

● Contravenções penais (art. 4º da LCP) 

● Crimes culposos 

● Crimes preterdolosos 

● Crimes unissubsistentes 

● Crimes omissivos próprios 



Crime impossível 

● Art. 17 do CP: Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou 

por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

 

● Súmula 145 do STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia 

torna impossível a sua consumação. 

 

● Súmula 567 do STJ: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico 

ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, 

não torna impossível a configuração do crime de furto. 



Concurso de pessoas 

● Não é necessário o acordo prévio entre os agentes, bastando que um adira à 

vontade do outro. 

● Não cabe participação dolosa em crime culposo, ou vice-versa. 

● Os crimes culposos não admitem participação. 

● As circunstâncias subjetivas ou pessoais não se comunicam. 

● As elementares comunicam-se, desde que conhecidas. 



Prescrição 

Art. 115 do CP 

São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao 

tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 

70 (setenta) anos. 

 

Art. 119 do CP 

No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de 

cada um, isoladamente.  



Homicídio qualificado-privilegiado 

- Só é possível se a qualificadora for objetiva 
 
- Não é crime hediondo 



Feminicídio 

● Não basta matar mulher para incidir a qualificadora. 

 

● Art. 121, § 2º-A, do CP 

     Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime    

envolve: 

      I - violência doméstica e familiar; 

      II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  



Perdão judicial 

Nos crimes de homicídio e lesão corporal, somente se forem culposos. 

 

Art. 121, § 5º, do CP. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar 

de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente 

de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. 



Lesão corporal 

● Art. 88 da Lei 9.099/95. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação 

especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de 

lesões corporais leves e lesões culposas. 

 

● Súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante 

de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. 



Consumação nos crimes de furto e roubo 

● Os Tribunais Superiores adotam a teoria da 
apprehensio ou amotio. 
 

● Súmula 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo 
com a inversão da posse do bem mediante emprego 
de violência ou grave ameaça, ainda que por breve 
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente 
e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a 
posse mansa e pacífica ou desvigiada. 



Crimes de estupro e estupro de vulnerável 

● Estupro (art. 213 do CP): praticado mediante violência ou grave ameaça à vítima. 

● Estupro de vulnerável (art. 217-A do CP): praticado com ou sem violência/grave 

ameaça à vítima. 

● Vulnerabilidade do menor de 14 anos: é absoluta para o STJ. 

● Ação penal: regra geral, é pública condicionada à representação da vítima. No 

entanto, será pública incondicionada se a vítima for vulnerável ou menor de 18 

anos. 



Crimes de concussão e corrupção passiva 

● Concussão (art. 316 do CP): exigir vantagem indevida. 
 

● Corrupção passiva (art. 317 do CP): solicitar, receber ou aceitar 
promessa de vantagem indevida. 
 

● Ambos são crimes formais. 



Tráfico de drogas privilegiado 

● Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Nos delitos definidos no 
caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser 
reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão 
em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja 
primário, de bons antecedentes, não se dedique às 
atividades criminosas nem integre organização criminosa 

 
● Não é crime equiparado a hediondo para o STF 

(cancelamento da Súmula 512 do STJ) 
 

● Progressão de regime na forma do art. 112 da LEP 
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