
DIREITO PENAL

2ª QUESTÃO

Sobre o tema desvios no curso causal, considere a seguinte situação fática:

TÍCIO, pretendendo matar MÉVIO, desfere-lhe diversos golpes de bastão em

sua cabeça, causando o desmaio da vítima. Após, acreditando que MÉVIO já

estava morto, dependura-o em uma árvore, visando simular um suicídio,

ocasionando a morte da vítima por enforcamento. 

Considerando a hipótese acima narrada, decline a divergência doutrinária

existente sobre as possíveis e diferentes adequações típicas dos fatos,

apresentando-as e explicando qual a razão e os motivos de tal divergência.

Fundamente as respostas.

BIBLIOGRAFIA: Zaffaroni, p. 492 – Juarez Cirino, p. 161 e Fragoso 180 e Bonfim p 398.

ESPELHO:

1 Citar e conceituar o Dolo Geral (dolus generalis) – dolo geral é aquele que abrange

toda a situação, considerando irrelevante o erro  incidente sobre o nexo causal (desvio

causal); - 0,25 PONTOS

2 Citar e explicar que a doutrina que considera relevante este erro, entende que a correta

adequação típica seria tentativa de homicídio e homicídio culposo, em concurso

material, sob o argumento de que o dolo deve existir ao tempo do fato (nota 139, p.

161, Juarez Cirino, citando KÜLL, MAURACH, entre outros). – 0,25 PONTOS

3 Para a doutrina tradicional no Brasil (majoritária), trata-se de uma conduta única e,

assim, o erro é irrelevante, pois o desvio do curso causal tem natureza não essencial. –

0,25 PONTOS

4 Alguns autores fazem uma distinção: WELZEL e ZAFFARRONI exigem um dolo

unitário, ou seja, no primeiro e segundo fatos; Já ROXIN entende que depende da

natureza do dolo do primeiro fato, se for dolo direto será homicídio doloso consumado,

se for dolo eventual, será tentativa de homicídio em concurso com homicídio culposo

(v. Juarez, p. 162) – 0,25 PONTOS 

3ª QUESTÃO



Acerca do concurso de pessoas, explique por quais razões, doutrinárias e

legais, não é possível caracterizar, tecnicamente, a participação após o crime já

ter se consumado, citando, ainda, 03 (três) hipóteses típicas, presentes no

Código Penal Brasileiro, as quais possibilitam o enquadramento, como crimes

autônomos, de contribuições ilícitas semelhantes à participação, mas que

foram praticadas em momento posterior à consumação ou ao exaurimento de

outros delitos. Fundamente as respostas.

BIBLIOGRAFIA: Zaffaroni, p. 689-690, Fragoso 255 e Bonfim p 620.

ESPELHO:

1 Somente pode ser considerado coautor ou partícipe o agente cuja conduta contribuir

para a produção do resultado típico (Bonfim); A participação é contribuição causal ao

crime realizado por outrem, apresentando-se sob a forma de instigação ou

cumplicidade; inexiste participação depois que o crime já se consumou (Fragoso);

somente pode haver participação enquanto o delito não tenha sido executado

(Zaffaroni)   - 0,20 PONTOS

2 Isso se deve ao fato de que é necessário haver relevância causal das condutas para a

produção do resultado, aliada ao liame subjetivo entre os agentes, razão pela qual o

fato que constitui a coautoria ou participação deve ser realizada antes ou durante a

execução do crime, nunca depois da consumação. A atuação posterior à produção do

resultado poderá caracterizar crime autônomo. (Bonfim). A autuação posterior poderá

atentar contra a administração da justiça (favorecimento) ou contra o patrimônio

(receptação) a participação pode ter lugar enquanto não se tenha exaurido a execução

do injusto, mesmo quando já se encontre consumado – (Zaffaroni) – 0,40 PONTOS

3 As 03 hipóteses de “participação” posteriores à consumação que são punidas como

crime autônomos pelo CP são: Favorecimento Real (art. 349, do CP) – pois o agente

ajudou a assegurar o proveito do crime, intervindo somente após a consumação;

Favorecimento Pessoal (art. 348, do CP) – pois o agente auxiliou o autor do crime a

substrair-se da ação da autoridade (exceção: o auxílio prometido com antecedência

constitui sim participação – Fragoso); e Receptação (art. 180, do CP) – (Zaffaroni e

Bonfim). Na evolução legislativa, esses crimes não eram autônomos e já foram

considerados como participação (Zaffaroni)  – 0,40 PONTOS

4ª QUESTÃO



Explique e defina como pode ser configurado o excesso de legítima defesa,

citando as consequências jurídicas do reconhecimento de cada uma de suas

espécies, bem como justifique se é possível a ocorrência de excesso de

legítima defesa putativa.

BIBLIOGRAFIA: Zaffaroni, p. 598, Juarez 338/340 e Bonfim p 497.

ESPELHO:

1 DEFINIÇÃO - Art. 23, §único, do CP. Haverá excesso na eximente quando, p. ex., a

ação desencadeada em resposta à agressão se prolongue para depois de cessada

essa agressão, ou quando for desnecessária e imoderada, ou quando o autor não

atuou dentro dos limites da eximente (Zaffaroni) É a intensificação desnecessária de

uma ação inicialmente justificada, ultrapassando a justa resposta defensiva e trazendo

à tona a falta de temperança indispensável ao ato de verdadeira defesa (Assis Toledo,

citado em Bonfim) - 0,40 PONTOS

2 ESPÉCIES: Excesso doloso (consciente) e excesso culposo (inconsciente) – é doloso

quando o agente, uma vez cessada a agressão, segue atuando para o resultado; é

culposo quando o agente acredita persistirem as circunstâncias justificantes e estas

inexistem, tratando-se de erro vencível, ou seja, uma ação imprudente ou negligente

dos requisitos da justificação (segunda parte, do §1º, do art. 20, do CP) a lei impõe a

pena do delito culposo, se previsto (Zaffaroni). É doloso quando o agente, para se

defender, emprega meio que sabe ser desnecessário ou, mesmo tendo consciência de

sua desproporcionalidade, atua com imoderação – Responderá pelo resultado doloso.

É culposo ou inconsciente quando o agente, diante do temor, aturdimento ou emoção,

acaba por deixar a posição de defesa e assumir verdadeiro ataque, após ter dominado

seu agressor – Responderá a título de culpa, se previsto (Bonfim). Excesso intensivo e

extensivo (Juarez) – intensivo pela utilização de meio de defesa desnecessário –

extensivo pelo uso imoderado de meio necessário – várias subespécies (Juarez) – 0,30

PONTOS

3 Justificar a possibilidade ou não de excesso em legítima defesa putativa – v. Juarez p.

342 – 0,30 pontos
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