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AULA 1 

  

NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Para iniciarmos nossa aula, cabe fazer aqui uma reflexão sobre o seu nome “pacote 

anticrime”. Esse nome/apelido é um tanto quanto midiático, pois, apesar de em alguns pontos 

haver um recrudescimento em relação ao réu, em inúmeras outras situações, a 13.964/2019 é 

uma novatio legis in mellius, ou seja, melhora a situação do acusado, como temos, por 

exemplo, o art. 171, Código Penal, que passa a ser um crime de ação penal pública 

condicionada à representação, deixando de ser crime de ação penal pública incondicionada.   

 

Estelionato  

Art. 171 CP - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em 

prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 

artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:  

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a 

dez contos de réis. (Vide Lei nº 7.209, de 1984)  

(...)  

 § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima 

for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)  

I - a Administração Pública, direta ou indireta;  (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019)  

II - criança ou adolescente;  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)  

 III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 

2019)  

 IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019) 
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O Pacote Anticrime surge para “quebrar” em algumas situações a homogeneidade do 

sistema e veremos isso em alguns momentos de nossa aula.   

   

2 - ALTERAÇÕES QUE A LEI 13.964/2019 TROUXE NO CÓDIGO PENAL 

 

  

Art. 25: Legítima Defesa 

 

No art. 25, Código Penal (CP), percebe-se que houve uma alteração puramente política, 

o que não podemos nem chamar de alteração. Acrescentou-se esse parágrafo único no art. 25 

apenas para destacar uma das hipóteses de legítima defesa, hipótese esta que já estava 

abraçada pelo art. 25, caput, e não precisava do parágrafo único para se entender que o agente 

de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida como refém, 

durante prática de crime, é legítima defesa. Assim, não há grandes considerações a se fazer 

sobre essa alteração.  

  

Art. 25, CP - Entende-se em legítima defesa quem, usando 

moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual 

ou iminente, a direito seu ou de outrem.        (Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984)  

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. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)  

  

Art. 51, CP - Conversão da multa e revogação  
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Aqui temos uma revanche legislativa, tendo em vista que o entendimento 

jurisprudencial até 2018 era predominante ao dizer que a multa penal era uma dívida de valor 

exequível pela Fazenda Pública, assim como a dívida ativa.   

O STF em 2018, em dois julgados de relatoria do Ministro Barroso, resolveu legislar em 

franco ativismo judicial, dizendo que o Ministério Público possuía a legitimidade para propor 

ação na Vara de execução Penal. Entretanto, na ADI 3150/DF e na AP 470/MG (Rel. Min 

Roberto Barroso), o STF entendeu que não havia como tratar a multa penal apenas como dívida 

de valor, e nos casos que o Ministério Público não executar a multa no prazo de 90 dias (inércia 

do MP), essa poderia ser executada na Vara de Execução Fiscal pela Fazenda Pública.    

Assim, segundo o Min. Roberto Barroso, a legitimidade do MP deveria ser preservada, 

afastando o entendimento de que a multa penal deveria ser executada somente na Vara da 

Fazenda Pública, pois a natureza da referida multa está prevista inclusive na Constituição 

Federal de 1988 e não há como afastar a legitimidade do MP na Vara de Execução Penal, 

surgindo a possibilidade de execução da Vara de Execução Fiscal somente em caso de inércia do 

MP.   

Essa ideia do STF de legitimidade inicial na vara de Execução penal, prazo de 90 dias para 

o MP, e em caso de inércia surgir a legitimidade da Vara de Execução Fiscal é puro ativismo 

judicial, tendo em vista que não havia lacuna na lei para esse entendimento.   

 

Atenção! Resumindo: a lei dizia inicialmente que a multa penal era dívida de valor, depois veio o 

STF e disse que a legitimidade do MP deveria ser preservada ao arrepio da lei e somente em 

caso de inércia iria para a Fazenda Pública (responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública), 

assim, veio o legislador e esclareceu no art. 51, CP, que “a multa será executada perante o juiz 

da execução penal (...) e aplica-se à pena de multa as normas relativas à dívida ativa da fazenda 

pública” e ponto final.   
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Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será 

executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida 

de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda 

Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas 

da prescrição.            (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)  

 § 1º -          (Revogado pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)  

 § 2º -           (Revogado pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)  

   

Art. 75, CP - Limite das penas  

 

Aqui tivemos uma alteração simples. Antes da 13.964/19, o cumprimento da pena 

privativa de liberdade não poderia ser superior a 30 (trinta) anos, com a 13.964/19 esse teto 

subiu para 40 (quarenta) anos.   

Exemplo: Fernandinho Beira-mar, condenando em média a 150 anos de prisão (crimes 

anteriores à Lei 13.964/19 e, portanto, o art. 75 deve ser aplicado com sua redação anterior, 

tendo em vista que o art. 75, CP, é uma novatio legis in pejus.   

Assim, surge uma pergunta: Se o Beira-mar praticar uma lesão corporal e pegar uma 

pena de 2 (dois) anos, como fazer essa unificação? Como seria feito esse cálculo? Ainda não 

temos uma resposta, mas essa questão poderá ser fruto de debates nos tribunais.   

 

Art. 75 CP - O tempo de cumprimento das penas privativas de 

liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos.  (Redação dada 

pela Lei nº 13.964, de 2019)  

§ 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade 

cuja soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas 

para atender ao limite máximo deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 

13.964, de 2019)  
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§ 2º - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do 

cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para 

esse fim, o período de pena já cumprido.  (Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984)  

 

Art. 83, CP - Requisitos do livramento condicional 

 

O Art. 83, CP, antes da Lei 13.964/19, dizia que “III - comprovado comportamento 

satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e 

aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto” assim, esse era um dos 

requisitos para o livramento condicional. A Lei 13.964/19 desmembrou o inciso III em quatro 

alíneas:   

  

a) bom comportamento durante a execução da pena;               

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;          

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído;   

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;      

        

Assim, surge uma pergunta: o enunciado de súmula 441, STJ, foi superado tendo em 

vista a alínea b no art. 83, CP?  

 

“Súmula 441 STJ – “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento 

condicional”. 

  

Ao nosso ver a súmula não será superada, isso pois a repercussão da falta grave já 

influenciava na concessão do livramento condicional, pois a maioria dos códigos penitenciários 

preveem que, para a concessão do atestado de bom comportamento, necessário à concessão 

do livramento condicional, não é dado quando o preso possui histórico de cometimento de 
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falta grave. Assim, caso o preso cometa a falta grave o prazo de contagem do livramento 

condicional não será interrompido, mas o atestado de bom comportamento não será dado.    

  

Art. 91-A, CP - Decretação de perda do produto ou proveito do crime  

 

Art. 91-A, caput. “Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei 

comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser 

decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens 

correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e 

aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito”.  

 

Esse dispositivo não aperfeiçoa nada, apenas confunde. Veja, não há como apurar 

somente o patrimônio compatível com os rendimentos lícitos, é um requisito humanamente 

quase impossível de se cumprir. Outra coisa é a limitação para crimes com pena máxima 

superior a 6 (seis) anos, talvez aqui possa ferir também a isonomia.  

O legislador também diz que haverá a perda do patrimônio como se fosse produto do 

crime e aqui resvalamos em uma responsabilidade objetiva, pois não irá ser apurado se o 

objeto foi ou não produto do crime, há apenas uma presunção e parece ser uma construção 

legislativa forçada e de difícil comprovação. Mas, avancemos no artigo.   

  

§ 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por 

patrimônio do condenado todos os bens:  

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o 

benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos 

posteriormente; e  

         Aqui no inciso I percebe-se que, além do proprietário, ou seja, se ele for possuidor, se tiver 

o domínio ou benefício direto ou indireto, a partir da data da infração é considerado como 

patrimônio. 
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II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação 

irrisória, a partir do início da atividade criminal.  

 

No inciso II surge a questão da boa-fé de terceiros. Se o camarada doa algo ou faz 

alguma simulação, será considerado, ainda, como seu patrimônio.   

No §2º percebe-se um tom de inversão do ônus da prova, e pode soar um pouco 

absurdo que o acusado tenha de provar que não há disparidade patrimonial e não o órgão 

acusatório comprovar que há disparidade. Pode haver aqui uma patente inconstitucionalidade, 

na medida em que fere o sistema acusatório, verifica-se uma responsabilidade penal objetiva 

em que o acusado precisa provar que aquela disponibilidade patrimonial é lícita.   

 

§ 2º O condenado poderá demonstrar a inexistência da 

incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.  

 

No §3º verifica-se que o MP, fora do contraditório judicial, já poderá oferecer a 

denúncia, indicando o desnível patrimonial, com base apenas em uma presunção. Pontua-se 

que o §2 já fala em “condenado”, sendo mais correto falar-se em acusado. Se for seguir o que 

prevê o legislador, o acusado só poderá demonstrar a licitude do patrimônio após a sentença, 

tendo em vista que a lei fala em “condenado”, mas óbvio que ao decorrer do processo o 

acusado poderá demonstrar essa licitude.   

  

§ 3º A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente 

pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com 

indicação da diferença apurada.  

§ 4º Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença 

apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.  
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Já o §5º, que convenhamos possui péssima redação, fala que os instrumentos utilizados 

na prática de crimes devem ser declarados perdidos em favor do Estado ainda que não 

ponham em perigo a segurança das pessoas.  Seria melhor quer fosse “desde que não 

ponham”, redação um pouco estranha. 

  

§ 5º Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por 

organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em 

favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a 

ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, 

a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados 

para o cometimento de novos crimes.”  

  

Art. 116 – Suspensão do Prazo Prescricional  

 

O art. 116 trouxe novas hipóteses suspensão do prazo prescricional. Atenção aos 

incisos I, III e IV do artigo.  No inciso III diz que se o Recurso Especial ou Recurso 

Extraordinário for inadmissível, haverá a suspensão do prazo prescricional. Aqui surge uma 

preocupação, pois verifica-se na jurisprudência STJ, os ministros inadmitem o recurso, mas 

adentram ao mérito, de forma errônea.  

Assim, a parte deverá analisar se o mérito foi analisado de forma equivocada e o recurso 

inadmitido, pois nesse caso deverão ser opostos embargos de declaração, pois caso isso não 

seja feito, haverá repercussão enorme na prescrição. 

  

“Art. 116.   

II - enquanto o agente cumpre pena no exterior (estrangeiro);  

III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos 

Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e  
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IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não 

persecução penal.  

  

Art. 157 - Roubo  

 

Quando se fala em roubo, esse tipo penal sofreu diversas modificações nos últimos 

tempos. Antes, tínhamos o roubo simples e o roubo majorado, com a Lei 13.654/2018, o roubo 

majorado com emprego de arma foi revogado, e em compensação, criou-se a figura do roubo 

com arma de fogo e aí discutia-se a constitucionalidade do inciso I. Quando essa matéria chega 

ao STJ, é dito que a constitucionalidade deve ser verificada somente pelo STF, assim, 

majoritariamente, entende-se que a revogação do inciso I pela Lei 13.654/2018 é válida.   

Agora, com o pacote anticrime, o crime de roubo foi novamente fracionado. Temos, 

assim, o roubo simples, o roubo com arma branca (roubo majorado, inciso VII) o que reforça o 

argumento de que a revogação do inciso I é constitucional, roubo com posse de arma de fogo e 

roubo com arma de fogo e uso restrito ou proibido, então, temos quatro níveis de roubo.   

 

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de 

quatro a dez anos, e multa.  

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, 

emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a 

impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. 

§ 2º  A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:   

(...)                

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma 

branca;       
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Art. 171, CP – Estelionato 

 

Com o art. 171, § 5, verifica-se que o crime de estelionato deixa de ser de ação penal 

incondicionada e passa a ser crime de ação penal pública condicionada à representação. E qual 

seria a natureza desse dispositivo? Processual ou material? Entende-se que temos um caráter 

hibrido, sendo ao mesmo tempo processual e material. É processual porque trata de uma 

condição de procedibilidade, que já existe no ordenamento, que é a representação. É também 

material na medida em que torna mais difícil a persecução penal, pois cria uma condição a mais 

para que se busque uma condenação de alguém.   

Lembremos do que aconteceu com o advento da Lei 9.099, que eu seu art. 88, tornou os 

crimes de lesão corporal culposa e lesão corporal leve em crimes de ação penal pública 

condicionada à representação. No art. 91 do mesmo diploma, previu-se nesse caso disposto no 

art. 88, as vítimas devem ser intimadas, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, representarem 

ou não sobre pena de extinção da punibilidade.   

As discussões desses artigos devem pairar sobre a dúvida se aplicar-se-á o prazo de 30 

dias da Lei 9.099/95 ou vamos esperar o prazo geral de 6 (seis) meses do Código de Processo 

Penal para a vítima representar?   

Outra indagação que paira é a seguinte: a pena do art. 171, caput, é de 5 anos. Estamos, 

nesse caso, diante de um crime patrimonial. Dentro do mesmo capítulo temos o furto simples 

(art. 155) e a receptação (art. 180). Assim, como iremos sustentar um sistema onde um crime 

mais grave (mais grave porque além do decréscimo patrimonial, há o engodo, um plano 

criminoso, por isso sua pena é mais alta do que o furto simples e a receptação), possui uma 

condição mais benéfica ao acusado do que crimes mais leves? Por que não se aplica a ação 

penal pública condicionada à representação também para o furto simples e a receptação? Fica 

aí esse debate.   

  

Art. 38, CPP:  Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu 

representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se 

não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier 
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a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que 

se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.  

 

Art. 88 e 91 da Lei 9.099/95:   

Art. 88. 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.  

Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a 

propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante 

legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de 

decadência.  

  

Por hoje é só, meus amigos. Enceramos aqui as considerações acerca das alterações 

promovidas pelo pacote anticrime no Código Penal.   

  

 

AULA 2 

  

ALTERAÇÕES NO CPP:  

 

 

O art. 157 foi dividido em 4, são 4 modalidades de roubo, nós temos o roubo simples, 

majorado (praticado com o emprego de arma branca), roubo praticado com arma de fogo e 

roubo praticado com uso de arma de uso restrito ou proibido. O caput permanece inalterado, o 

§2º, I, foi revogado pela lei nº 13.645/2018 que já havia revogado o §1º, que tratava o emprego 

de arma de forma genérica. 
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