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CAPÍTULO  03 
Dos Crimes contra a Pessoa
Os direitos e garantias individuais não têm caráter 

absoluto, por esse motivo, o direito à vida é relativo. 
Ex.: pena de morte em caso de guerra externa. (art. 
5º, XLVII, “a”, CF/88). O crime de homicídio, capitulado 
nos crimes contra a vida, está descrito no artigo 121 
do Código Penal, e versa sobre a eliminação da vida 
humana extrauterina.

Vejamos no quadro abaixo quais são os crimes 
dolosos contra a vida, e suas principais peculiaridades:

Quadro Explicativo

Crimes Contra a Vida São todos crimes de 
Ação penal incondi-
cionada.
São Julgados pelo 
tribunal do Júri.
Obs.: O homicídio 
culposo é julgado 
pelo Juiz.

Homicídio (art. 121, CP)

Participação em Suicídio (art. 122, CP)

Infanticídio (art. 123, CP)

Aborto (Arts. 124 a 126, CP)

Dos crimes culposos contra a vida, só temos o homicí-
dio. Os demais não comportam a modalidade culposa, o 
aborto culposo pode ser resultado qualificado, mas crime 
autônomo ele não é. Não temos infanticídio culposo 
também. Só o homicídio admite a forma culposa.

Dos Crimes Contra a Vida
Homicídio Simples
Art 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo 
de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio 
de violenta emoção, logo em seguida a injusta pro-
vocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um 
sexto a um terço.
Homicídio Qualificado
§ 2º Se o homicídio é cometido:
I. Mediante paga ou promessa de recompen-

sa, ou por outro motivo torpe;
II. Por motivo fútil;
III. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, 

asfixia, tortura ou outro meio insidioso 
ou cruel, ou de que possa resultar perigo 
comum;

IV. À traição, de emboscada, ou mediante dis-
simulação ou outro recurso que dificulte ou 
torne impossível a defesa do ofendido;

V. Para assegurar a execução, a ocultação, a 
impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
Homicídio Culposo
§ 3º Se o homicídio é culposo: 
Pena - detenção, de um a três anos.
Aumento de pena
§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 
1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância 
de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o 
agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, 
não procura diminuir as consequências do seu ato, 
ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo 
doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um 
terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 
14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. 

§ 5º 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. 

Conceito: o homicídio é morte injusta de uma 
pessoa praticada por outrem. De acordo com Nelson 
Hungria “É o Crime por excelência”.

No art. 121, caput tem-se o chamado Homicídio 
Doloso Simples. No art. 121, §1º tem-se o chamado Ho-
micídio Doloso Privilegiado. O art. 121, §2º traz o Ho-
micídio Doloso qualificado. O art. 121, §3º traz o Homi-
cídio Culposo.  O art. 121, §4º do CP traz as Majorantes 
de Pena, o §5º traz o Perdão Judicial.

E o homicídio preterdoloso? Está previsto no artigo 
129, §3º do CP: é a lesão corporal seguida de morte.

Homicídio não é genocídio, são dois crimes distin-
tos. Nem todo homicídio em massa vai ser genocídio. 
Para ser genocídio tem que se enquadrar na lei, o pro-
pósito tem que ser de exterminar total ou parcialmente 
um grupo étnico, social ou religioso. Se o objetivo não 
for esse, não temos o genocídio. Pode ser genocídio se-
gregando membros de um grupo, impedindo o nasci-
mento no seio de um grupo. Foi o que Saddam Hussein 
fez com os Curdos no Iraque.

Homicídio Simples
Homicídio Simples
Art 121. Matar alguém:

 ˃ Sujeito ativo: é crime comum, pode ser praticado 
por qualquer pessoa.

 ˃ Sujeito passivo: da mesma forma, pode ser pra-
ticado por qualquer pessoa. Noronha entende 
que o Estado também figura como vítima do ho-
micídio, justificando existir um interesse do ente 
político na conservação da vida humana, sua 
condição de existência.

Alguns autores dizem ainda que, quando a vítima 
for Presidente da República, do Senado Federal ou da 
Câmara dos Deputados, o crime pode ser contra a Se-
gurança Nacional. Pode estar enquadrado no art. 121 
do CP ou do art. 29 da Lei 7.170/83, que é matar alguém 
com motivação política. Caso isso ocorra, se está diante 
do Princípio da Especialidade.

Conduta Punida
A conduta punível nesse tipo penal nada mais é que 

tirar a vida de alguém. Atente-se para a diferença:
 → Vida intrauterina:  abortamento – aborto.
 → Vida extrauterina: homicídio ou infanticídio.

Quanto ao início do parto, existem três correntes:
1ª Corrente: dá-se com o completo e total despren-

dimento do feto das entranhas maternas;
2ª Corrente: ocorre desde as dores do parto; 
3ª Corrente: ocorre com a dilatação do colo do útero.
Forma de execução: trata-se de delito de execução 

livre, podendo ser praticado por ação ou omissão, 
meios de execução diretos ou indiretos.

Tipo Subjetivo: o art. 121, caput é punido a título 
de dolo direto ou dolo eventual.

A finalidade do agente pode servir como privilégio 
ou como qualificadora.
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Verifica-se o dolo eventual quando o agente 
assumiu o risco de praticar a conduta delituosa. Atual-
mente os tribunais vêm entendendo que quando o 
agente, embriagado, pratica homicídio de trânsito, 
pode ser condenado pelo homicídio do artigo 121 do 
CP, tendo em vista que, ao ingerir bebida alcoólica 
e tomar a direção de um veículo, assumiu o risco de 
produzir o evento danoso.

Consumação e tentativa: trata-se de delito material 
ou de resultado, ou seja, o delito consuma-se com a 
morte. A morte dá-se com a cessação da atividade en-
cefálica. Cessando a atividade encefálica, o agente será 
considerado morto, conforme se extrai da Lei 9.434/97 
– Lei de Transplantes. A tentativa é possível, conside-
rando que o homicídio se trata de crime plurissubsis-
tente, permitindo a execução fracionamento.

O homicídio simples pode ser considerado crime 
hediondo quando praticado em atividade típica de 
grupo de extermínio. É o chamado homicídio condi-
cionado. O homicídio pode ser praticado através de 
relações sexuais ou atos libidinosos. 

 » Ex.: “A” portador do vírus HIV (AIDS) e sabedor 
desta condição, com a intenção de matar, tem 
relação sexual com “B”, com o fim de trans-
mitir voluntária e dolosamente o vírus a este 
último. Nesta situação, após a transmissão, 
enquanto “B” não morrer, “A” responderá por 
tentativa de homicídio, após a morte de “B”, 
“A” responderá por homicídio consumado.

Homicídio Privilegiado
Art. 121 § 1º - Se o agente comete o crime impelido 
por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob 
o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 
injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a 
pena de um sexto a um terço.

O Homicídio Privilegiado é caso de diminuição de 
pena, havendo diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Essa 
diminuição de pena é direito subjetivo do réu, sendo 
que, presentes os requisitos, o juiz deve reduzir a pena.

 → Hipóteses privilegiadoras:
 ˃ Se o agente comete o crime por motivo de rele-

vante valor social: no valor social, o agente mata 
para atender os interesses de toda coletividade.

 » Ex.: Matar estuprador do bairro; matar um as-
sassino que aterroriza a cidade.

 ˃ Se o agente comete o crime por relevante valor 
moral: o agente mata para atender interesses 
particulares, diferente do valor social: Esses in-
teresses morais são ligados aos sentimentos de 
compaixão, misericórdia ou piedade. 

 » Ex.: Eutanásia; A mata B porque matou o filho.
Alguns autores salientam que há uma doutrina 

cada vez mais recente de que a ortotanásia não seja 
crime, mas essa questão, indagada em concurso do MP 
de SC, foi considerada tão crime como a eutanásia. 

 → Se o agente comete o crime sob o domínio de 
violenta emoção, logo em seguida a injusta pro-
vocação da vítima - Homicídio Emocional: atente-
-se que domínio não se confunde com mera in-
fluência. A mera influência é uma atenuante de 
pena prevista no art. 65 do CP. 

É necessário observar que o homicídio deve ocorrer 
logo após a injusta provocação da vítima, ou seja, deve 
haver imediatidade da reação (reação sem intervalo 
temporal). Entende a jurisprudência que, enquanto 
perdurar o domínio da violenta emoção, a reação será 
considerada imediata.

Observe-se ainda que a provocação da vítima deve 
ser injusta, e isso não traduz, necessariamente, um fato 
típico. Pode haver injusta provocação sem configurar 
fato típico, mas serve para configurar o homicídio emo-
cional. 

 » Ex.: Adultério.
Se for injusta a agressão da vítima, será caso de 

legitima defesa. 
O privilégio é sempre circunstância do crime. Sendo 

que as circunstâncias subjetivas são incomunicáveis, 
nos termos do art. 30 do CP. Já as circunstâncias obje-
tivas são comunicáveis, nos termos do art. 30, in fine.

Circunstâncias Subjetivas Circunstâncias Objetivas

Não se comunicam Comunicam-se

Ligam-se ao motivo ou estado 
anímico do agente

Ligam-se ao meio / modo de exe-
cução

Como as privilegiadoras aqui 
citadas são subjetivas, não 
haverá comunicabilidade em 
relação aos demais autores do 
crime, logo não se aplica ao 
coautor se não restarem com-
provados os mesmos requisitos.

Homicídio Qualificado
O homicídio qualificado é sempre crime hediondo.

Posição Majoritária – 6ª Turma do STJ (HC 78.643/
PR), Nelson Hungria, Raúl Eugênio Zaffaroni e Ale-
xandre Araripe Marinho – As qualificadoras não são, 
a rigor, circunstâncias, mas sim elementares do Tipo 
Derivado, porque dão pena abstrata nova, ou seja, 
podem ser identificadas antes mesmo da fixação da 
pena-base. Então sempre se comunicam.

Homicídio Qualificado
§ 2º - Se o homicídio é cometido:
I. Mediante paga ou promessa de recompen-

sa, ou por outro motivo torpe;
II. Por motivo fútil;
III. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, 

asfixia, tortura ou outro meio insidioso 
ou cruel, ou de que possa resultar perigo 
comum;

IV. À traição, de emboscada, ou mediante dis-
simulação ou outro recurso que dificulte ou 
torne impossível a defesa do ofendido;

V. Para assegurar a execução, a ocultação, a 
impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
I. Motivo Torpe: é o motivo abjeto, ignóbil, vil, espe-

lhando ganância.
É indagado se a qualificadora da torpeza se aplica 

também ao mandante, ou apenas para o executor.




