1.Mévio, após encontrar-se com Locusta, menor, com 17 anos à época dos fatos,
entabulou com esta negociação para manterem relações sexuais mediante o
pagamento de R$ 100,00. No dia marcado, foi preso em flagrante quando se
encontrava com a adolescente dentro de um motel, iniciando os atos sexuais. Foi
acusado como incurso nas sanções do art. 218-B, § 2º, I, do CP.
Ocorre que Mévio, tendo em vista a aparência de mulher adulta, medindo 1m68cm de
altura e usando salto de 07cm, acreditou que a menina aparentava ter mais de 18
anos. Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo, dentre elas a conselheira tutelar,
também afirmaram que a menina aparenta ter mais de 18 anos.
Quais as teses defensivas que podem ser alegadas para a defesa de Mévio e quais a
conseqüências jurídicas?
RESPOSTA
Atipicidade do fato praticado. A primeira tese é de atipicidade do fato praticado em
face da conduta descrita no tipo penal (art. 218-B, § 2º, I, do CP). Os verbos previstos
no “caput” do artigo 218-B do CP referem as seguintes condutas: “submeter”,
“induzir” ou “atrair”, fato que não ocorreu na espécie. Não houve a submissão, a
indução ou a atração à prostituição, tão-somente uma tratativa que foi aceita por
Locusta. Nesse caso, a conduta de Mévio não se adéqua tipicamente ao fato descrito
na norma penal incriminadora, restando atípica.
Erro de tipo. A segunda tese é a do erro de tipo. Mévio erra sobre um elemento
constitutivo do tipo legal do crime (18 anos), pois, acredita que Locusta, em face da
aparência, tinha mais de 18 anos quando houve a tratativa. A tese pode ser justificada
pelo depoimento da conselheira tutelar.

2.Mévio, mediante violência, subtrai obras de arte do Museu de Arte Moderna de Rondônia.
Perseguido pela polícia, dirige-se à casa de Caio onde relata o ocorrido e pede auxílio para ficar
ali escondido por uns dias, além de solicitar também a guarda das obras furtadas. Caio
consente em dar abrigo ao criminoso e também ao produto do crime. A polícia descobre o
paradeiro de Mévio e o prende na casa de Caio. Mévio e Caio foram acusados por roubo em
concurso de pessoas. Está correta a acusação? Justifique a resposta levando em consideração
os requisitos do concurso de agentes.

RESPOSTA
Não está correta a acusação. Não houve os requisitos do concurso de pessoas. Não há
pluralidade de condutas, nexo de causalidade física ou relevância causal da conduta e
liame subjetivou ou vínculo psicológico de Caio para a prática do crime de Mévio,
tampouco, identidade de infração.

No caso concreto, houve uma “colaboração” de Caio posterior a consumação do delito
praticado por Mévio e, toda colaboração prestada após a consumação (crimes
materiais) tipifica crime autônomo.
Assim, Mévio responde pelo delito de roubo e Caio pelos delitos favorecimento
pessoal (art. 348, CP) e favorecimento real (art. 349, CP).

3. Ao tentar surpreender um suposto assaltante, o filho de um agricultor acabou
matando o pai por engano em uma propriedade rural em Rodeio (SC).
No início da madrugada de ontem, um barulho tirou Evaldo Franz, 48 anos, da cama,
no rancho onde a família mantém animais. Desconfiado de que pudessem roubar o
gado, como acontecera meses atrás, foi até o quarto dos pais, pegou uma espingarda e
pulou a janela, em direção aos fundos da casa. O pai, Victor Franz, 75 anos, se dirigiu à
porta da frente.
Na escuridão, Evaldo viu um vulto e atirou. O disparo atingiu o pai no peito e foi
seguido pelos gritos de desespero da mãe Irmgard. Ao perceber que tinha matado o
próprio pai, Evaldo se agachou e chorou, inconformado.
Qual a hipótese jurídico-penal aplicada ao caso concreto e quais as conseqüências jurídicas?

RESPOSTA
A hipótese é de descriminante putativa (art. 20, § 1º, CP). No caso concreto houve a legítima
defesa putativa, pois Evaldo supôs situação de fato que se realmente existisse tornaria sua
ação legítima. Evaldo, em face de roubou anterior e da escuridão, ao avistar um vulto, pensou
que se tratasse de um ladrão e disparou a arma. Não houve legítima defesa real porque no
caso concreto não havia uma injusta agressão atual ou iminente, pois se tratava do pai de
Evaldo. Evaldo supõe, por erro, uma agressão injusta e atual inexistente, fato que caracteriza a
legítima defesa putativa.
Conseqüências. Como se trata de um erro sobre situação de fato (injusta agressão atual), o
tratamento destinado pela teoria limitada da culpabilidade nas descriminantes putativas é o
do erro de tipo. Assim, deve-se verificar se o erro foi invencível ou desculpável que exclui o
dolo e a culpa de Evaldo. Caso o erro seja vencível ou indesculpável haverá a exclusão do dolo,
mas, Evaldo responderá por homicídio culposo. Este juízo deverá ser feito pelo juiz avaliando a
situação e comparando a conduta de um homem diligente a que foi realizada por Evaldo.

