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O QUE MUDA
NO CÓDIGO
PENAL?



A R T I G O  2 5
Originalmente, o artigo possuía apenas o caput, de
modo que a nova Lei acrescentou um parágrafo
único, ampliando de forma expressa as hipóteses de
legítima defesa.
 
Para caracterização da legítima defesa é preciso que a
injusta agressão a um direito próprio ou alheio, tanto
atual quanto iminente, seja repelida com o uso
moderado dos meios necessários para tal finalidade.
 
Agora, temos, também, um parágrafo único, que
amplia de forma expressa a legítima defesa. Isso
significa que, em caso de um crime envolvendo
reféns, é possível que o agente de segurança pública
venha a agir de modo a repelir a agressão ou risco de
agressão (ou seja, atual ou iminente), como no caso da
utilização de atiradores de elite ou outra forma de
fazer cessar a ofensa.
 
Ao contrário do caput, o parágrafo único não fala em
utilização moderada dos meios necessários, mas
apenas que será considerado em legítima defesa o
agente de segurança pública que repele agressão ou
risco de agressão à vítima que é mantida refém.



A R T I G O  5 1
A nova redação do artigo 51 diz que:
 
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.
 
A diferença, então, está na especificação de que a
execução dessa multa será de competência da
execução penal. Se parar para pensar, essa foi uma
mudança um pouco óbvia, pois a multa é uma pena,
uma sanção penal, e, com isso, cabe ao Juízo da
Execução a sua cobrança.



A R T I G O  7 5
Uma das maiores modificações trazidas pela Lei
número 13.964 de 2019 ao Código Penal diz respeito
ao tempo máximo de cumprimento de pena
privativa de liberdade.
 
Antes da alteração legislativa, o máximo de pena a
ser cumprida era de 30 anos, mesmo que diante de
várias condenações. Agora, com a mudança na
legislação, o máximo que a pessoa pode cumprir de
pena passou para 40 anos.



A R T I G O  8 3
O livramento condicional foi outro tema modificado
pela Lei número 13.964 de 2019, com o aumento dos
seus requisitos. E é o artigo 83 do Código Penal, em
seus cinco incisos e parágrafo único, que estabelece
os requisitos para o livramento condicional.
 
A redação anterior do inciso III trazia três requisitos:
comprovação de um comportamento satisfatório
durante a execução da pena; de um bom desempenho
no trabalho que lhe foi atribuído; e da aptidão para
prover à própria subsistência mediante trabalho
honesto;
 
Já a atual redação do inciso três modificou parte do
texto anterior e dividiu os requisitos em alíneas,
alíneas a, b, c e d.



A R T I G O  9 1 - A
De acordo com o artigo 91-A, é possível de se
decretar a perda de bens do indivíduo condenado
pela prática de crime que tem pena máxima
superior a seis anos, mesmo que esses bens não
sejam diretamente relacionados com o crime. Só
que é preciso que exista uma incompatibilidade
entre o valor do patrimônio e a renda da pessoa. 
 
É possível tanto o perdimento de bens que estejam
em nome do condenado quanto aqueles que estejam
em nome de terceiros, desde que tenham sido
transferidos gratuitamente ou por uma
contraprestação desproporcional, irrisória.
 
O momento adequado para se requerer o
perdimento é com o oferecimento da denúncia e
esse perdimento deve ser requerido de forma
expressa, com a indicação da diferença entre o
patrimônio e o rendimento. E, o momento para a
decretação do perdimento, como é de se esperar, é
na sentença condenatória, quando o juiz deve
declarar o valor da diferença apurada e especificar
os bens cuja perda seja decretada.



A R T I G O  9 1 - A
Finalmente, os instrumentos utilizados para a
prática de crimes por organizações criminosas e
milícias devem ser declarados perdidos em favor da
União ou do Estado, mesmo que esses
instrumentos não ponham em risco a segurança
das pessoas ou até mesmo a ordem pública, ainda
que não ofereçam riscos de serem utilizados para a
prática de novos crimes.



A R T I G O  1 1 6
O artigo 116 do Código Penal é outro que foi alterado
pela Lei número 13.964 de 2019 e diz respeito às novas
causas impeditivas da prescrição: na pendência de
embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais
Superiores, quando inadmissíveis; e enquanto não
cumprido ou não rescindido o acordo de não
persecução penal.



A R T I G O  1 5 7
O artigo 157 do Código Penal sofreu duas alterações:
a primeira delas, na realidade, veio para corrigir um
equívoco que a última alteração do artigo 157
causou, quando retirou a majorante relativa ao
emprego de arma branca. Agora, portanto, o uso de
arma branca leva à causa de aumento de 1/3 até
metade. 
 
A segunda modificação diz respeito à criação do
parágrafo 2º-B. De acordo com esse parágrafo,
então, a pena do crime de roubo será aplicada em
dobro se a violência ou a grave ameaça for exercida
mediante o emprego de arma de fogo de uso restrito
ou proibido. Portanto, estamos diante de uma
qualificadora que levará a pena do roubo para 08
(oito) a 20 (vinte) anos de reclusão, uma pena que
chega a ser superior à do crime de homicídio
simples, que é de seis a 20 anos de reclusão.



A R T I G O  1 7 1
O estelionato, até então, se tratava de ação penal
pública incondicionada. Só que com a criação do § 5º,
a regra é que se trate de uma ação penal pública
condicionada à representação.
 
Somente será pública incondicionada nas hipóteses
descritas: quando praticado contra a administração
pública; menores de 18 anos; pessoas com deficiência
mental; maiores de 70 anos; ou incapazes.
 
Questão importante é a aplicação da lei no tempo,
principalmente pelo fato de que o novo parágrafo é
uma norma de natureza mista (híbrida), possuindo
tanto caráter processual (que condiciona o exercício
da ação), como também possui reflexos diretos no
direito penal (pois a representação está sujeita a
prazo decadencial, podendo também ser renunciada).
 
No meu entender, essa nova regra deve retroagir,
fazendo com que tenha incidência tanto nos
inquéritos policiais, quanto nos processos já em
curso, desde que não transitado em julgado.



A R T I G O  1 7 1
Cabe, então, a intimação da vítima para que
manifeste o interesse em representar, sendo uma
condição de procedibilidade e possibilite que o
processo ou inquérito possa permanecer tramitando.
 
Com a vigência da legislação, na hipótese de a vítima
não ter sido intimada, bem como tenham sido
ultrapassados os seis meses decadenciais, o mais
prudente é o trancamento da ação penal, até mesmo
por meio do habeas corpus.  Finalmente, merece
destaque o fato de já ser pacificado na jurisprudência
que a representação não exige formalidades, sendo
suficiente a demonstração de interesse do ofendido
na instauração da investigação.



A R T I G O  3 1 6
O crime de concussão está tipificado no artigo 316
do Código Penal e possuía uma pena que era de dois
a oito anos de reclusão, além do pagamento de
multa.
 
Com a nova lei,  a pena foi aumentada, passando
para dois e 12 anos de reclusão, além de multa.
 
O ponto de maior destaque não diz respeito
necessariamente à nova redação, mas à incoerência
da nova pena com as penas dos respectivos
parágrafos do artigo 316, CP.
 
Isso pelo fato de que o § 1º traz uma conduta, que,
antes da Lei Anticrime, era considerada mais
gravosa que a conduta prevista no caput; do mesmo
modo que o § 2º segundo também traz uma conduta
que era mais gravosa que a do caput e o § 1º.
Entende-se dessa forma, visto que a pena em
abstrato aplicado a cada uma das condutas.



A R T I G O  3 1 6
Desse modo, com a alteração no artigo 316, CP, o
caput passou a ter a conduta mais gravosa que as
dos §§ 1º e 2º, visto que os últimos não tiverem seus
preceitos secundários alterados.
 
Portanto, para finalizar, o meu entendimento é no
sentido de que há possibilidade de se falar em
inconstitucionalidade, com duas soluções: os
parágrafos devem ser adequados ao caput, com o
aumento das suas penas; ou ocorrer a repristinação
da pena do caput anterior à Lei 13.964/2019.


