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412sumário

 � A questão jurídica central trazida para exame da Corte, no presente recurso 
extraordinário, cinge-se a examinar se o art. 25 do DL 3.688/1941 (LCP) foi 
recepcionado pela CF de 1988. No caso em questão, o acusado foi condenado pela 
posse injustificada de instrumento de emprego usual na prática de furto (art. 25 da 
LCP), depois de condenado anteriormente pelo delito de furto, previsto no art. 155, 
§ 4º, do CP. (...) O tipo contravencional em debate prevê um comportamento com 
potencialidade de lesão futura ao bem jurídico penal denominado patrimônio. Con-
tudo, verifico que a questão que se mostra inadequada, a princípio, não é o fato de o 
legislador ter formulado uma presunção a respeito da periculosidade da conduta de 
possuir os instrumentos descritos em relação ao bem jurídico que pretende prote-
ger (patrimônio e incolumidade pública), mas o fato de ter estabelecido condições 
específicas discriminatórias ao agente da infração penal. (...) ressalto que, segundo 
o art. 5º, caput e I, da CF, todos são iguais perante a lei, em direitos e obrigações. 
Assim, ainda que subjetivamente desiguais, os cidadãos merecem igual tratamento. 
Essa cláusula geral de isonomia perante a lei traduz-se em que não é permitido ao 
legislador infraconstitucional instituir condições genéricas e discriminatórias, como 
ocorreu na situação em apreço, ao exigir como elementar do tipo contravencional que 
o agente seja “mendigo” ou “vadio”. Ou seja, a lei trata de forma desigual as pessoas 
por sua condição econômica e social. (...) Desse modo, observo que a condição 
exigida pela norma de o sujeito ativo ser “conhecido como vadio ou mendigo” como 
necessária para configuração do tipo penal afronta os princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana e da isonomia (...). (...) Outra elementar da infração 
contravencional em apreço é a exigência de condenação anterior do sujeito ativo 
por crime de roubo ou furto, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada. Em outras 
palavras, deve o possuidor dos instrumentos específicos ou comuns para prática de 
crime de furto, obrigatoriamente, ter sido condenado anteriormente, por sentença 
transitada em julgado, pela prática de crime de furto ou roubo. (...) Não posso 
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aceitar esse posicionamento, em razão de observar que o legislador, ao considerar 
a vida anteacta do agente como elementar constitutiva do tipo, considerou de ma-
neira discriminatória que determinadas espécies de sujeitos, portadores de direitos 
iguais garantidos pela CF, possuem maior potencialidade de cometer novos crimes. 
Não entendo correto que, com base nessas condições subjetivas (condição social/
econômica ou reincidência em crimes contra o patrimônio), se possa presumir que 
determinados agentes têm maior potencialidade de cometer a infração penal. (...) 
Dessa forma, a previsão de contravenção penal de posse injustificada de instrumentos 
de emprego usual na prática de furto por agente “depois de condenado, por cri-
me de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada” se mostra atentatória 
aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia (...). 
(...) Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário por reconhecer, no 
acórdão recorrido, a violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa 
humana e da isonomia, previstos nos arts. 1º, III, e 5º, caput e I, da CF, ante a não 
recepção do art. 25 do DL 3.688/1941 (LCP) pela CF de 1988.
[RE 583.523, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 3-10-2013, P, DJE de 22- 
10-2014, rg.]
 � Lei das contravenções penais. Imputação aos pacientes da prática do delito de 

exercício ilegal de profissão. “Flanelinhas”. (...) A profissão de guardador e lavador 
autônomo de veículos automotores está regulamentada pela Lei 6.242/1975, que 
determina, em seu art. 1º, que o seu exercício “depende de registro na Delegacia 
Regional do Trabalho competente”. Entretanto, a não observância dessa disposição 
legal pelos pacientes não gerou lesão relevante ao bem jurídico tutelado pela norma, 
bem como não revelou elevado grau de reprovabilidade, razão pela qual é aplicável, 
à hipótese dos autos, o princípio da insignificância.
[HC 115.046, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 19-3-2013, 2ª T, DJE de 16- 
8-2013.]
 � A Lei 12.015/2009 revogou a Lei 2.252/1954, que tratava da corrupção de 

menores, todavia inseriu o art. 244-B no ECA (Lei 8.069/1990), cuja redação é a 
mesma da norma revogada. O art. 60 do DL 3.688/1941 (LCP), por sua vez, foi 
revogado pela Lei 11.983/2009, descriminalizando, assim, a conduta antes descrita 
como mendicância. Segundo o art. 244-B do ECA, pratica o crime de corrupção de 
menor quem corrompe ou facilita a corrupção de menor de dezoito anos, com ele 
praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. O objetivo desse dispositivo 
é a proteção do menor em relação à influência negativa de adultos em uma fase de 
formação da personalidade, evitando, com isso, sua inserção precoce no mundo do 
crime. Deixando de ser a mendicância infração penal, desaparece, no caso sob exame, 
o objeto jurídico tutelado pelo ECA, uma vez que não mais existe a contravenção 
que os menores foram levados a praticar, ocorrendo, por consequência, a abolitio 
criminis em relação aos dois delitos imputados ao paciente. Ordem concedida de 
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ofício para, reconhecendo a atipicidade dos fatos atribuídos ao paciente, trancar a 
ação penal relativamente às duas imputações (mendicância e corrupção de menor).
[HC 103.787, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-10-2010, 1ª T, DJE de 18-
11-2010.]
 � Infração de trânsito: direção de veículos automotores sem habilitação, nas vias 

terrestres: crime (CTB, art. 309) ou infração administrativa (CTB, art. 162, I), 
conforme ocorra ou não perigo concreto de dano: derrogação do art. 32 da LCP 
(precedente: RHC 80.362, Plenário, 7-2-2001, Informativo 217/STF ). Em tese, 
constituir o fato infração administrativa não afasta, por si só, que simultaneamente 
configure infração penal. No CTB, entretanto, conforme expressamente disposto 
no seu art. 161 — e, cuidando-se de um código, já decorreria do art. 2º, § 1º, in 
fine, LICC —, o ilícito administrativo só caracterizará infração penal se nele mesmo 
tipificado como crime, no Capítulo XIX do diploma. Cingindo-se o CTB, art. 309, a 
incriminar a direção sem habilitação, quando gerar “perigo de dano”, ficou derrogado, 
portanto, no âmbito normativo da lei nova — o trânsito nas vias terrestres — o 
art. 32 da LCP, que tipificava a conduta como contravenção penal de perigo abstrato 
ou presumido. A solução que restringe à órbita da infração administrativa a direção 
de veículo automotor sem habilitação, quando inexistente o perigo concreto de 
dano — já evidente pelas razões puramente dogmáticas anteriormente expostas —, 
é a que melhor corresponde ao histórico do processo legislativo do novo Código 
de Trânsito, assim como às inspirações da melhor doutrina penal contemporânea, 
decididamente avessa às infrações penais de perigo presumido ou abstrato.
[HC 84.377, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 29-6-2004, 1ª T, DJ de 27-8-2004.]
 � Art. 32, primeira parte, da LCP. Dispositivo que resultou revogado pelo novo 

CTB. Se é certo que não houve revogação expressa do dispositivo em apreço e, 
também, que, em tese, não seria ele incompatível com o disposto no art. 309 do 
CTB, a sua derrogação, na parte indicada, decorreu de haver o CTB, como é próprio 
das codificações, tratado de todas as infrações penais comissíveis na condução de 
veículos automotores, o que, de resto, ficou expressamente declarado no art. 161.
[RHC 80.362, rel. min. Ilmar Galvão, j. 14-2-2001, P, DJ de 4-10-2002.]
 � Pretendido reconhecimento de atipicidade penal do comportamento atribuído 

ao paciente. Improcedência (...). A jurisprudência dos Tribunais — inclusive aquela 
emanada do STF — tem assinalado, tratando-se de exercício ilegal da advocacia, que 
a norma inscrita no art. 47 da LCP aplica-se tanto ao profissional não inscrito nos 
quadros da OAB quanto ao profissional que, embora inscrito, encontra-se suspenso 
ou impedido, estendendo-se, ainda, essa mesma cláusula de tipificação penal, ao 
profissional com inscrição já cancelada.
[HC 74.471, rel. min. Celso de Mello, j. 18-3-1997, 1ª T, DJE de 20-3-2009.]


