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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

A Ficha Terminológico-discursiva utilizada nesta pesquisa foi 

essencial à organização da informação no trabalho de investigação 

terminológica. Caracterizou-se como ferramenta fundamental ao trabalho 

de coleta, armazenamento, sistematização da informação, tanto para 

análise terminológica, quanto para a análise comparativa dos processos 

de ressemantização e retextualização das UTs analisadas.  

O modelo construído é monolíngue e possui 10 (dez) campos1 que 

percorrem aspectos terminológicos e discursivos. Embora a ficha tenha 

sido informatizada, não foi aplicado nenhum gerenciador de banco de 

dados por se tratar de aspectos que envolvem a análise do texto. O 

trabalho com esse modelo favoreceu a seleção do contexto, a construção 

da definição e a análise empreendida. 

Para dinamizar a leitura, utilizamos abreviaturas para os autores, 

códigos, revistas, etc., constantes nas fichas: 

 

CB - Cézar Bitencourt 

CP - Código Penal 

CPP - Código de Processo Penal 

CP-PE - Código Penal - Parte Especial 

CR - Constituição Federal 

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente 

IBN - Iêdo Batista Neves 

JM - Júlio F. Mirabete 

MHD - Maria Helena Diniz 

NA - Naufel 

PS - Plácido e Silva 

RT - Revista dos Tribunais 

                                                        
1 O protocolo de utilização, constante no volume I desta Tese, detalha os conteúdos de cada campo 
da ficha. 
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Para a análise, foram utilizadas 140 (cento e quarenta) fichas 

terminológico-discursivas para Jesus (2001) e para Delmanto et al 

(2007), perfazendo um total de 280 fichas. Essa amostragem equivale a, 

aproximadamente, 20% das UTs do CP – PE. Apoiamo-nos em um 

paradigma pragmático na seleção de contextos nos manuais comentados 

do CP – PE e nas RTs. Esse paradigma contou com a validação dos 

especialistas e revelou-se fundamental nas questões relativas à 

nomenclatura, jogando luz sobre as particularidades da linguagem 

jurídico-penal. Com base em contextos selecionados no corpus e com 

auxílio dos especialistas, elaboramos uma definição a fim de observarmos 

os desvios apresentados pelos doutrinadores em questão.  

A seleção, organização e análise do universo conceitual do CP – PE 

exigiu análise e compreensão da natureza da área, de seu discurso e de 

sua terminologia, evidenciando a complexidade no tratamento da 

natureza deôntica do Direito.  

 

 

2 ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES TERMINOLÓGICAS 

 

 

A organização dos termos na amostra privilegiou a natureza 

temática, fundamentada nos grandes temas destacados no CP–PE a partir 

dos Títulos e ficou assim estruturada:  

 

Título I – Dos crimes contra as pessoas 

01 -  Homicídio (art. 121) 

02 -  Homicídio qualificado (art. 121) 

03 -  Homicídio privilegiado (art. 121) 

04 -  Perdão judicial (art. 121) 

05 -  Induzimento à suicídio (art. 122) 

06 -  Infanticídio (art. 123) 

07 -  Auto-aborto/Aborto provocado pela gestante ou com seu 

        consentimento (art. 124) 
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08 -  Aborto necessário (art. 128) 

09 -  Aborto sentimental art. 128) 

10 -  Lesão Corporal (art. 129) 

11 – Lesão corporal seguida de morte (art. 129) 

12 -  Violência doméstica (art. 129) 

13 -  Perigo de contágio venéreo (art. 130) 

14 -  Perigo de contágio de moléstia grave (art. 131) 

15 -  Perigo de vida (art. 132) 

16 -  Abandono de incapaz (art. 133) 

17 -  Abandono de recém-nascido (art. 134) 

18 – Omissão de socorro (art. 135) 

19 – Maus-tratos (art. 136) 

20 -  Rixa qualificada (art. 137) 

21 -  Calúnia (art. 138) 

22 -  Difamação (art. 139) 

23 -  Injúria (art. 140) 

24 -  Constrangimento ilegal (art. 140) 

25 -  Ameaça (art. 147) 

26 -  Cárcere privado (art. 148) 

27 -  Sequestro (art. 148) 

28 -  Violação de domicílio (art. 150) 

29 -  Violação de correspondência (art. 151) 

30 -  Destruição de correspondência (art. 151) 

31-  Divulgação de segredo (art. 153) 

32 -  Violação de segredo profissional (art. 154) 

 

Titulo II – Dos crimes contra o patrimônio 

33 -  Furto (art. 155) 

34 -  Furto privilegiado (art. 155) 

35 -  Furto noturno (art. 155) 

36 -  Roubo (art. 157) 

37 -  Roubo qualificado pela lesão corporal grave (art. 157) 

38 -  Latrocínio (art. 157) 
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39 -  Extorsão (art. 158) 

40 -  Extorsão mediante seqüestro (art. 159) 

41 -  Extorsão indireta (art. 160) 

42 -  Alteração de limites (art. 161) 

43 -  Usurpação de águas (art. 161) 

44 -  Esbulho processório (art. 161) 

45 – Dano (art. 163) 

46 -  Apropriação indébita (art. 168) 

47 -  Apropriação de coisa achada (art. 169) 

48 -  Estelionato (art. 171) 

49 -  Disposição de coisa alheia como própria (art. 171) 

50 -  Defraudação de penhor (art. 171) 

51 -  Fraude no pagamento por meio de cheque (art. 171) 

52 -  Abuso de incapazes (art. 173) 

53 -  Induzimento à especulação (art. 174) 

54 -  Fraude no comércio (art. 175) 

55 -  Negociação de voto (art. 177) 

56 -  Fraude à execução (art. 179) 

57 -  Receptação (art. 180) 

58 -  Receptação qualificada (art. 180) 

 

Título III – Dos crimes contra a propriedade imaterial 

59 – Violação de direito autoral (art. 184) 

 

Título IV – Dos crimes contra a organização do trabalho 

60 – Atentado contra a liberdade de trabalho (art. 197) 

61 -  Boicotagem violenta (art. 198) 

62 -  Atentado contra a liberdade de associação (art. 199) 

63 -  Paralisação de trabalho de interesse coletivo (art. 201) 

64 -  Sabotagem (art. 202) 

65 -  Invasão de estabelecimento (industrial, comercial ou agrícola)  

        (art. 202) 

66 -  Aliciamento para fim de emigração (art. 206) 
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Título V – Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o 

respeito aos mortos 

67 -  Impedimento de cerimônia funerária (art.  (art. 209) 

68 -  Violação de sepultura (art. 210) 

69 -  Subtração de cadáver (art. 211) 

70 -  Ocultação de cadáver (art. 211) 

71 -  Vilipêndio a cadáver (art. 212) 

 

Título VI – Dos crimes contra os costumes 

72 -  Estupro (art. 213) 

73 -  Atentado violento ao pudor (art. 214) 

74 -  Corrupção de menores (art. 218) 

75 -  Favorecimento da prostituição (art. 228) 

76 -  Rufianismo (art. 230) 

77 -  Ato obsceno (art. 233) 

78 -  Objeto obsceno (art. 234) 

 

Título VII – Dos crimes contra a família 

79 -  Bigamia (art. 235) 

80 -  Conhecimento prévio de impedimento (art. 237) 

81 -  Simulação de casamento (art. 239) 

82 -  Registro de nascimento inexistente (art. 241) 

83 -  Parto suposto (art. 242) 

84 -  Ocultação de recém-nascido (art. 242) 

85 -  Registro de filho alheio (art. 242) 

86  - Sonegação de estado de filiação (art. 243) 

87 -  Abandono material (art. 244) 

88 -  Frustração de pagamento de pensão (art. 244) 

89 -  Entrega de filho menor a pessoa inidônea (art. 245) 

90 -  Abandono intelectual (art. 246) 

91 – Abandono moral   

92 -  Subtração de incapazes (art. 249) 
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Título VIII – Dos crimes contra a incolumidade pública 

93 -  Incêndio doloso (art. 250) 

94 -  Uso de gás tóxico (art. 252) 

95 -  Perigo de inundação (art. 255) 

96 -  Atentado contra a segurança de transporte aéreo (art. 261) 

97 -  Arremesso de projétil (art. 264) 

98 -  Infração de medida sanitária preventiva (art. 268) 

99 -  Omissão de notificação de doença (art. 269) 

100 -  Corrupção de água potável (art. 271) 

101 -  Falsificação de produto alimentício (art. 272) 

102 -  Exercício ilegal da arte dentária (art. 282) 

103 -  Charlatanismo (art. 283) 

104 -  Curandeirismo (art. 284) 

 

Título IX – Dos crimes contra a paz pública 

105 -  Incitação ao crime (art. 286) 

106 -  Apologia de crime (art. 287) 

107 -  Formação de quadrilha (art. 288) 

 

Título X – Dos crimes contra a fé pública 

108 -  Circulação de moeda falsa (art. 289) 

109 -  Falsidade ideológica (art. 299) 

110 -  Falso reconhecimento de firma (art. 300) 

111 -  Falsidade material de atestado (art. 301) 

112 -  Falsidade de atestado médico (art. 302) 

113 -  Uso de documento falso (art. 304) 

114 -  Supressão de documento (art. 305) 

115 -  Falsa identidade (art. 307) 

 

Título XI – Dos crimes contra  a administração pública 

116 -  Peculato (art. 312) 

117 -  Concussão (art. 316) 
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118 -  Corrupção passiva (art. 317) 

119 -  Prevaricação (art. 319) 

120 -  Advocacia Administrativa (art. 321) 

121 -  Abandono de função (art. 323) 

122 – Violação de sigilo funcional (art. 325) 

123 – Usurpação da função pública (art. 328) 

124 – Resistência (art. 329) 

125 – Desobediência (art. 330) 

126 -  Desacato (art. 331) 

127 -  Tráfico de influência (art. 332) 

128 -  Corrupção ativa (art. 333) 

129 -  Contrabando (art. 334) 

130 -  Descaminho (art. 334) 

131 -  Reingresso de estrangeiro expulso (art. 338) 

132 -  Auto-acusação falsa (art. 341) 

133 -  Exercício arbitrário das próprias razões (art. 345) 

134 -  Fraude Processual (art. 347) 

135 -  Favorecimento Pessoal (art. 348) 

136 -  Favorecimento Real (art. 349) 

137 -  Abuso de poder (art. 350) 

138 -  Arrebentamento de preso (art. 353) 

139 – Motim de presos (art. 354) 

140 -  Patrocínio infiel (art. 355) 

 

 Em relação ao preenchimento da ficha, os termos roubo qualificado 

pelo resultado lesão corporal grave (37), registro de filho alheio como 

próprio (85) e (circulação de) moeda falsa (108), não possuíam definição 

nos dicionários especializados consultados. Para esses termos, buscamos 

a definição do contexto 1 em Mirabete (1991). Todos os outros termos e 

contextos foram preenchidos de acordo com os documentos-base dos 

corpora. 
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 Os caminhos metodológicos foram consolidados em razão do 

funcionamento da linguagem, da terminologia e da análise oferecida. Na 

sequência, apresentamos as fichas analisadas. 
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3.1 FICHAS TERMINOLÓGICO- 

-DISCURSIVAS DE DELMANTO ET AL. 

 

 
 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Homicídio Autor: Delmanto N°:01 - A 

Definição da Lei:Art. 121. Matar alguém  

Contexto 1:Do latim homicidium( morte violenta), é geralmente entendido como toda ação que possa causar a morte de um homem. 
Assim no sentido penal, homicídio exprime a destruição da vida de um ente humano, provocada por ato voluntário (ação ou 
omissão de outro homem ou  ser humano. 

Fonte: 
PS,1967,766 

Contexto 2: Caracterização – Trânsito – Homicídio – Motorista que dirige veículo sem habilitação, em velocidade excessiva para o 
local, realizando manobras perigosas, assumindo, dessa forma, o risco de causar dano, no caso, atropelamento  com resultado 
morte – conduta que impõe a submissão do acusado ao Tribunal do Júri (...).  

Fonte: 
RT 825/676 

Definição: Morte de um homem causada por um outro homem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x ) Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 Homicídio é a eliminação de uma vida de uma pessoa praticada por outra (...). 
Pode o homicídio ser praticado por qualquer meio de execução (crime de 
forma livre), direto ou indireto, tanto por ação como por conduta negativa 
(omissão), lembrando-se quanto a esta, ser necessário que o agente tenha o 
dever jurídico de impedir a morte da vítima. (p.347, l. 35) 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: :Homicídio  doloso Autor: Delmanto N°:02 - A 

Definição da Lei:Art. 121 . Matar alguém: 
 
 
Contexto 1:Assim se diz o homicídio, quando há vontade homicida do agente, manifestada na deliberação de matar ou na intenção 
indeterminada de matar. 

Fonte: 
PS,1967,767 

Contexto 2: Militar – Prática do homicídio doloso contra a vida de civil – Julgamento afeto à Justiça Comum – Desclassificação para 
lesão corporal seguida de morte (...) 

Fonte: 
RT 819/502 

Definição: Morte intencional de um homem causada , voluntariamente, por um outro homem.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x ) Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O dolo (vontade livre e consciente de matar alguém, tanto direto como 
eventual (...) (p. 348, l. 14) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo:Homicídio privilegiado Autor: Delmanto N°: 03 - A 

Definição da Lei:art. 121. Matar alguém; 
§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, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 
Contexto 1: Morte provocada pelo agente por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, em 
seguida a injusta provocação da vítima. Como exemplo o assassinato de um traidor da pátria, por ato de patriotismo 

Fonte: 
MSD,1998,733 

Contexto 2: (...) Júri – Nulidade – Ocorrência – Homicídio privilegiado – Tentativa  - veredicto que reconhece a coexistência de 
qualificadora de caráter subjetivo – Institutos incompatíveis entre si. 

Fonte: 
RT 854/625 

Definição:  Morte de um homem causada por um outro homem impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou ainda, sob o domínio de 
violenta emoção, após injusta provocação da vítima. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Três são as hipóteses previstas: a. o agente comete o homicídio impelido por 
motivo de relevante (importante, considerável, digno de apreço) valor social 
(atinente a interesse coletivo); b. impelido por motivo de relevante valor moral 
(relativo a interesse particular); c. sob o domínio de violenta emoção, logo em 
seguida a injusta provocação da vítima (injusta provocação, mais emoção 
violenta, mais reação em seguida). (p. 351, l. 10). 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Perdão judicial Autor: Delmanto N°: 04 - A 

Definição da Lei:Art. 121, Matar alguém; 
§ 5º, Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingirem o próprio agente de forma 
tão grave que a sansão penal se torne desnecessária. 
Contexto 1: Extinção da punibilidade que se opera quando o magistrado, ao condenar o réu, deixa de aplicar a pena diante de 
certas circunstâncias e desde que se trate de uma das infrações penais indicadas pelo legislador.2- Perdão que se dá quando o 
magistrado, apesar de comprovada a prática do delito pelo agente, deixa, devido a circunstâncias justificadas, de aplicar-lhe a pena 
cabível. 

Fonte: 
MHD,1998,568 

Contexto 2: (...) 3. Homicídio culposo. Aplicação do perdão judicial. Vítima sogro da acusada. Requisitos objetivos e subjetivos 
preenchidos (...) 

Fonte:  
RT 853/608 

Definição: Desistência da aplicação da pena, visto que a sansão penal se tornou desnecessária devido às circunstâncias que envolvem a prática do 
delito. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O juiz pode conceder o perdão judicial, se as conseqüências do homicídio 
culposo e a lesão culposa”, em Aplicação da Lei  da infração atingirem o 
próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. 
Trata-se, como se vê, da punição do agente pelo destino. No comentário de 
LADISLAU RÔHNELT (“O perdão judicial no homicidio culposo e na lesão 
culposa”, em Aplicação da Lei n. 6.416, de 1977), este  § 5 constitui a 
aplicação legal do principio de que o homem é punido pelo próprio fato que ele 
praticou. As conseqüências a que o parágrafo se refere tanto podem ser 
físicas (ex: ferimentos no agente) como morais (morte ou lesão em parentes), 

 ( x ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
( x ) Uso de remissivas 



 

em pessoas ligadas ao agente por afinidade ou por laços de afeto, como 
amásio (a), noivo (a), namorado (a), amigo (a). Deve, assim, haver entre vítima 
e agente vínculo afetivo com razoável expressão. (p. 360 l. 35). 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Induzimento a suicídio 
Autor:Delmanto N°:05 – A 

Definição da Lei:art. 122 -  Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. 

Contexto 1: Consiste em induzir, instigar ou auxiliar moral ou materialmente um suicida a tirar sua própria vida Fonte:  
MHD,1998,828 

Contexto 2: Há homicídio, também, se a vítima se suicida por coação do agente; se o constrangimento for resistível haverá 
induzimento (ao suicídio) (...) 

Fonte: 
JM 1991, 66 

Definição: Crime que consiste em induzir, estimular ou colaborar com a prática do suicídio. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Embora o suicídio não seja ilícito penal, a lei pune o comportamento de quem 
induz, instiga ou auxilia outrem a suicidar-se (...) A participação pode ser física 
ou moral. Três são as formas previstas: induzir (incitar), instigar (estimular 
idéia já existente) e auxiliar ( ajudar materialmente); ainda que o agente 
pratique mais de uma ação, o crime será único (tipo alternativo). Não pode 
haver auxilio por omissão. O crime só pode ser punido quando há morte da 
vítima ou esta sofre lesão corporal grave. (p. 369, l. 24) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:  Infanticídio Autor:Delmanto N°:06 - A 

Definição da Lei: Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após: 

Contexto 1:Crime que consiste em matar, durante o parto ou logo após, o próprio filho, sob a influência do estado puerperal.Ação 
de matar o feto nascente ou neonato. 

Fonte: 
MHD,1998,833 

Contexto 2: Pronúncia – Infanticídio – Existência de um feto enterrado pela acusada em terreno próximo de sua casa – Ocultação 
de gravidez pela ré de todos os seus familiares, mesmo no dia do parto – Evidência da existência de indícios de autoria e 
materialidade do crime (...) 

Fonte: 
RT 819/651 

Definição: Ação cometida pela mãe ao matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (x ) Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (x   ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 Trata-se de crime semelhante ao homicídio, que recebe porém, especial 
diminuição de pena por motivos fisiopsicológicos (...). O delito pode ser 
praticado por qualquer meio, até mesmo por omissão (CP, art. 13, § 2º); mas 
deve ser cometido durante ou “logo após”(critério relativo que pode variar) o 
parto (elemento normativo temporal). ( p. 370, l. 17) 

(x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de Remissivas 

 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:  Auto-aborto 

 

Autor:Delmanto N°:07 - A 

Definição da Lei:Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque 

Contexto 1:Interrupção deliberada da gravidez pela própria gestante, ou por terceiro, com ou sem consentimento, mediante o 
concurso de causas extrínsecas ou de agentes externos de ordem física, química ou mecânica(massagens), para atender motivos 
terapêuticos,eugênicos,econômicos,morais,sociais,psicológicos etc. (pode ser portanto criminoso ou legal). 

Fonte: 
MHD,1998,24 

Contexto 2:  Pronúncia – Agente que teria induzido, instigado e auxiliado a ofendida a provocar a interrupção da gravidez em si 
mesma – Hipótese em que há indícios de autoria e de certeza da existência do crime de auto-aborto , art. 124 do CP, para que 
aquela fosse decretada (...) 

Fonte: 
RT 821/641 

Definição: Ação  que consiste em provocar aborto em si mesma, interrompendo propositalmente a gravidez e causando a morte do feto. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O art. 124. do CP contém duas figuras:a. aborto provocado pela própria 
gestante, também chamado auto-aborto (primeira parte); b. com 
consentimento da gestante a que outrem lhe provoque o aborto (segunda 
parte). Na segunda figura (consentimento) o crime é duplo. A gestante que 
consente em que outrem lhe pratique aborto, incide no art. 124. Todavia, quem 
pratica os atos materiais do aborto incorre nas penas do art. 126 (aborto com 
consentimento da gestante ou consensual).(p. 374, l. 18)  
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Aborto Necessário 

 

Autor:Delmanto N°:08 - A 

Definição da Lei:Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico: 
I – se não há outro meio de salvar a vida da gestante: 

Contexto 1:É o admitidos por lei, desde que praticado por médico, com ou sem o consenso da gestante, quando não houver outro 
meio ou recurso para salvar sua vida em perigo, independentemente de autorização judicial ou policial.Há quem ache que, nessa 
hipótese, o médico, antes de proceder à intervenção cirúrgica, deve obter autorização do Poder Judiciário, enquanto outros, com 
razão, asseveram que seria de bom senso apenas uma confirmação de colegas de reconhecida idoneidade do sério risco de vida 
que corre a gestante. 

Fonte: 
MHD,1998,23 

Contexto 2: A lei prevê no art. 128 do CP que não se pune o aborto praticado por médico quando, “ se tratar de aborto necessário”, 
ou então, “aborto no caso de gravidez resultante de estupro ou atentado violento ao pudor”...A doutrina e a jurisprudência oscilam em 
aceitar ou não o caso do “ aborto eugênico”...  

Fonte: 
RT 849/564 

Definição: Aborto realizado por médico devido a estado de necessidade com o intuito de salvar a vida da gestante. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não   
( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica   
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Em duas hipóteses diferentes, o legislador declara licito o aborto, excluindo a 
sua antijuridicidade: 1. aborto necessário (inciso I). 2. Aborto sentimental 
(inciso II). Em ambos os casos, o art. 128 do CP exige que o aborto seja 
praticado por médico. Entretanto, na hipótese do inciso I, quando urgente a 
necessidade de salvar a vida da gestante, na falta de médico outra pessoa não 
habilitada poderá fazer a intervenção, acobertada pela excludente do estado de 
necessidade( CP, arts, 23, I e 24). (p. 374, l. 45) -  Também conhecido por 
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terapêutico, é o aborto praticado quando não há outro meio de salvar a vida da 
gestante. São, pois, seus requisitos: 1. Que corra perigo a vida da gestante. 2. 
Inexistência de outro meio para salvar sua vida. No caso do inciso I, é 
dispensável a concordância da gestante ou de seu representante legal, se o 
perigo de vida for iminente (CP, art. 146, § 3º, I)(p. 375, l. 01) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Aborto sentimental Autor:Delmanto N°:09 - A 

Definição da Lei:Art. 128, II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 
representante legal. 

Contexto 1:Mesmo que aborto humanitário ou aborto sentimental. É aquele em que seu único árbitro é o médico, que ocorrerá dois 
riscos: deixar-se levar pelas informações dos interessados (gestante e seu marido, pai, mãe) ou retardar a intervenção cirúrgica 
aguardando decisão da justiça. Expulsão prematura do feto, ou embrião, antes do tempo do parto. A gravidez resulta de estupro e é 
precedido do consentimento da gestante, ou, quando incapaz, de seu representante legal.(OS,1967,9) 

Fonte: 
MHD,1998,23 

Contexto 2:Pelo inciso II do artigo 128 está autorizado o aborto sentimental (ou ético, ou humanitário), que é aquele que pode ser 
praticado por ter a gravidez resultado de estupro (...) 

Fonte: 
JM 1991, 82 

Definição: Aborto de gravidez resultante de estupro, praticado por médico, desde que haja o consentimento da gestante ou de seu responsável. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Trata-se de aborto também denominado ético ou humanitário, levando-se em 
consideração a saúde psíquica da mãe decorrente do trauma causado pelo 
crime sexual de que foi vítima. Exige-se para que seja lícito: 1. gravidez 
conseqüente de estupro. Inclui tanto o estupro praticado com violência real 
como presumida. 2. Prévio consentimento de gestante ou de seu representante 
legal. Observe-se, porém que a lei não exige autorização judicial para a prática 
do aborto sentimental, ficando a intervenção ao inteiro arbítrio do médico 
(Custódio da Silveira, Direito Penal...) (p. 375, l. 23) 

(x ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
( x ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:: Lesão Corporal Autor: Delmanto N°:10 – A 

Definição da Lei: Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Contexto 1: Dano corporal físico ou psíquico. Crime que consiste na ofensa da integridade corporal ou da saúde de outrem, ou de 
ambas conjuntamente. 

Fonte: 
MHD,1998,104 

Contexto 2: (...) Policial militar em estado de embriaguez desacata superior hierárquico dirigindo-lhe expressões desabonadoras, 
resiste mediante violência à execução do ato legal e ainda provoca queda do colega de farda resultando lesão corporal leve (...) 

Fonte: 
RT 865/755 

Definição: Dano causado à integridade corporal (anatômica, fisiológica ou mental) ou à saúde de outrem. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
...O núcleo é ofender  (isto é, lesar, ferir), pode ser praticado por qualquer meio 
(crime de forma livre), sendo delito comissivo ou omissivo. O dano à 
integridade física ou à saúde do ofendido deve ser, juridicamente, apreciável. 
Como dano à integridade corporal entende-se a alteração, anatômica ou 
funcional, interna ou externa, que lese o corpo (ex. ferimentos, cortes, 
luxações, fraturas, etc.). Por sua vez, o dano à saúde compreende a alteração 
fisiológica ou psíquica. A dor física ou a crise nervosa, sem comprometimento 
físico ou mental, não configura lesão corporal, embora possa caracterizar o 
crime de tortura...(p. 378, l. 52) 

(   ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(   )  Uso de Remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:: Lesão corporal  seguida de morte 

 

Autor:Delmanto N°:11- A 

Definição da Lei: art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 
§3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. 

Contexto 1:Homicídio preterdoloso, que é crime qualificado pelo resultado, que o agente não quis nem assumiu o risco de produzir.  Fonte: 
MHD,1998,104 

Contexto 2: legítima defesa – Ocorrência – Lesão corporal seguida de morte – agente que reage com um soco e um pontapé a 
injustas agressões da vítima que o injuria, ofendendo-o moralmente, perseguindo-o e cuspindo-lhe no rosto por duas vezes – 
Falecimento da vítima após o fato – Hipótese em que o acusado utilizou, naquelas circunstâncias, o único meio capaz de fazer 
parar as injustas agressões. 

Fonte: 
RT 850/651 

Definição:  Dano causado à integridade corporal (anatômica, fisiológica ou mental) ou à saúde de outrem, em que o agente não visava à morte, nem 
assumiu esse  risco.  

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x ) Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
É o também chamado homicídio preterdoloso ou preterintencional. A lesão 
inicial é punida a título de dolo; o resultado letal que qualifica o comportamento 
é carreado ao agente por culpa (CP, art. 19). Não há qualificação quando o 
resultado for imprevisível ou houver caso fortuito. Se houver dolo eventual 
quanto ao resultado, o crime será de homicídio. (p. 384, l. 01)  

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
( x) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Violência doméstica Autor:Delmanto N°:12 - A 

Definição da Lei: Art. 129. § 9°. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou 
tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: 

Contexto1: Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

Fonte:Lei 
11.340/2006 

Contexto 2: A competência para o julgamento dos crimes previstos na Lei 11.340/2006, de 07.08.2006, que trata da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, enquanto não foram criados os Juizados Especializados da Violência Doméstica e 
Familiar contra a mulher (...)  

Fonte: 
RT 860/657 

Definição: Violência praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro ou qualquer pessoa de coabitação, em que o agente 
aproveita-se das relações domésticas para infringir tal violência. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
( x ) Progressiva 
  

Retextualização:  ( x ) sim     (  ) não 
Contexto 1:O Parágrafo 9ª do art. 129 criou uma especial forma de lesão 
corporal qualificada, não pelo seu resultado como ocorre nos Parágrafos 1ºa 
3º, mas sim pelo contexto em que foi praticada: a) contra ascendente, 
descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, b) ou contra aquele com quem 
conviva ou tenha convivido: c) ou, ainda, prevalecendo-se (valendo-se, 
aproveitando-se) o sujeito ativo das relações domésticas, de coabitação ou 
de hospitalidade em relação à vitima. Foram diversas as razões que levaram 
à inserção no CP deste Parágrafo 9ª, pela Lei nº 10.6.2004, dentre elas a 
necessidade de se reprimir, com maior rigor, os casos de violência 
domestica, bem como para dar cumprimento à convenção Internacional para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – a chamada 
Convenção de Belém do Pará promulgada pelo Brasil em agosto de 1936 
(Decreto nº1.973 de 1.8.1936).(p. 386, l. 43) 

(x  )  Uso de citações 
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Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Perigo de contágio venéreo 

 

Autor:Delmanto N°: 13 - A 

Definição da Lei:Art. 130. Expor alguém , por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contagio de moléstia venérea, de que sabe ou 
deve saber que esta contaminado. 

Contexto 1:Crime que consiste em expor uma pessoa, por meio da prática de ato libidinoso ou do ato sexual, a contágio de moléstia 
venérea de que sabe ou deveria saber estar contaminado. 

Fonte: 
MHD,1998,574 

Contexto 2: O crime de perigo de contágio venéreo, definido no art. 130, é assim conceituado: expor alguém, por meio de 
relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venera (...) 

Fonte: 
JM 1991, 102 

Definição: Prática de relações sexuais ou ato libidinoso com alguém, sabendo-se o agente portador de moléstia  venérea,  arriscando o contágio ou 
colocando em perigo a vida desse parceiro. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A ação de expor (arriscar, colocar em perigo) deve ser praticada mediante 
relações sexuais ou qualquer ato libidinosos (delito de forma vinculada). Não 
há modalidade omissiva. A conceituação do que seja moléstia venérea é 
questão médica...É diverso para as três figuras: a. Na primeira parte do caput 
(“de que sabe”) é o dolo de perigo (direto). B. Na figura da segunda parte 
(“deve saber”), a locução verbal empregada parece indicar tratar-se de culpa. 
É essa a opinião da doutrina majoritária. Todavia, como os casos de culpa 
devem ser expressos (CP, art. 18, II, parágrafo único) e o princípio da reserva 
legal (CR, art. 5º, XXXIX; CADH, art. 9º., PIDCP, art. 15, §1º; CP, art. 1º) não 
pode ser desrespeitado, parece-nos mais seguro apontar o dolo eventual e 
não a culpa. (p. 389, l. 18) 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Perigo de contágio de moléstia 
grave 

Autor: Delmanto N°: 14 - A 

Definição da Lei:Art. 131. Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio: 

Contexto 1:Crime contra a pessoa que consiste no fato de alguém , sabendo que está contaminado, praticar ato idôneo a provocar 
transmissão de doença. 

Fonte: 
MHD,1988,574 

Contexto 2: O crime de perigo de contágio de moléstia grave é um delito formal, de consumação antecipada e de perigo com 
dolo de dano. A consumação opera-se, portanto, com a prática do ato, independentemente de contágio que, se ocorrer, será o 
exaurimento do crime. 

Fonte: 
JM, 1991, 105 

Definição: Prática, por pessoa contaminada, de qualquer ato que possa ocasionar a transmissão de moléstia grave para pessoa  que não esteja 
contaminada. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A ação punida é praticar ato capaz de produzir o contágio. Trata-se de forma 
livre, que abrange qualquer ato, desde que idôneo a transmitir a doença, a 
conduta pode ser direta ou indireta. Moléstia grave, o conceito é medico e ela 
deve ser transmissível por contágio; a gravidade e a possibilidade de contágio 
devem ser constatadas pericialmente. (p. 390, l. 18) 

(  ) Uso de citações  
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Perigo de/para vida 

 

Autor:Delmanto N°: 15 - A 

Definição da Lei: art. 129. Par. 1, I – Se resulta: 
...II – perigo de vida;... 

Contexto 1: Diz-se daquele que ameaça a vida expondo alguém à morte. Fonte: 
MHD,1998,574 

Contexto 2:  Crime contra a pessoa – Perigo para a vida ou saúde de outrem – caracterização – Utilização de garrafa plástica com 
álcool, para substituir o tanque de combustível, que expõe a vida e a saúde do motorista, ocupantes do veículo e transeuntes a 
perigo... 

Fonte: 
RT 868/687 

Definição: Exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo real e iminente. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Perigo de vida  é a probabilidade, concreta e efetiva de morte, como 
conseqüência da leão ou do processo patológico que esta originou.(p. 381, l. 
15) 
(...) Não basta o risco potencial, aferido pela natureza e sede das lesões, para 
caracterizar o perigo de vida, pois este só deve ser reconhecido por critérios 
objetivos comprobatórios do perigo real a que ficou sujeita a vítima...(p. 382, l. 
21) 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Abandono de incapaz  

 

Autor: Delmanto N°:16 - A 

Definição da Lei:Art. 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de 
defender-se dos riscos resultantes do abandono 

Contexto 1: Art. 133 - Crime que consiste em abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por 
qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Tal incapacidade poderá ser física ou mental, 
permanente ou temporária, fazendo com que a vítima não possa se proteger, diante do perigo concreto 

Fonte:  
MHD,1998,8 

Contexto 2: Abandono de incapaz – crime qualificado – Pena – Hipótese em que apenas uma das vítimas é filho do agente, sendo 
os demais de sua companheira - Qualificador... incide  somente em relação ao filho... 

Fonte: 
RT 823/693 

Definição: Ausência de  assistência à  pessoa incapaz que está sob o cuidado/responsabilidade do agente, expondo-o a perigo concreto devido ao 
abandono. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A ação incriminada é abandonar (largar, deixar sem assistência). Exige-se a 
especial relação de assistência entre os sujeitos ativo e passivo, já assinalada. 
Pune-se o abandono da própria pessoa e não do dever de assisti-la : é o 
afastamento físico do incapaz que devia ser assistido pelo agente. Não há 
crime se o agente fica próximo do ofendido ou em situação de poder vigiá-lo, 
mesmo a distância. Também não há o delito, se o ofendido tem capacidade 
defensiva, pois o tipo exige perigo concreto e não presumido. A conduta pode 
ser comissiva ou omissiva, mas deve criar perigo efetivo e concreto. (p. 394, l. 
48) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Abandono de recém-nascido Autor: Delmanto N°: 17- A 

Definição da Lei:Art. 134. Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria: 

Contexto 1:Crime cometido pela mãe que, por ter concebido extra matrimonium, pretende, dolosamente, para ocultar desonra 
própria, advinda, por exemplo, de adultério ou incesto, expor o filho recém-nascido, removendo-o para local diverso daquele em que 
lhe seria prestada assistência, ou abandoná-lo, privando-o da necessária proteção. 

Fonte: 
MHD,1998,10 

Contexto 2: O delito de abandono de recém-nascido consuma-se desde que, deixada a vítima a si mesma, fique exposta a perigo 
de vida ou de saúde (...) 

Fonte: 
JM 1991, 116 

Definição: Ausência de  assistência a recém-nascido, ocasionando perigo de vida, com a finalidade de ocultar a própria desonra. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Na prática, exposição e abandono têm significados iguais (largar, deixar sem 
assistência). Quanto ao perigo, deve ser ele reconhecido em concreto e não 
presumido. Assim por exemplo,  se a mãe abandona ou expõe, mas fica 
vigiando a distância, não haverá este crime. O comportamento (ação ou 
omissão) deve ser praticado para ocultar desonra própria e não de terceiros. O 
sentimento de desonra é subjetivo e, portanto, deve ser avaliado de acordo 
com as reações de cada agente no momento da prática. (p.396 l. 31). 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Omissão de socorro Autor: Delmanto N°:18 - A 

Definição da Lei:Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal , a criança abandonada ou extraviada, ou a 
pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública.  

Contexto 1:Ato de deixar de prestar assistência ou de não pedir socorro à autoridade pública, estando-se diante de quem está em 
perigo ou corre risco de vida, punido com detenção ou multa. 

Fonte: 
MHD,1998,438 

Contexto 2: Se, como demonstrado nos autos não tinha o hospital procurado pela gestante unidade neonatal para atender parto de 
alto risco – fato este informado pela apelante e seu marido -, não há falar em omissão de socorro que não pode ser confundida 
com atendimento precário e ineficaz... 

Fonte: 
RT 858/650 

Definição: Ausência de socorro, sem risco pessoal, à criança ou à pessoa em desamparo ou em iminente perigo, ou ainda, deixar de pedir socorro a 
autoridade pública quando impedido de prestá-lo. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A omissão só é punível quando for possível prestar a assistência ou pedir 
socorro  sem risco pessoal; o risco moral ou patrimonial não afasta a 
incriminação. O risco para terceira pessoa pode, entretanto, configurar a 
excludente do estado de necessidade (CP,  art. 24). Como criança, deve-se 
adotar o critério de entender apenas a que não tem, ainda, autodefesa; 
abandonada é a que foi largada; extraviada, a que está perdida. Pessoa 
inválida é a que não tem defesa por velhice ou doença; ferida é a que sofreu 
lesão corporal; em grave ou iminente perigo, pode ser qualquer uma, em face 
de especiais circunstâncias. Note-se que o estado de perigo não pode ser 
provocado (por dolo ou culpa) pelo agente. Quanto ao perigo, entende-se a 
maioria dos autores que é concreto, na hipótese da pessoa em grave e 
iminente perigo, e presumido nas demais (contra a nosso ver, com acerto: 

( x ) Uso de citações  
 
(x  ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

 

Bernardino Gonzaga...). (...) Na hipótese da vítima recusar o socorro oferecido, 
o delito não se configurará, ainda que o agente deixe de comunicar o fato à 
autoridade, e, no caso da presença de várias pessoas, a assistência dada por 
uma, se suficiente, exclui o dever dos demais (...) (p. 397, l. 42) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Maus-tratos Autor:Delmanto N°:19 - A 

Definição da Lei:Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, 
tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer 
abusando de meios de correção ou disciplina. 
Contexto 1:Crime que consiste em não só submeter uma pessoa, sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a trabalhos excessivos, 
a uma disciplina abusiva, como também em privá-la de alimentação ou cuidados indispensáveis, expondo –a a perigo de vida ou de 
saúde.Imposição de castigo imoderados. 

Fonte: 
MHD,1998,231 

Contexto 2: Maus-tratos – Caracterização – mãe que expõe ao perigo a vida e a saúde de seus filhos, menores de 14 anos de 
idade, privando-os de alimentação e cuidados indispensáveis... 

Fonte: 
RT 862/660 

Definição: Exposição a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob a qual possui responsabilidade ou exerce autoridade, privando a vítima de alimentos 
ou cuidados necessários, obrigando-a a trabalhos excessivos ou, ainda, abusando dos meios de correção disciplinar.  

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A conduta é prevista de várias formas: privação (absoluta ou relativa) de 
alimentação ou de cuidados indispensáveis; sujeição  a trabalho excessivo ou 
inadequado; abuso de meios (físicos ou morais), correcionais ou disciplinares. 
A prática de mais de uma delas contra o mesmo ofendido constitui crime 
único. A mulher não pode ser sujeito passivo em relação ao marido, porquanto 
não há entre eles vínculo subordinativo. Quanto aos corretivos aplicados  por 
pais aos filhos, só são lícitos e permitidos os tradicionalmente considerado 
moderados ( ex.: o tapa leve). Já os castigos abusivos ou imoderados , que 
ponham em perigo a saúde (física ou mental), são penalmente puníveis por 
este art. 136...(p. 401, l. 05)    

(   ) Uso de citações  
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Rixa qualificada Autor: Delmanto N°:20 - A 

Definição da Lei:Art. 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores . 

Contexto 1:Crime contra a pessoa consistente em briga acompanhada de vias de fato ou violências físicas recíprocas, punida com 
detenção ou multa. 

Fonte:  
MHD,1998,216 

Contexto 2: Deve ser anulado o julgamento por decisão manifestadamente contrária à prova dos autos, uma vez que os jurados 
acataram a tese de que o homicídio deveria ser desclassificado para o crime de rixa qualificada, quando restou demonstrado que 
em nenhum momento a contenda insinuou-se de forma generalizada, mas com uma briga entre os réus e a vítima, com fácil 
constatação da participação e atividade de cada um. 

Fonte: 
RT 850/661 

Definição: Participação em rixa, praticando violência física contra pessoas de que resulte morte ou lesão corporal de natureza grave.  

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Rixa é a luta entre três ou mais pessoas, com violência física recíproca (...). A 
ação é participar ( tomar parte). A briga deve ser com violência material (não 
bastam as ofensas verbais), mas é desnecessário o contato físico entre os 
participantes, como na hipótese de arremesso de objetos. A rixa pode ser 
imprevista ou adrede  combinada, como entendem alguns autores(...). O 
número de participantes deve ser no mínimo três, ainda que algum deles não 
possa ser identificado; esse número pode ser eventualmente integrado por 
inimputável (H. FRAGOSO...). As agressões devem ser recíprocas...  (p. 403, 
l.17) 

(  x) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Calúnia Autor: Delmanto N°:21 - A 

Definição da Lei:Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 

Contexto 1: Ato ilícito que causa dano patrimonial e moral suscetível de indenização , por atingir a honra e a verdade pessoal, que 
são direitos da personalidade. Se houver impossibilidade de restauração natural, procurar-se-á, na restitutio in integrum, obter uma 
situação material correspondente, publicando-se desagravo em jornal, mas em regra, ter-se-á a reparação pecuniária. 

Fonte:  
MHD,1998,466 

Contexto 2: : Para a caracterização dos crimes de calúnia e difamação se faz necessário a atribuição de fato determinado, ofensivo 
a honra do querelante, não podendo a imputação ser vaga e imprecisa como no caso em apreço... 

Fonte: 
RT 862/643 

Definição: Imputação falsa, de forma pública, de fato criminoso a alguém. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Calúnia é a falsa imputação a alguém de fato tipificado como crime...Duas são 
as figuras ou formas previstas: a. imputar falsamente (art. 138, caput); b. 
propalar ou divulgar, sabendo falsa (...). Imputar é atribuir; propalar é propagar, 
espalhar; divulgar é tornar público, bastando para tanto que se dê 
conhecimento a uma só pessoa, pois não se pode confundir o ato (divulgar) 
com o seu resultado (divulgação). O fato deve aparentar ser específico ou 
determinado. O elemento normativo falsamente impõe que o fato seja falso em 
si ou quanto à autoria atribuída. Note-se que é presumida a falsidade de 
imputação, a menos que se faça prova de sua veracidade. Além de falso, o 
fato deve ser definido como crime... (p. 405, l. 27) 

(   )  Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Difamação Autor:Delmanto N°:22- A 

Definição da Lei: art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação 

Contexto 1:Ato de imputar a alguém fato ofensivo a sua honra ou reputação, embora não seja criminoso.É, portanto, um crime 
contra a honra, apenado com detenção e multa.Todavia é preciso lembrar que não constituem difamação punível: Ofensa irrogada 
em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador; opinião desfavorável da crítica literária, artistica ou científica, 
salvo se houver intenção deliberada de difamar; ou conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou 
informação que preste no cumprimento do dever de ofício 

Fonte: 
MHD,1998,132 
 

Contexto 2: Para a caracterização dos crimes de calúnia e difamação se faz necessário a atribuição de fato determinado, ofensivo 
a honra do querelante, não podendo a imputação ser vaga e imprecisa como no caso em apreço... 

Fonte: 
RT 862/643 

Definição: Atribuição a alguém de fato ofensivo a sua reputação. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Difamação é a imputação a alguém de fato ofensivo à sua reputação (...). A 
conduta é imputar (atribuir). O fato deve ser determinado, mas não precisa ser 
especificado em todas as suas circunstâncias. A imputação não necessita ser 
falsa, ainda que verdadeira, haverá o delito (exceção: o fato verdadeiro, 
atribuído a funcionário público em razão de suas funções). A atribuição deve 
chegar ao conhecimento de terceira pessoa, não se caracterizando o delito  se 
é o próprio ofendido quem a leva ao conhecimento de outrem...(p. 410, l. 47) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Injúria Autor: Delmanto N°:23 - A 

Definição da Lei:Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro 

Contexto 1:Insulto,afronta,ofensa,agravo ao decoro ou à dignidade de alguém, ultraje, desconsideração que ofende a pessoa em 
sua honra, dignidade ou decoro,atribuição ou divulgação de defeitos físicos ou intelectuais de enfermidades, vícios ou 
incompetências, ataque a honra consistente em meras palavras ou gestos destinados a ferir alguém.  

Fonte: 
MHD,1998,844 

Contexto 2: Não estão tipificados os crimes de calúnia, difamação e injúria, pois as expressões empregadas na decisão não foram 
proferidas com dolo específico de ofender a honra do querelante, mas tão-somente com a intenção de produzir um texto 
argumentativo... 

Fonte: 
RT 862/643 

Definição: Ofensa à honra ou ao decoro de outrem, afrontando a pessoa em sua dignidade. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Injúria é a ofensa ao decoro ou dignidade de alguém...Na injúria não há 
imputação de um fato, mas a opinião que o agente dá a respeito do ofendido. 
Ela precisa chegar ao conhecimento da vítima, ainda que por meio de terceiros 
(o ofendido não precisa ouvi-la pessoal ou diretamente)...(p. 413, l. 43) 

(   ) Uso De citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Constrangimento ilegal Autor: Delmanto N°:24 - A 

Definição da Lei:Art. 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a 
capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda 

Contexto 1: Ofensa à liberdade da pessoa, no seu querer e agir, mediante o uso de força física ou grave ameaça, reduzindo sua 
capacidade de resistência e obrigando –a a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, punida com detenção ou 
multa. 

Fonte: 
MHD,1998,812 

Contexto 2: ...Desclassificação para constrangimento ilegal – Admissibilidade – Inexistência de dolo na vontade de privar a 
liberdade da vítima – Ameaça que tinha por objetivo convencer a ofendida a voltar a viver com o réu. 

Fonte: 
RT 865/666 

Definição: Ação de forçar alguém, mediante violência moral ou  física,  ou depois de lhe haver  reduzido a capacidade de resistência por qualquer 
meio, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que a lei não manda. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (x   ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O constrangimento (coação) deve ser praticado por meio de:a. Violência. É a 
violência física sobre a pessoa. B. Grave ameaça. É a violência moral, ou seja, 
a promessa de causar mal futuro, sério e verossímel. C. Qualquer outro (meio), 
capaz de reduzir a resistência da vítima. Como exemplo desses outros meios, 
lembre-se a administração não violenta de álcool, narcótico, ou outra 
substância capaz de reduzir a resistência da pessoa. (p.426, l. 44) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Ameaça 

 

Autor: Delmanto N°:25 - A 

Definição da Lei:Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave 

Contexto 1: Designa a perspectiva de um mal, que vem abolir ou a restringir a livre manifestação da vontade de alguém, 
atemorizando-o enunciada por palavra, gesto ou sinal. Coação ou ato pelo qual alguém exerce uma pressão física ou moral 
sobre outra, seus bens ou sua honra, para obrigá-la a realizar certo negócio. 

Fonte:MHD,1998,188 

Contexto 2: ...Crime contra a liberdade – ameaça – policial militar que se manifesta de forma dolosa à vítima. 
Caracterizando ameaça implícita, capaz de causar mal injusto e grave (...) 

Fonte: 
RT 860/756 

Definição: Promessa da prática de mal grave feita a alguém, intimidando-a. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  (  x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Ameaçar significa procurar intimidar, prometer malefício. Os meios que a 
lei enumera alcançam, praticamente, todas as formas (oral, escrita, 
mímica e simbólica). O mal que se prenuncia deve ser injusto e grave ( se 
for justo, ou não for grave, inexistirá o crime). . Predomina – a nosso ver 
acertadamente – o entendimento de que a ameaça precisa ser idônea e 
séria; daí as decisões no sentido de que o delito não se configura quando 
a ameaça é feita: a. em momento de cólera, revolta ou ira; b. em estado 
de embriaguez; c. quando a vítima não lhe dá maior crédito. (p. 428, l. 01) 

(  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 
 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Cárcere privado Autor:Delmanto N°:26 - A 

Definição da Lei:Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante (...) cárcere privado 

Contexto 1: Lugar onde um particular, sob qualquer pretexto, conserva ilegalmente alguém cativo ou preso, praticando crime 
contra a pessoa. Se o objetivo for obter contagem pecuniária, ter-se-á crime de extorsão mediante seqüestro.Ato ilícito 
consistente na detenção forçada de uma pessoa em aposento ou casa particular, privando-a de sair ou obter socorro, que dá 
ensejo ao dever de reparar os danos moral e patrimonial, pagando-se uma indenização de perdas e danos. 

Fonte: 
MHD,1998,496 

Contexto 2: O acusado, ora apelante, foi processado pela prática de três fatos considerados delituosos, quais sejam, ameaça 
(CP, art. 147), invasão de domicílio e ameaça (...), e cárcere privado na forma qualificada (...) 

Fonte: 
RT 860/681 

Definição: Privação da liberdade de ir e vir de alguém, mantendo-o preso em recinto fechado. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O seqüestro e o cárcere privado são formas muito semelhantes de privação 
de direito de ir e vir, pode ser praticando-se a última por um sentido de maior 
restrição da liberdade. A conduta pode ser praticada mediante ação 
(detenção) ou inação (retenção): é, pois, comissiva ou omissiva. O 
consentimento válido da vítima excluiria o crime, segundo a opinião da 
maioria dos autores (Damásio Jesus, Direito Penal – Parte Especial, 1995, v. 
II, p. 228, H. Fragoso, Lições de direito Penal – Parte Especial, 1995, v. I, p. 
158, Álvaro Mayrink da Costa, Direito Penal – Parte Especial, 1994, v. II, t.I, 
p. 492)....(p. 429, l. 46) 

( x ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Sequestro  Autor: Delmanto N°:27 - A 

Definição da Lei:Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro... 

Contexto 1:Crime hediondo que consiste na privação ilegal da liberdade de uma pessoa, retendo-a em local isolado até receber 
uma vantagem a título de preço do resgate. 

Fonte: 
MHD,1998,308 

Contexto 2: (...) A conduta dos réus em liberar as vítimas logo após a obtenção de seu intento, descaracteriza a configuração do 
delito de seqüestro, pois a momentânea privação da liberdade das vítimas foi utilizada como meio para garantir outro delito, qual 
seja, o de extorsão. 

Fonte: 
RT 854/591 

Definição: Privação da liberdade de alguém por meio da detenção ou retenção, impossibilitando a vítima de se afastar do local em que o agente a 
colocou.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O seqüestro e o cárcere privado são formas muito semelhantes de privação 
de direito de ir e vir, pode ser praticando-se a última por um sentido de maior 
restrição da liberdade. A conduta pode ser praticada mediante ação 
(detenção) ou inação (retenção): é, pois, comissiva ou omissiva. O 
consentimento válido da vítima excluiria o crime, segundo a opinião da 
maioria dos autores (Damásio Jesus, Direito Penal – Parte Especial, 1995, v. 
II, p. 228, H. Fragoso, Lições de direito Penal – Parte Especial, 1995, v. I, p. 
158, Álvaro Mayrink da Costa, Direito Penal – Parte Especial, 1994, v. II, t.I, 
p. 492)....(p. 429, l. 46) 

(x  ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Violação de domicílio 

 

Autor: Delmanto N°:28 - A 

Definição da Lei:Art. 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa 
alheia ou em suas dependências: 

Contexto 1:Crime contra tranqüilidade doméstica, punido com detenção ou multa.Consiste em entrar ou permanecer, 
clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas 
dependências. 

Fonte: 
MHD,1998,740 

Contexto 2: Busca e apreensão – violação de domicílio – Ocorrência – diligência levada a efeito, durante o dia, em quarto de hotel 
habitado, sem o pertinente mandado judicial – Inadmissibilidade – Conceito normativo de “casa”  que se estende a qualquer 
aposento de habitação coletiva... 

Fonte: 
RT 864/510 

Definição: Entrada ou não saída, de forma clandestina ou por meio de fraude,  em casa alheia ou suas dependências, contra a vontade do titular da 
casa.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
(...) O núcleo é entrar ou permanecer. A entrada deve ser completa. A 
permanência pressupõe anterior entrada consentida (...) e sua duração deve 
ter, ao menos, alguma relevância jurídica. A conduta pode ser às claras ou às 
ocultas, de forma escondida; astuciosa, quando feita por fraude, isto é, 
simulando condição ou situação para franquear a entrada ou permanência. 
Exige-se que seja contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. A 
questão da validade do consentimento de morador que não é titular pode ser 
resolvida pela pesquisa do dolo do agente. O melhor entendimento é o que 
considera atípica a violação de casa desabitada (p.437, l. 20) 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Violação de correspondência Autor: Delmanto N°:29 - A 

Definição da Lei:Art. 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem: 

Contexto 1:Crime contra a liberdade de comunicação e pensamento. Consiste em devassar o conteúdo de correspondência(carta, 
bilhete,telegrama) particular ou oficial, que se encontra fechada e que se dirige a outrem.  

Fonte: 
MHD,1998,740 

Contexto 2: Tratando-se de crime comum, sujeito ativo do delito de violação de correspondência é qualquer pessoa, excluindo-se 
evidentemente, o remetente e o destinatário (...) 

Fonte: 
JM 1991, 178 

Definição: Abertura ou violação, sem autorização,de  correspondência fechada destinada a alguém, para tomar conhecimento de seu conteúdo. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O objeto material é correspondência (carta, bilhete, telegrama, fonopostal, 
cecograma, etc.). Deve tratar-se de correspondência fechada e dirigida a 
outrem (pessoa certa e determinada), embora possa até ser anônimo o 
remetente. A ação é devassar (olhar dentro, tomar conhecimento), admitindo a 
doutrina que seja praticada sem abertura da correspondência (olhando contra 
a luz forte, por exemplo). O elemento normativo indevidamente requer que a 
devassa seja ilegítima, indevida, e obviamente, sem consentimento. Quanto ao 
marido ler a correspondência da mulher, há duas posições: a. A conduta é 
ilícita (CUSTÓDIO DA SILVEIRA...). É lícita (H. FRAGOSO...). Esta última 
posição nos parece mais  correta.(p. 441, l. 23)  

( x ) Uso de citações  
 
(x  ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Destruição de correspondência Autor: Delmanto N°: 30 - A 

Definição da Lei:Art. 151, Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem: 
§1, I, Quem se apossa indevidamente de correspondência alheia embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói. 

Contexto 1:Crime contra a inviolabilidade de correspondência que consiste no ato de alguém apossar-se indevidamente de 
correspondência alheia e destruí-la total ou parcialmente. 

Fonte: 
MHD,1998,114 

Contexto 2: O objeto material do crime destruição de correspondência é , também, a correspondência, mas aqui há a proteção 
também para a aberta, posto que há sério dano à liberdade de manifestação do pensamento da pessoa na sonegação ou 
destruição da mensagem, seja ela fechada ou aberta.  

Fonte: 
JM 1991, 182 

Definição: Apropriação indevida de correspondência alheia, sonegando-a ou destruindo-a. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O objeto material é também correspondência, incluindo, porém, a aberta. 
Pune-se a conduta de quem se apossa, isto é, apodera-se dela para sonegá-la 
(deixar de entregar ao destinatário) ou destruí-la (arruiná-la), no todo ou em 
parte. O elemento normativo indevidamente é idêntico ao visto no caput. (p. 
442 l. 25) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Divulgação de segredo Autor: Delmanto N°:31 - A 

Definição da Lei:Art. 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é 
destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem: 

Contexto 1: Crime que consiste em revelar dolosamente o conteúdo de um documento particular ou confidencial, divulgar segredo 
profissional ou violar segredo de fábrica ou negócio ou, ainda, de sigilo de proposta de concorrência. 

Fonte:  
MHD,1998,218 

Contexto 2: A divulgação de segredo, contudo, dependendo dos fins do agente ou da espécie de sigilo, pode constituir um outro 
delito: violação de segredo profissional (art. 154), violação de sigilo funcional (art. 325), violação de sigilo de proposta de 
concorrência (...) 

Fonte: 
JM 1991, 189 

Definição: divulgação, de forma  dolosa, a alguém, de  conteúdo de documento particular ou confidencial, que possa produzir prejuízo a outrem,do 
qual seja destinatário ou detentor. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  
 

( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Não se protege o segredo recebido oralmente, mas apenas o contido em 
documento particular ou correspondência confidencial. O núcleo é divulgar, 
que significa propagar, difundir. Para alguns doutrinadores, exige-se que se 
conte o segredo a mais de uma pessoa. Em nossa opinião, todavia, basta que 
se narre a uma só, porquanto o que se tem em vista é o comportamento 
divulgar e não o resultado divulgação (vide nota Tipo Objetivo no art. 138, 
Parag. 1º do CP). O elemento normativo sem justa causa torna atípico o 
comportamento quando a causa é justa ex. defesa de o interesse legítimo) 
Segundo é o fato que deve ficar restrito ao conhecimento de uma ou de pouca 
pessoas a necessidade do sigilo pode ser expressa ou implícita.  A expressão 
possa produzir dano a outrem significa que deve existir a probabilidade  de 
dano (moral  ou econômico) para terceiro.(p. 447, l. 43) 

( x ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Violação de segredo profissional Autor: Delmanto N°: 32 - A 

Definição da Lei:Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, oficio ou profissão e cuja 
revelação possa produzir dano a outrem: 

Contexto 1:Revelação, sem justa causa, de segredo de que se tem conhecimento em razão de função, ministério ou profissão, 
causando prejuízo a outrem, punida com detenção ou multa. 

Fonte: 
MHD,1998,740 

Contexto 2: ...a partir disso, a violação do segredo profissional só constitui crime quando a revelação é feita sem justa causa por 
quem tem ciência dele em razão da função, ministério, ofício ou profissão, sendo ele capaz de produzir dano a outrem, e mesmo 
assim a adequação típica exige a presença de dolo, o que não se verifica no fornecimento do prontuário médico da vítima de 
homicídio... 

Fonte: 
  RT 826/663 

Definição: Transmissão ou revelação, indevida, a alguém de segredo profissional do qual tem ciência em virtude da função, ministério ou profissão 
que exerça, causando possível dano a outrem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(    ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A proteção inclui também o segredo oral (e até o segredo deduzido) e não 
apenas o contido em documento. Requer-se que haja nexo causal entre o 
conhecimento do segredo e a especial qualidade do agente em razão de 
função (legal), ministério (religião), oficio ou profissão. A doutrina inclui, em 
geral, os auxiliares de tais pessoas. Para CUSTÓDIODA SILVEIRA, 
abrangeria, também, o empregado doméstico (Direito Penal, 1973, p. 307) O 
segredo pode ter sido conhecido sem que o interessado o desejasse revelar 
ao agente, sendo suficiente o nexo causal. Revelar é dar a conhecer a alguém. 
A terceira pessoa que souber do segredo por lhe ter sido este revelado não 
incidirá na figura., se o der a conhecer, a menos que também exista a relação 

(x ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

causal que obriga ao sigilo. O elemento normativo sem justa causa faz com 
que seja atípica a conduta quando for justa causa. Entendemos ser necessário 
que a justa causa esteja prevista em lei. Ex: estado de necessidade, legitima 
defesa, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal (CP, 
art. 23). No exercício da Medicina, prevê  a legislação penal, como justa causa, 
a comunicação de doenças de notificação compulsória (CP, art. 269) e de 
crimes de ação pública incondicionada, mas, quanto a estes, desde que a 
comunicação não exponha o paciente a procedimento criminal (LCP, art. 66, 
II). Quanto ao consentimento do interessado, assinale-se que ele não é 
admitido como justificativa de revelação para alguns profissionais, como 
advogados (EOAB, art. 7 XIX) e médicos (Código de Ética Médica, art. 36). 
Quando admitido o consentimento precisa ser de todos os interessados no 
segredo, para que exclua crime. A expressão possa produzir dano mostra que 
deve haver a probabilidade de dano (moral ou econômico) a terceiro. Quanto 
ao depoimento em juízo, ver CPP, art. 207. (p.449, l. 11) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Furto Autor:Delmanto N°:33 - A 

Definição da Lei: Art. 155. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 
 

Contexto 1:Crime contra o patrimônio consistente na subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, sem violência, feita 
às escondidas. 

Fonte: 
MHD,1998,634 

Contexto 2: ...não há de se falar em desclassificação de roubo qualificado para furto simples, sob o argumento de ausência de 
violência ou grave ameaça...   

Fonte: 
RT 865/591 

Definição: Retirada, às escondidas, de coisa alheia móvel, apoderando-se dela para si ou para outrem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Furto é a subtração de coisa alheia móvel com o fim de apoderar-se dela de 
modo definitivo...A conduta de subtrair (tirar, retirar de alguém) pode ser direta 
ou mesmo indireta (p. 453, l. 04) 

(   ) Uso de citações  
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Furto Privilegiado Autor: Delmanto N°:34 - A 

Definição da Lei: Art. 155. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 
Par. 2. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um 
a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. 
 
Contexto 1:Vide Furto de pequeno valor.Furto de pequeno valor: Crime contra o patrimônio consistente na subtração de bem alheio 
de pequeno valor. Neste caso, o juiz pode, desde que o réu seja primário, diminuir a pena de um a dois terços, substituí-la pela de 
detenção ou aplicar somente a multa. É também chamado de furto mínimo ou privilegiado.  

Fonte: 
MHD,1998,634 

Contexto 2:  A figura  prevista no art. 155, §2º, do CP somente é passível de aplicação na forma simples do crime de furto. 
Circunstâncias  qualificadoras do delito impedem o reconhecimento do furto privilegiado (...) 

Fonte: 
RT 865/587 

Definição:  Subtração, por criminoso primário, de  coisa alheia móvel de pequeno valor, apoderando-se dela para si ou para outrem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Considera-se privilegiado o furto  quando seu autor é primário e de pouco valor 
a coisa furtada (p. 459, l. 10) 

(   ) Uso de citações  
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Furto noturno 

 

Autor: Delmanto N°:35 – A 

Definição da Lei:Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 
 Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 1º. A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. 
Contexto 1:Crime contra o patrimônio que consiste em subtrair coisa móvel alheia, sem violência, durante o repouso noturno, caso 
em que a pena será aumentada de um terço. 

Fonte: 
MHD,1998,635 

Contexto 2: Havendo provas suficientes da materialidade e autoria, e demonstrando que a subtração ocorreu durante o repouso 
noturno, em casa habitada, impositivo o reconhecimento do furto noturno, com a aplicação da causa de aumento de pena 
respectiva. 

Fonte:  
RT 850/624 

Definição:  Retirada, à escondidas durante o repouso noturno, de coisa alheia móvel, apoderando-se dela para si ou para outrem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
( x) Progressiva 
  

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O furto noturno, também chamado agravado ou qualificado pelo repouso, 
configura-se quando a subtração é praticada durante o repouso noturno. 
Aplica-se tão-só, à figura do furto simples (art. 155, caput). Predomina hoje (na 
maioria dos tribunais) a orientação que exige para a qualificação que o furto 
seja praticado em casa habitada, cujos moradores estejam repousando. 
Quanto à razão de ser do dispositivo, prende-se a remota tradição de que seria 
mais perigoso o furto praticado enquanto a vítima dormia, e à diminuição de 
sua vigilância durante o repouso. Nos dias de hoje, entretanto, quando 
crescem os crimes violentos, como o do roubo, esta figura e outras, como a 
destreza, perderam sua significação original. (p. 458, l. 17) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
( x ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de citações 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Roubo Autor: Delmanto N°:36 – A 

Definição da lei: Art. 157. Subtrair coisa alheia móvel, 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. 

Contexto 1:Crime que consiste em 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, punido com reclusão e multa. Trata-se 
de roubo próprio.Conjunto de bens roubados. 

Fonte:  
MHD,1998,224 

Contexto 2: Roubo – caracterização – Irrelevância de o agente não ter se locupletado com a coisa roubada – momento da 
consumação do delito que se dá com a efetiva subtração realizada com o emprego de violência ou grave ameaça. 

Fonte: 
RT 865/ 643 

Definição: Retirada/subtração de  coisa alheia móvel, apoderando-se dela para si ou para outrem, mediante o emprego de violência, grave ameaça 
ou qualquer meio que reduza a possibilidade de resistência 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O roubo distingue-se do furto qualificado porquanto nele a violência é 
praticada contra pessoa, enquanto no furto qualificado ela é empregada contra 
a coisa. No roubo próprio (art. 157, caput), a violência (força física) é a grave 
ameaça (promessa de mal sério) são cometidas contra a pessoa, ou seja, por 
qualquer meio, é reduzida à impossibilidade de defesa, para subtração da 
coisa. No roubo impróprio (§. 1º), a grave ameaça ou a violência são 
empregadas contra a pessoa, logo depois da subtração, para assegurar a 
impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. (p. 467, l.16) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
( x ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(x  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Roubo qualificado pelo resultado 
lesão corporal grave 

Autor: Delmanto N°: 37 - A 

Definição da Lei: Art. 157, § 3º - Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos (...) 

Contexto 1: (...) é qualificado o roubo quando da violência resulta lesão corporal de natureza grave (...). Referem-se o dispositivo às 
lesões graves em sentido amplo (...) 

Fonte: 
JM, 1991, 
216 

Contexto 2: Competência – conexão – Roubo qualificado agravado por lesão corporal de natureza grave e roubo qualificado – 
Crimes praticados em comarcas diferentes – Julgamento afeto ao juízo do local da infração à qual for cominada a pena mais grave. 

Fonte: 
RT 858/611 

Definição:  Retirada/subtração de coisa alheia móvel, apoderando-se dela para si ou para outrem, mediante o emprego de violência que resulta em 
lesão corporal de natureza grave, reduzindo a possibilidade de resistência. 

Ressemantização:     ( x) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
(   ) Subtrações na carga semântica 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
O roubo qualificado pelo resultado (lesão corporal grave), quer este 
decorra de dolo ou de culpa do agente (preterdoloso) Sem que haja, ao menos, 
culpa do agente pelo resultado, não se pode aplicar esta qualificadora (CP, art. 
19). A pessoa que sofre a lesão pode ser  outra que não a proprietária da coisa 
subtraída (mas não o co-autor ou participe do crime) e,também, o roubo pode 
ser próprio ou impróprio. A lesão grave resultante da violência, que torna o 
roubo qualificado, e aquela conceituada nos §§ 1º e 2º do art. 129 do CP, 
incluindo tanto a lesão grave como a denominada gravíssima. A comprovação 
da gravidade da lesão requer exame de corpo de delito (vide notas e 
jurisprudências no art. 129 do CP, § 1º e 2º) A lesão corporal leve fica 
absorvida. (p. 474 l. 15). 

(x ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Latrocínio Autor: Delmanto N°: 38- A 

Definição da Lei: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 possibilidade de resistência. 
§ 3º , Se a violência resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além de multa; se resulta morte, a 
reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa. 
Contexto 1:Crime duplo consistente em cometer homicídio ou lesão corporal grave com o objetivo de roubar coisa móvel alheia. Fonte: 

MHD,1998,65 
Contexto 2: Decretação para garantia da aplicação da lei penal – Admissibilidade – Latrocínio – agente que forneceu informações 
sobre a casa  da vítima, com quem trabalhava, e seus comparsas a invadiram em aniversário, ameaçando a todos com arma de fogo  
e atingindo a vítima mortalmente por ter ela reagido... 
 

Fonte: 
RT 865/613 

Definição:  Retirada/subtração de coisa alheia móvel, apoderando-se dela para si ou para outrem, mediante o emprego de violência que resulte 
morte. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(  ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:No latrocínio o resultado é a morte. (p. 476 l. 08). 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Extorsão Autor:Delmanto N°: 39 - A 

Definição da Lei: Art. 158. Constranger alguém, mediante violenta ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida 
vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. 

Contexto 1:Crime contra a inviolabilidade do patrimônio que consiste em constranger alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar 
de fazer algo, mediante violência ou grave ameaça, com o propósito de obter, para si ou para outrem, uma vantagem econômica 
indevida, apenado com reclusão e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,490 

Contexto 2: Exsurge da sentença impugnada fundamentos contundentes aptos a embasar a condenação do paciente, notadamente 
porque os depoimentos dos co-réus em juízo não guardam qualquer sintonia com o contexto em que o delito de extorsão foi 
praticado... 

Fonte: 
RT 860/543 

Definição: Coação de pessoa, por meio de violência ou grave ameaça, a fazer, permitir que se faça ou deixar de fazer alguma coisa,  visando a uma 
vantagem econômica indevida. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x)  Acréscimo na carga semântica 
(  ) Subtrações na carga semântica 
(  ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A conduta é constranger (coagir, obrigar) e deve ser praticada mediante 
violência (física contra pessoa) ou grave ameaça (promessa de causar mal 
sério e verossímel). O constrangimento deve ser para coagir a fazer (certa 
coisa), tolerar que se faça (obrigar a permitir) ou deixar de fazer (não fazer). O 
comportamento deve ter o intuito de obter indevida vantagem econômica (...). 
A vantagem que o agente pretende conseguir deve ser indevida (elemento 
normativo) e econômica; ausente algum destes dois requisitos, o crime poderá 
ser outro, mas não o do art. 158. Como economicamente apreciável, 
considera-se o ato, de caráter patrimonial ou não, capaz de produzir efeitos de 
natureza econômica em proveito do agente e\ou de terceira pessoa; por isso, o 
ato juridicamente nulo (CC, art. 166) não tipificará a extorsão. (p. 479, l. 05) 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Extorsão mediante sequestro          Autor:Delmanto  N°:40 – A 

Definição da Lei:Art. 159. Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate 

Contexto 1: Crime hediondo praticado contra a inviolabilidade de patrimônio e a liberdade pessoal de locomoção, em que 
o agente vem a seqüestrar pessoa com a finalidade  de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem como 
condição ou preço do resgate, punido com pena de reclusão. 

Fonte: 
MHD,1998,490 

Contexto 2: ...Paciente investigador de polícia, envolvido com extorsão mediante seqüestro. Circunstância que denota maior 
reprovabilidade da conduta, afastando a concessão do benefício. 

Fonte: 
RT 853/533 

Definição: Privação da liberdade de alguém, visando à obtenção de vantagem econômica para si ou para outrem como condição ou  preço de 
resgate. 

Ressemantização:     (  x) Sim    (  ) Não  ( x) Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) subtração da carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo é seqüestrar, isto é, reter alguém privando-o da liberdade. O 
seqüestro é feito a fim de obter qualquer vantagem, como condição ou preço 
de resgate ( ...). Quanto à expressão qualquer vantagem, há divergência em 
sua interpretação: seria “ econômica ou patrimonial” (...) ”econômica ou não 
econômica” (...) ”econômica”. Quanto a ser devida ou indevida essa vantagem, 
entendemos, como a maioria dos autores, que ela deve ser indevida (Contra: 
DAMÁSIO DE JESUS, Direito Penal Parte Especial, 195, V. 2, p. 326). 

 
(x ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Extorsão indireta Autor:Delmanto N°: 41 - A 

Definição da Lei: Art. 160. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a 
procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. 

Contexto 1:Fato típico penal  que consiste em exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém 
documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, punido com reclusão e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,490 

Contexto 2: A extorsão indireta é um crime de ação múltipla por prever a lei duas modalidades diversas de conduta: exigir ou 
receber. O núcleo do art. 160, portanto, é alternativo, configurando-se o crime com qualquer uma das ações (...) 

Fonte: 
JM 1991, 229 

Definição: Exigência ou recebimento, como garantia de dívida, de documento  que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou 
terceiro. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
São duas condutas previstas: exigir e receber. Exigir tem a significação de 
impor, obrigar. Receber tem o sentido de tomar, aceitar. O objeto material é 
documento que pode dar causa a procedimento criminal, isto é, que seja 
capaz de dar causa a processo penal (contra a vítima ou terceira pessoa). Daí 
o entendimento no sentido de que o documento precisa, realmente, ser apto a 
provocar ação penal contra o ofendido ou outra pessoa. Como garantia de 
dívida, na opinião da doutrina, inclui qualquer contrato, de empréstimo ou não; 
a garantia pode ser da dívida anterior, presente ou futura. Para a tipificação do 
crime, é necessário, ainda, que o agente atue abusando da situação de 
alguém. Deve, pois, ter consciência da situação de necessidade, aflição ou 
precisão da vítima ou de outra pessoa, ao exigir ou receber o documento (...). 
Entendemos que nenhum crime deve ser imputado à vítima em razão do 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

documento, ainda que terceiros possam vir a ser prejudicados, como no caso 
da circulação de cheque sem fundos que tenha sido exigido pelo autor da 
extorsão indireta. (p. 486, l. 11) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo:Alteração de limites Autor:Delmanto N°:42 - A 

Definição da Lei:Art. 181. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em 
parte, de coisa imóvel alheia 

Contexto 1:Crime perpetrado por aquele que, com intenção de se apropriar, total ou parcialmente, de imóvel alheio, suprime ou 
desloca tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo da linha lindeira ou divisória.  

Fonte: 
MHD,1998,177 

Contexto 2: O crime de alteração de limites supõe uma ação mais ou menos clandestina, apta, porém, para confundir os limites 
vigentes (...) 

Fonte: 
JM 1991, 233 

Definição: Supressão ou mudança de lugar sinal indicativo de linha divisória como tapume, marcos ou termos, a fim de apropriar-se de imóvel alheio 
total ou parcialmente. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
 O comportamento incriminado é suprimir  (eliminar, fazer desaparecer) ou 
deslocar (tirar ou mudar de lugar). O objetivo material (aquilo que se suprime 
ou desloca) vem assim indicado: tapume (cerca ou muro que serve de limite 
entre imóveis), marco (sinais materiais, como tocos, árvores, postes, piquetes, 
estacas ou pedras que indicam a linha divisória) ou qualquer outro sinal 
indicativo de linha divisória (valas, cursos d’água etc.) Na conduta de suprimir  
é apagada, completamente, a linha de separação. Na de deslocar, os sinais 
são removidos para outro ponto, fazendo supor que é diversa a linha divisória; 
não basta à tipificação a colocação de novos marcos sem supressão dos 
anteriores. (p. 487, l. 35) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Usurpação de águas Autor: Delmanto N°:43 - A 

Definição da Lei: Art. 161, I – Desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias. 

Contexto 1:Consiste no ato de desviar ou represar, em proveito próprio ou de terceiro, águas alheias. Fonte: 
MHD,1998,680 

Contexto 2: Consuma-se o delito com o desvio ou represamento, não sendo necessário o proveito do agente ou terceiro. 
Perfeitamente admissível é a tentativa de usurpação de águas. 

Fonte: 
JM 1991, 235 

Definição: Ação de mudar o curso ou represamento de águas alheias em proveito próprio ou de outrem. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Desviar é mudar a direção das águas, represar é conter e acumular as águas. 
O objeto material do delito são as águas alheias, que podem ser públicas ou 
particulares, “ correntes ou estagnadas, perenes ou temporais, nascentes ou 
pluviais” ou até “subterrâneas” (HUNGRIA, ...). A simples extração da água 
não configura este delito (p.488, l. 49) 

( x) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Esbulho possessório Autor:Delmanto N°:44 - A 

Definição da Lei:Art. 161 II – invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício 
alheio, para o fim de esbullho possessório. 
  
Contexto 1: Crime de usurpação que consiste no fato de o agente invadir, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante 
concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, com o escopo de espoliar o proprietário, arrendatário, locador, etc. 
(...)do exercício da posse do imóvel, submetendo-o à sua disponibilidade.  

Fonte: 
MHD,1998,364 

Contexto 2: Reintegração de posse – servidão de passagem – esbulho processório comprovado – limitação de horário...Sustenta 
a recorrente que a decisão merece reforma tendo em vista que não restaram provados os requisitos do art. 927 do CPC (posse, 
esbulho, data do esbulho e perda da posse). Ficando impossibilitada a concessão liminar do tráfego agravado. 

Fonte: 
RT 865/260 

Definição: Invasão de mais de duas pessoas, de forma violenta ou com ameaça grave, de  terreno ou edifício alheio a fim de espoliação do exercício 
da posse do imóvel, despojando-o. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Para que haja o esbulho possessório, no campo penal, é necessário que a 
invasão tenha por fim o esbulho e seja praticada, em terreno ou imóvel alheio, 
com violência a pessoa ou grave ameaça, ou, ainda, em concurso de 
pessoas.(p. 489, l. 12) 

(  ) uso de citações 
 
(x  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo:Dano Autor:Delmanto  N°:45 - A 

Definição da Lei:Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia 

Contexto 1: (...) Consiste na lesão (diminuição ou destruição) que, devido a certo evento, sofre uma pessoa contra sua vontade, em 
qualquer bem ou interesse jurídico., patrimonial ou moral.  

Fonte: 
MHD,1998,3 

Contexto 2: Dano – descaracterização – Preso que destrói, inutiliza ou deteriora os obstáculos materiais à consecução da fuga – 
ausência de dolo específico – condenado que não tinha o propósito de causar prejuízo ao titular do objeto material do crime... 

Fonte: 
RT 851/512 

Definição: Destruição ou inutilização, total ou parcialmente, de coisa alheia. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não   
(  x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
A figura contem três núcleos alternativos: destruir (eliminar, extinguir), inutilizar 
(tornar inútil, imprestável) ou deteriorar (arruinar, estragar). A deterioração não 
se confunde com a conspurcação, pois nesta não fica afetada “a individualidade 
ou substância da coisa” (Hungria, ...). Quanto ao desaparecimento, a opinião 
mais acertada é a de que não configura crime de dano (nessa posição: 
Damásio de Jesus...)...(p. 492, l. 33) 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Apropriação indébita Autor: Delmanto  N°:46 - A 

Definição da Lei:Art. 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção 

Contexto 1: Crime consistente no abuso de confiança, em que aquele que tem a guarda, posse ou detenção da coisa móvel alheia, 
por qualquer título, com obrigação de restituí-la ou aplicá-la somente ao uso determinado, dela se apodera dolosamente. É 
portanto, a lesão de um direito patrimonial sobre coisa móvel alheia, pelo abuso da detenção ou posse não criminosamente obtida, 
por lhe ter sido entregue em confiança. 

Fonte: 
MHD,1998,242 

Contexto 2: ...Apropriação indébita – Advogado – Denúncia apta – completa descrição da conduta ilícita, inclusive quanto ao valor 
efetivamente apropriado – Ressarcimento posterior  à consumação mencionada na denúncia que dúvida alguma poderia gerar a 
respeito da quantia, objeto do delito – Ressarcimento do prejuízo que não elide o dolo – Apropriação indébita caracterizada...  

Fonte: 
RT 865/584 

Definição: Apoderamento de coisa alheia móvel da qual já tem a posse ou detenção para uso determinado. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não   
(  x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Ao contrário do furto ou do estelionato, na apropriação indébita inexiste 
subtração ou fraude. O agente tem a anterior posse da coisa alheia, que lhe foi 
confiada pelo ofendido, mas inverte a posse, isto é, passa a agir como se 
fosse ele o dono da coisa.(p. 499, l.09) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Apropriação de coisa achada Autor: Delmanto N°:47 - A 

Definição da Lei:Art. 169, § 2º – quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou ao 
legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de quinze dias. 

Contexto 1:Ato daquele que, ao encontrar coisa perdida, não a restitui ao seu dono nem a entrega à autoridade competente, dentro 
do prazo legal, apropriando-se dela. 

Fonte: 
MHD,1998,242 

Contexto 2: Apropriação de coisa achada – caracterização – carteira perdida em via pública contendo dinheiro e documentos – 
Utilização dos valores para pagamento de contas, em vez de efetuar a devolução para a autoridade policial, sob o aforismo “achado 
não é roubado” ... 

Fonte: 
RT 865/610 

Definição: Apropriação, total ou parcialmente, de coisa alheia perdida, não devolvendo-a a seu dono, nem entregando-a à autoridade competente 
dentro do prazo legal. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo é igual ao do art. 168 do CP (apropriar-se). Todavia, é diverso o 
objeto material. Aqui, a coisa alheia vem ao agente por erro (dar uma coisa por 
outra, entregar à pessoa errada, supor inexistente obrigação de entregar etc. ), 
caso fortuito ou força da natureza (causas estranhas à vontade do 
proprietário). Não é o recebimento ou o encontro que configura o crime: é a 
posterior apropriação do detentor, ao não devolver ou ao recusar-se a restituir 
a coisa que lhe foi entregue ou lhe veio às mãos. (p. 514, l. 16) 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Estelionato Autor:Delmanto  N°:48 - A 

Definição da Lei:Art. 171. 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: 

Contexto 1:Crime doloso que lesa patrimônio alheio. Fonte 
MHD,1998,423 

Contexto 2: Tratando-se de crime de estelionato que, em tese, teria sido praticado contra a Caixa Econômica Federal (...) a 
competência para o seu processo é da Justiça Federal... 

Fonte: 
RT 865/705 

Definição: Emprego de meio fraudulento com o objetivo de induzir alguém ao erro, ou mantê-lo nele, a fim conseguir vantagem indevida para si ou 
para outrem, com lesão patrimonial alheia. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não   
 
(x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Para que o estelionato se configure, é necessário: 1º) o emprego, pelo 
agente, de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; 2º) induzimento 
ou manutenção da vítima em erro; 3º) obtenção de vantagem patrimonial ilícita 
pelo agente; 4º) prejuízo alheio (do enganado ou de 3ª pessoa). Portanto, 
mister se faz que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo alheio) 
relacionado com a fraude (ardil, artifício, etc. e o erro que esta provocou (...).(p. 
518, l. 04) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Disposição de coisa alheia como 
própria 

Autor: Delmanto N°: 49 - A 

Definição da Lei: Art. 171. § 2, I. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou garantia coisa alheia como própria. 

Contexto 1:Crime que consiste em vender,permutar,alugar,dar em pagamento ou em garantia bem alheio como próprio, punido com 
reclusão e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,197 

Contexto 2: Disposição de coisa alheia como própria – Descaracterização – Cessão de linhas telefônicas alheias como se 
fossem próprias – Inexistência de previsão no tipo da ação de ceder – Possibilidade de desclassificação do delito previsto no art. 
171, § 2º, I, CP para a fraude do art. 171. caput...  

Fonte: 
RT 822/609 

Definição: Ato de vender, permutar, alugar, dar em pagamento ou em garantia coisa alheia como se fosse própria. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
O objeto material é a coisa (móvel ou imóvel) alheia. A conduta incriminada é 
vender, permutar, dar em pagamento, locar ou dar em garantia coisa alheia 
como se fosse própria. A enumeração é taxativa, não incluindo a promessa de 
venda e compra sem a cessão de direitos. (p. 525, l. 34) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Defraudação de penhor Autor: Delmanto N°:50 - A 

Definição da Lei: Art. 171, III – defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a 
posse do objeto empenhado 

Contexto 1:Crime que ocorre quando o devedor que tem a posse de uma coisa dada em penhor agrícola, pecuária ou industrial 
aliena, sem anuência do credor, a garantia pignoratícia, sujeitando-se, assim, a uma pena de reclusão e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,37 

Contexto 2: Crime contra o patrimônio – defraudação de penhor – caracterização – delito que se consuma com o esbulho da 
garantia pignoratícia, não exigindo vantagem patrimonial do agente – dolo consistente na alienação do bem que o agente sabe ser 
objeto de garantia. 

Fonte: 
RT 848/678 

Definição: Defraudação, por meio de alienação não consentida de objeto empenhado do qual tem a posse, da garantia pignoratícia.  

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O objeto empenhado deve estar na posse do devedor. O comportamento 
incriminado é defraudar, que pode ser praticado mediante alienação (venda, 
troca, doação etc) “ou por outro modo” (“desvio, consumo, destruição, 
abandono, inutilização, deterioração, etc.). A defraudação pode ser total ou 
parcial, mas é imprescindível à tipificação que se faça sem o consentimento do 
credor. (p. 527, l. 42) 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
 (   ) Uso de remissivas 
 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Fraude no pagamento por meio de 
cheque 

Autor: Delmanto N°:51 - A 

Definição da Lei: Art. 171, VI, Emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. 

Contexto 1:Crime contra o patrimônio e fé pública, apenado com reclusão e multa, praticado por qualquer pessoa que venha a emitir 
cheque sem suficiente provisão de fundos, em poder do sacado(banco), ou lhe frustrar o pagamento. 

Fonte: 
MHD 
1998,57 

Contexto 2: Sujeito passivo do crime de fraude no pagamento por meio de cheque é o tomador (beneficiário) do cheque, aquele que 
o recebe para desconto, sendo lesado por não haver fundos suficientes em poder do sacado, ou por ser impedido pelo agente, do 
desconto devido (...) 

Fonte: 
JM 1991, 
291 

Definição: Ação de emitir cheque sem a devida provisão de fundos em poder do sacado ou quem lhe frustra o pagamento. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Dois são os tipos previstos: a. emitir, isto é, colocar em circulação o cheque, 
não bastando o simples ato de preenchê-lo ou assiná-lo; b. frustrar, ou seja, 
obstar seu pagamento mediante bloqueio de conta, retirada do saldo ou conta-
ordem de pagamento. Obviamente, a contra-ordem deve ser sem motivo justo, 
para configurar a frustração. A ação de endossar não configura o crime...Não 
há o crime se o cheque não tiver sido dado como ordem de pagamento à vista. 
Semelhantemente, não se caracterizará a infração penal, sem que a emissão 
ou a frustração represente prejuízo novo para a vítima; por exemplo, quando o 
cheque é dado em troca de outro título (promissória, duplicata) que o credor já 
possuía garantindo a mesma dívida. Quanto ao cheque especial (ou cheque 

(  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

garantido), a sua emissão sem fundos não caracteriza o crime, que pode, 
porém, decorrer da fraude em seu uso dolosamente superior ao limite 
contratado pelo cliente do banco. (p. 529, l. 45) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Abuso de incapazes Autor:Delmanto N°:52- A 

Definição da Lei:Art. 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade 
mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro 

Contexto 1:Ato pelo qual se procura, aproveitando-se da inexperiência, necessidade ou paixão do menor de dezoito anos ou da 
alienação ou debilidade mental de alguém, por sugestão ou persuasão, induzi-lo à prática de um ato suscetível de produzir efeito 
jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. 

Fonte: 
MHD,1998,32 

Contexto 2:  Abuso de Incapazes – agente que, aproveitando-se da incapacidade da tia idosa, teria feito com que a mesma lhe 
transferisse valores constantes em conta bancária – titularidade dos valores bancários apontados como indevidamente apropriados e 
caracterização da plena capacidade, de fato e de direito da vítima que não foram objeto de debate e decisão por parte do tribunal a 
quo... 

Fonte: 
RT 828/569 

Definição: Exploração da necessidade, paixão ou inexperiência de incapaz, em proveito próprio ou alheio, convencendo-o a praticar ato capaz de 
produzir efeitos jurídicos, em prejuízo próprio ou de terceiro. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não   
(x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica   
 
(   ) Progressiva 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Abusar  tem o sentido de prevalecer-se, usar mal. O agente abusa : a) da 
necessidade, paixão ou inexperiência do menor; b) ou do estado mental do 
alienado ou débil. Induzindo. Diz a lei, o que significa que não basta à tipicidade 
a simples aquiescência, pois deve haver persuasão. A pratica de ato suscetível 
de produzir efeito jurídico, isto é, ato idôneo a provocar tais efeitos, pois, caso 
contrário, a conduta será atípica. O ato deve ser em detrimento do incapaz ou 
de terceiro. O erro quanto à incapacidade da vítima constitui erro de tipo (CP, 
art. 20). (p. 540, l. 10) 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Induzimento à especulação Autor: Delmanto N°: 53 - A 

Definição da Lei: Art. 174. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-a 
à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. 

Contexto 1:Crime que consiste em abusar em proveito próprio ou alheio, da inexperiência da menoridade, da simplicidade ou da 
inferioridade psíquica ou mental de outrem, induzindo-o à pratica de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, 
sabendo que a operação é ruinosa, comprometendo seu patrimônio ou a de terceiro. 

Fonte: 
MHD,1998,828 

Contexto 2: O induzimento à especulação é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa que saiba das condições 
da vítima. 

Fonte: 
JM, 1991, 302 

Definição: Abuso da inexperiência, simplicidade ou inferioridade psíquica ou mental da vítima, persuadindo-a à prática da aposta, jogo ou a 
especulação com títulos ou mercadorias, ciente de que tais operações avultam a probabilidade de erro.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
...a conduta incriminada é abusar, induzindo. O agente induz a vítima ao jogo, 
à aposta ou à especulação com títulos ou mercadorias. Na hipótese de 
especulação, é mister que o agente saiba ou deva saber que ela é ruinosa...(p. 
541, l. 08) 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Fraude no comércio Autor: Delmanto N°: 54 - A 

Definição da Lei: Art. 175. Enganar, no exercício da atividade comercial, o adquirente ou consumidor: 
I – vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 
II – entregando uma mercadoria por outra... 
 
Contexto 1:  Ato de enganar o freguês por parte do comerciante, no exercício de sua atividade mercantil, através do fornecimento de 
mercadoria falsificada ou deteriorada ou, ainda, da entrega de uma mercadoria por outra. 

Fonte: 
MHD,1998, 
597 

Contexto 2: É crime a fraude no comércio (...) Comina-se ao delito pena bem inferior em quantidade e qualidade ao estelionato uma 
vez que, no caso, a vítima, sabendo da tendência dos comerciantes em aproveitar-se o máximo possível de suas vendas, inclusive 
gabando a mercadoria das qualidades que não tem, deve melhor acautelar-se na verificação daquilo que adquire. 

Fonte: 
JM 1991, 
305 

Definição: Venda de mercadoria falsificada ou deteriorada como verdadeira, ou entrega uma mercadoria por outra, enganando no exercício da 
atividade comercial, o consumidor. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A figura fundamental (caput) é enganar (iludir), prevista em duas modalidades: 
a. vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada 
(inciso I). A permuta e a doação não são alcançadas pelo tipo. B. Entregando 
uma mercadoria por outra; o engano pode referir-se à substância, qualidade, 
quantidade, ou procedência de origem da mercadoria (inciso II). Nos dois 
incisos o vocábulo mercadoria tem sentido amplo, compreendendo qualquer 
coisa móvel e apropriável que se negocie (...) (p. 542, l. 10) 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Negociação de voto Autor: Delmanto N°: 55- A 

Definição da Lei: Art. 177. Par. 2º. Incorre na pena...o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o vota nas 
deliberações de assembléia geral. 

Contexto 1:Crime de fraude ou abuso na administração de sociedade por ações ,que consiste no fato de o acionista negociar, para 
obter vantagem ilegítima para si ou para outrem, em prejuízo de outros acionistas, o voto nas deliberações de assembléia geral. 
Permissão legal de acordo de acionistas sobre o exercício de direito de voto na assembléia geral, desde que não lese os interesses 
da sociedade por ações nem confira vantagens indevidas ou ilícitas aos acionistas. Esse acordo, devidamente formalizado e 
apresentado à companhia, deverá ser arquivado em sua sede e observado por aquela. 

Fonte: 
MHD,1998,346 

Contexto 2: O crime de negociação de voto é de perigo, consumando-se com a simples negociação, ou seja, com o acordo ilícito 
efetuado pelos acionistas. Caso o acordo gire sobre a aprovação de conta ou parecer, pratica o agente o crime previsto no art. 177, 
par. 1, inciso VII, e não o que se examina. 

Fonte: 
JM 1991, 319 

Definição: Ato, realizado pelo acionista, de negociar o voto nas deliberações de assembléia geral a fim de obter, ilicitamente, benefício pessoal  ou 
para outrem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Pune-se a negociação (compra ou venda) de voto nas deliberações de 
assembléia geral. É lícito, porém,  o acordo de acionistas, previsto na lei nº 
6.404\76, o que leva MAGALHÃES NORONHA a considerar derrogado este § 
2º do art. 177 do CP...(p. 548, l. 05) 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(  x) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Fraude à execução 

 

Autor: Delmanto N°:56 – A 

Definição da Lei:Art. 179. Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas 

Contexto 1:Crime contra o patrimônio, que consiste na alienação, desvio, destruição, danificação de bens ou simulação de dívidas 
por parte do devedor que foi acionado para pagamento de débitos, desde que não seja  comerciante, de modo a evitar a penhora, 
fraudando a execução de sentença condenatória. Ato de frustrar qualquer providencia tomada pelo vencedor de uma demanda para 
executar a sentença, antes ou após a instauração do processo de execução, no curso de ação fundada em direito real, ou de 
demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. O vencido visa isentar-se do ressarcimento através da dilapidação, alienação ou 
oneração do seu patrimônio, de  modo a evitar , assim, que este seja utilizado, por ordem judicial para pagamento dos seus débitos. 
É, portanto, qualquer ato lesivo que venha a ser praticado pelo devedor para impedir a penhora.  

Fonte: 
MHD,1998,596 

Contexto 2: Ação penal privada – Crime contra o patrimônio – Fraude à execução – Intervenção judicial do Ministério Público do 
Trabalho – desnecessidade – legitimidade do adquirente de boa-fé dos móveis e equipamentos penhorados em processos 
trabalhistas para oferecimento da persecução penal. 

Fonte: 
RT 868/586 

Definição: Ação de alienar, desviar, destruir, danificar ou simular dívidas de forma a frustrar a execução de sentença judicial ou de título executivo 
preconstituído, evitando a utilização dos bens para pagamento de débitos. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  



 

Retextualização:   (   ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Fraudar execução é tornar irrealizável a execução de sentença judicial ou de 
título executivo preconstituído, pela inexistência (real ou simulada) de bens. 
Taxativamente são arroladas as formas de frustrar: alienando, desviando, 
destruindo ou danificando bens, ou ainda, simulando dívidas. É indispensável 
que o devedor tenha conhecimento da ação de execução proposta e que a 
diminuição do seu patrimônio torne impossível a execução da dívida....(p. 549, 
l.34) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Receptação 

 

Autor: Delmanto N°:57 – A 

Definição da Lei:Art. 180.  Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou 
influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte; 

Contexto 1:Crime que consiste no fato de alguém adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, 
coisa que sabe ser produto de crime ou influir terceiro de boa-fé a adquiri-la, recebê-la ou ocultá-la. 

Fonte: 
MHD,1998,54 

Contexto 2: Receptação – absolvição – Inadmissibilidade – Veículo furtado apreendido na oficina – dono de funilaria que não 
poderia desconhecer a origem criminosa do veículo, visto estar sem placas e sem documentação. 

Fonte: 
RT 864/582 

Definição: Ato de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que tem ciência de que é fruto de crime, ou influenciar terceiro, de boa-fé,  a 
adquirir, receber ou ocultar a fim de obter proveito próprio ou alheio. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não   
( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica   
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Deve ser coisa móvel (ou imóvel mobilizada), sendo imprescindível que se trate 
de produto de crime (vide nota pressuposto). Embora a lei empregue  a palavra 
“coisa”, entendemos que não se deve interpretá-la como incluindo os imóveis. 
A receptação, tanto etimologicamente como na acepção usual, tem a 
significação de dar receptáculo, esconder, recolher. Não se compatibiliza, pois, 
com os bens imóveis (contra, incluindo os imóveis: H Fragoso, Lições de Direito 
Penal – Parte Especial, 1995, v. I, P. 336)...Na receptação própria (primeira 
parte do caput), a conduta é adquirir (aquisição onerosa ou gratuita), receber ( 
a qualquer título), transportar (levar, carregar), conduzir (guiar, dirigir) ou ocultar 
(esconder ou tornar irreconhecível) coisa que sabe ser produto de crime (p.551, 
l. 38). 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Receptação qualificada Autor:Delmanto N°:58 - A 

Definição da Lei: Art. 180. § 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à 
venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou Industrial, coisa que deve ser produto de 
crime: 
Parag.2. Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o 
exercido em residência. 
Contexto 1:Crime de aquisição dolosa pelo receptador de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, empresa 
concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, apenado com reclusão e multa em dobro.  

Fonte: 
MHD,1998,55 

Contexto 2: Para a configuração da receptação qualificada é necessário que o agente tivesse condições de saber da procedência 
ilícita da res adquirida, não sendo imprescindível demonstrar as circunstâncias em que se deu o delito anterior que passou a 
corromper o bem. 

Fonte: 
RT 860/628 

Definição: Ato de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar bens ou instalações do patrimônio da União, Estado, Município, empresa de 
concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista,  ciente de que é fruto de crime, ou influenciar terceiro, de boa-fé,  a adquirir, 
receber ou ocultar a fim de obter proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial. 
Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não   

(   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
As condutas alternativas previstas são adquirir , receber, transportar, conduzir, 
ou ocultar, já previstas e analisadas no caput, bem como ter em depósito (em 
estoque), desmontar (desmanchar), montar (aprontar para funcionar), remontar 
(tornar a montar, remodelar), vender (alienar por certo preço), expor à venda 
(por à vista para vender), ou de qualquer forma utilizar (fazer uso), em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial (p. 554, l. 41) 

(   ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Violação de direito autoral  Autor :Delmanto N°:59 – A 

Definição da Lei:  art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos 
 

Contexto 1:Infração  ao direito de autor como: imprimir ou publicar obra literária, científica, ou artística sem permissão do autor; 
reproduzir obra com fraude; deixar de indicar o nome do autor etc. Enfim, é qualquer contrafação ou desrespeito ao direito de autor 
que gera responsabilidade civil e criminal para o ofensor. 

Fonte: 
MHD,1998,740 

Contexto 2: Crime contra a propriedade intelectual – Violação de direito autoral – caracterização – Pirataria – Venda, em praça 
pública e com o intuito de lucro, de cópias de CDs musicais sem a devida autorização do autor... 

Fonte: 
RT 862/657 

Definição: Infração do direito de autor e os que lhe são conexos, imprimindo, publicando, reproduzindo ou copiando obra sem autorização de quem é 
de direito. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica   
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Em sua redação, o art. 184 do CP considera crime a conduta de quem violar 
(infringir, ofender, transgredir) direito autoral (decorrente de uma criação 
intelectual) ou que lhe é conexo. Segundo o escólio de Carlos Alberto Bittar 
(Direito do Autor. 3ª ed. Atualizada por Eduardo C. B. Bittar, Forense 
Universitária, p. 152). “direitos conexos são os direitos reconhecidos, na 
produção ou, ainda, na difusão da obra intelectual. São os denominados 
direitos “ análogos”aos de autor, “afins” , “vizinhos”, ou ainda “parautorais”, 
também consagrados universalmente”. Prosseguindo, ensina o saudoso 
mestre que, na doutrina, “ pacífica ... é a compreensão dos artistas, intérpretes 
(cantores), executantes (músicos), organismos de radiodifusão (inclusive 
televisão) e produtores de fonogramas no âmbito desses direitos”. (p. 561, l. 
41) 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Atentado  contra a liberdade de 
trabalho 

Autor: Delmanto N°:60 - A 

Definição da Lei: art. 197. Constranger  alguém, mediante violência ou grave ameaça: 
I – a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. 

Contexto 1:Crime de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a exercer, ou não, arte, ofício, profissão ou 
indústria ou a trabalhar, ou não, durante certo período ou em determinados dias.Crime contra a organização do trabalho que 
consiste em, mediante violência ou grave ameaça, constranger alguém a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a 
participar de paralisação de atividade econômica. 

Fonte: 
MHD,1998,304 

Contexto 2: “No período de 21 a 30 de abril do corrente ano, a Fazenda “Brasil Verde”, situada no município de Sapucaia/PA, foi 
fiscalizada por agentes do Ministério do Trabalho, conforme relatório anexo, enviado a esta Procuradoria da República, face a 
constatação da prática de crimes de redução à condição análoga a de escravo, de aliciamento e trabalhadores, de atentado contra 
a liberdade do trabalho e de frustração de direito assegurado por lei trabalhista, perpetrados na aludida Fazenda. 

Fonte:  
RT 870/560 

Definição: Ação de constranger alguém, por meio de violência ou grave ameaça,  a fim de forçar a exercer arte, ofício, profissão ou indústria , ou 
obrigar que trabalhe, ou não, em determinado período ou dia. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )   Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 Constranger alguém, mediante violência (física  contra pessoa) ou grave 
ameaça (promessa de causar mal futuro, sério e verossímel). São quatro os 
objetivos, alternativos, do constrangimento: a. exercer ou não exercer arte, 
ofício, profissão ou indústria; b. trabalhar ou não trabalhar durante certo 
período ou em determinados dias; c. abrir (iniciar ou reiniciar) ou fechar o seu 
estabelecimento de trabalho; d. participar de parede ou paralisação de 
atividade econômica. O constrangimento pode ser praticado contra pessoa 
diversa (ex: parente) daquela cujo trabalho o agente quer cercear. O crime 
será único, ainda que várias sejam as vítimas...(p. 568, l. 34) 

(   )  Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Boicotagem  violenta Autor: Delmanto N°: 61- A 

Definição da Lei: Art. 198 - ...não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola 

Contexto 1:Crime contra a organização do trabalho, consistente na prática de atos que venham a constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a não fornecer a outrem ou a não adquirir dele matéria-prima, produto industrial ou agrícola. É uma 
espécie de ostracismo econômico por haver resistência, levar a efeito por meios violentos, oposta contra uma empresa comercial 
ou industrial ou contra determinado produto de certa procedência, forçando a abstenção de comércio com elas, fazendo com que a 
pessoa lesada fique à margem do círculo econômico a que pertence, vendo-se na contingência de ter que cessar suas atividades, 
uma vez que ninguém adquire seus produtos ou fornece-lhe matéria prima. 

Fonte: 
MDH,1998,424 

Contexto 2: Na segunda parte do art. 198 está tutelada a realização normal das relações do trabalho no tipo denominado 
boicotagem (ou boicote) violenta. A denominação vem do nome James Boycott, administrador agrícola da Irlanda “com quem os 
camponeses e fornecedores da região romperam relações (forçando-o a emigrar para a América), em represália à sua atuação 
vexatória”. 

Fonte: 
JM 1991, 386 

Definição: Ato de constranger alguém, por meio de violência ou grave ameaça, a não fornecer a outrem ou não adquirir dele matéria-prima, produto 
industrial ou agrícola. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 



 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
...pune-se, apenas, a boicotagem violenta, tanto na forma de não 
fornecimento como na de não-aquisição. O rol é taxativo e não deve ser 
alargado: o não-fornecimento ou a não-aquisição só pode ser de matéria-prima 
(substância bruta) ou produto industrial ou agrícola...(p. 569, l. 29)  

(  )  Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Atentado contra a liberdade de 
associação 

Autor: Delmanto N°:62 - A 

Definição da Lei: Art. 199. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou 
associação profissional. 

Contexto 1: Crime que consiste em constranger uma pessoa, usando de violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de 
participar de associação profissional ou sindicato. 

Fonte: 
MHD,1998,304 

Contexto 2: Define-se no art. 199 o crime de atentado contra a liberdade de associação (...) A conduta típica é ainda a de 
constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça, agora com o fim de impedir a liberdade de exercer o seu direito de se 
associar ou não a determinada entidade de classe (...) 

Fonte: 
JM 1991, 387 

Definição: Ato de constranger uma pessoa, por meio de violência ou grave ameaça, a fazer parte ou não de associação profissional ou sindicato.  

Ressemantização:     (  ) Sim    (x  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Quanto ao constrangimento, violência (física contra a pessoa) e grave ameaça 
(séria, idônea), vide nota ao art. 146 do CP. O que se pune, aqui, é a coação 
exercida para participar ou deixar de participar de determinado (certo) 
sindicato ou associação profissional. (p. 570, l 15) 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Paralisação de interesse coletivo de 
trabalho 

Autor: Delmanto N°: 63- A 

Definição da Lei:Art. 201. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de 
interesse coletivo: 

Contexto 1:Fato típico penal que consiste em participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando interrupção de 
obra pública ou serviço de interesse coletivo, punido com detenção e multa , visando a manutenção e a regularidade de serviços ou 
obras de relevância social.  

Fonte: 
MHD,1998,508 

Contexto 2: O crime de paralisação do trabalho de interesse coletivo está definido no art. 201 (...) a incriminação abrange todos 
aqueles que participem de greve ou lock-out que provoque interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Pune-se, 
assim, neste caso,  a greve pacífica ilegal (...) 

Fonte: 
JM 1991, 390 

Definição: Ato de participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, causando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A figura abrange tanto a greve (abandono coletivo) dos empregados como o 
lockout (suspensão) dos empregadores (vide comentário ao art. 200 do CP). 
Visa a punição da greve pacífica, quando provocar a interrupção de obra 
pública ou de serviço de interesse coletivo. O núcleo é participar (tomar parte). 
(p. 572 l. 35). 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x) Marcas metalinguísticas 
 
( x ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Sabotagem Autor: Delmanto N°: 64 - A 

Definição da Lei: Art. 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o fim de...danificar o estabelecimento ou as coisas 
nele existentes ou delas dispor. 

Contexto 1:Crime contra a organização do trabalho punido com reclusão e multa, cometido por aquele que, dolosamente, impede 
ou dificulta o curso normal do trabalho ou, ainda, danifica o estabelecimento industrial, comercial ou agrícola ou instrumentos ou 
coisas nele existentes úteis à produção. Na linguagem comum, diz-se de qualquer ato secreto ou resistência passiva contra causa a 
que se deve cooperar. 

Fonte: 
MHD,1998,229 

Contexto 2: Sabotagem – Caracterização – Agente que, por sentimento de vingança, entope a rede de esgoto do vizinho, 
ocasionando inundação que impediu o desenvolvimento das atividades comerciais da empresa, culminando com o fechamento da 
loja pela vigilância sanitária – Impossibilidade de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (...) 

Fonte: 
RT 826/646 

Definição: Ação de entrar, sem autorização, ou ocupar estabelecimento comercial ou agrícola com o objetivo de danificá-lo ou as coisas nele 
existentes, ou ainda, delas dispor.   

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
São três as modalidades de sabotagem previstas alternativamente: a. danificar 
estabelecimento; b. danificar as coisas existentes no estabelecimento; c. 
dispor (usar, guardar, alienar onerosa ou gratuitamente) das coisas existentes 
no estabelecimento. (p. 573, l. 26) 

(  ) Uso de citações  
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Invasão de estabelecimento Autor: Delmanto N°: 65 - A 

Definição da Lei: Art. 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal 
do trabalho... 

Contexto 1:  Crime punível com reclusão e multa, que consiste em invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou 
agrícola, com o firme propósito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o fim de danificar o estabelecimento 
ou as coisas nele existentes ou delas dispor. É um atentado contra a organização do trabalho. 

Fonte: 
MHD,1998,901 

Contexto 2: Várias são as condutas no artigo 202, que definem os delitos de invasão de estabelecimento (...). tutela-se com o 
dispositivo a organização do trabalho, bem como o patrimônio da empresa ou pessoa física. 

Fonte: 
JM 1991, 391 

Definição: Ação de entrar, sem autorização, ou tomar posse, arbitrariamente, de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola a fim de impedir ou 
dificultar o andamento do trabalho. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (    )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
...invadir (entrar à força ou sem direito)...O objeto material é o estabelecimento 
industrial, comercial ou agrícola. (p. 573, l. 10) 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Aliciamento para o fim de emigração Autor: Delmanto N°:66 - A 

Definição da Lei: Art. 206. Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para o território estrangeiro. 

Contexto 1: Crime contra a organização do trabalho perpetrado com o intuito de levar, mediante promessas enganosas, dois ou 
mais trabalhadores para outro país, retirando-os do Brasil, para fins de emigração, punido com detenção e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,165 

Contexto 2: O dolo do crime de aliciamento para fim de emigração é a vontade de atrair os trabalhadores para a sua 
transferência para outro país. 

Fonte: 
JM 1991, 394 

Definição: Ação de recrutar trabalhadores, utilizando meio fraudulento,  com o objetivo de levá-los para território estrangeiro. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O verbo recrutar tem o sentido de aliciar, angariar. A lei refere-se a 
trabalhadores, o que indica a necessidade de as pessoas recrutadas terem tal 
qualificação, ou seja, exercerem algum ofício, atividade ou mister. Para 
DAMÁSIO DE JESUS (...) os trabalhadores recrutados devem ser pelo menos 
dois; na opinião de MAGALHÃES NORONHA (...) o número mínimo é de três, 
pois “ quando a lei se contenta  com aquela quantidade”, ou seja, dois , “o diz 
expressamente (art. 150, §1º, 155, § 4º, IV, 157, §2º, II, 158, § 1º, etc.)” . A 
nosso ver, em face da expressão usada (trabalhadores, no plural), basta o 
número de dois (...). A lei visa à punição do recrutamento fraudulento 
(enganador, ardiloso) não do legítimo. (p. 577, l. 34) 

(x  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Impedimento de cerimônia funerária Autor: Delmanto N°:67 - A 

Definição da Lei: Art. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. 

Contexto 1:Delito de perturbar ou impedir enterro, punido com detenção ou multa. Fonte: 
MHD,1998,767 

Contexto 2: O primeiro dos delitos referidos no Capítulo II do Título V, que trata dos crimes contra o respeito aos mortos, é o de  
impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, previsto no art. 209 (...) 

Fonte: 
JM 1991, 407 

Definição: Ação de impedir ou perturbar cerimônia funerária ou enterro. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A ação alternativamente prevista é impedir (paralisar, impossibilitar) ou 
perturbar, embaraçar, atrapalhar, estorvar). Enterro é o transporte do corpo do 
falecido em cortejo fúnebre ou mesmo desacompanhado, até o local do 
sepultamente ou cremação, e a realização destes. Em nossa opinião, a 
expressão enterro deve  ser realizado no mesmo lugar do sepultamento ou 
cremação; seria, aliás, um contra-senso que a lei tutelasse apenas o 
transporte, o sepultamento e a cremação e não o velório. Cerimônia funerária 
é o ato religioso ou civil, realizado em homenagem ao morto. (p. 582, l. 16) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Violação de sepultura Autor: Delmanto N°:68 - A 

Definição da Lei: Art. 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. 

Contexto 1:Crime contra o sentimento de respeito aos mortos. Consiste na profanação de sepultura ou urna funerária, punida com 
reclusão ou multa 

Fonte: 
MHD,1998,741 

Contexto 2: Inaplicabilidade – Violação de sepultura – Inimputabilidade penal – agente portador de doença mental, que é 
absolvido e submetido à medida de segurança... 

Fonte: 
RT 865/679 

Definição: Ação de devassar ou profanar sepultura ou urna funerária. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x  ) Não  (   ) Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica   
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 Duas são as condutas alternativamente indicadas: violar (abrir, devassar) ou 
profanar (ultrajar, macular). Como objeto material são previstas a sepultura 
(lugar onde o cadáver está enterrado) e a urna funerária (que guarda cinzas ou 
ossos) (p. 583, l. 02) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Subtração de cadáver Autor: Delmanto N°: 69 - A 

Definição da Lei: Art. 211. (...) subtrair (...) cadáver ou parte dele. 

Contexto 1:Crime  punido com reclusão e multa, por ferir o sentimento de respeito aos mortos que consiste em se apropriar 
dolosamente de cadáver para sua utilização para fins científicos ou para retirada de próteses dentárias, incrustações e pinos de 
ouro. 

Fonte: 
MHD,1998,447 

Contexto 2: Qualquer pessoa, inclusive membro da família, pode praticar o crime de (...) subtração ou ocultação de cadáver (...) Fonte: 
JM 1991, 411 

Definição: Ação de subtrair cadáver ou parte dele. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
...Subtrair  (tirar do local)...O objeto material é o cadáver, ou seja, o corpo 
humano morto (não o esqueleto, nem as cinzas), incluindo o natimorto; ou 
parte dele, isto é, as partes sepultadas separadamente, desde que não se trate 
de partes amputadas do corpo da pessoa viva. (p. 583, l. 41) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Ocultação de cadáver. Autor: Delmanto N°: 70- A 

Definição da Lei:Art. 211. (...) ocultar cadáver ou parte dele: 

Contexto 1:Ato de esconder o corpo da vítima, sem, contudo, destruí-lo, para ocultar fatos, dificultar a ação da justiça ao apagar 
vestígios do crime, impedir uma sucessão, ou ainda, satisfazer perversão sexual (necrofilia). 

Fonte: 
MHD,1998,424 

Contexto 2: Não há falar em crime de ocultação de cadáver, previsto no art. 211 do CP, se as provas colhidas não deixam dúvidas 
de que a vítima foi deixada no riacho ainda com vida e depois de socorrida veio a falecer no hospital. 

Fonte: 
RT 857/610 

Definição: Ato de esconder, fazer desaparecer cadáver ou parte dele. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
São três os núcleos alternativamente previstos; (...) ocultar (esconder). O 
objeto material é o cadáver, ou seja, o corpo humano morto (não o esqueleto 
nem as cinzas), incluindo o natimorto, ou parte dele, isto é, as partes 
sepultadas separadamente, desde que não se trate de partes amputadas do 
corpo de pessoa viva (p. 583, l. 41) 

(  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

 

Termo: Vilipêndio a cadáver Autor: Delmanto N°:71 - A 

Definição da Lei: Art. 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. 

Contexto 1:Crime contra o sentimento de respeito aos mortos, punido com detenção e multa, que consiste em ultrajar o cadáver ou 
suas cinzas. 

Fonte: 
MHD, 1998, 
753 

Contexto 2: Vilipêndio a cadáver – Absorção pelo crime de ocultação de cadáver – admissibilidade – Mutilação do corpo da vítima 
que teve o propósito inequívoco de tornar mais fácil a remoção e ocultação dos restos da ofendida ... 

Fonte: 
RT 841/662 

Definição: Ação de tratar, com desprezo, cadáver ou suas cinzas, ultrajando-os. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x  ) Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (x   ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A ação vilipendiar significa aviltar, ultrajar e pode ser praticada mediante 
palavras, escritos ou gestos. Cadáver é o corpo humano morto, abrangendo o 
natimorto. Cinzas são os restos de um cadáver. A conduta deve ser praticada 
perante, sobre ou junto do cadáver e suas cinzas (H. FRAGOSO..., 
MAGALHÃES NORONHA) (p. 585, l. 10) 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

FICHA TERMINOLÓGICO-DISCURSIVA 

Termo: Estupro Autor: Delmanto N°:72 - A 

Definição da Lei: Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. 

Contexto 1:Conjunção carnal ou cópula vagínica, com ou sem immissio seminis, levada a efeito por violência ou grave ameaça, 
coibindo qualquer reação eficaz da mulher para opor-se ao ato. Crime contra a liberdade sexual punível com reclusão. 

Fonte: 
MHD,1998,437 

Contexto 2: O paciente já foi condenado, em 28.03.2007, por prática de estupro, contra duas vítimas menores de catorze anos. Fonte: 
RT 865/602 

Definição: Ação de forçar a mulher, por meio de violência ou grave ameaça, à conjunção carnal ou cópula vagínica.  

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  (x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo é constranger (forçar, compelir, obrigar). A pessoa a quem se 
constrange é mulher, de forma que a vítima deste crime somente pode ser do 
sexo feminino, seja ela menor ou maior, virgem ou não, honesta ou prostituta. 
O constrangimento visa à conjunção carnal, isto é, a união sexual, a cópula 
vagínica. É indiferente que a cópula seja completa ou não, ou que ocorra a 
ejaculação, mas é imprescindível que haja a introdução, completa ou não, do 
órgão copulador do agente na vagina da vítima. Outro tipo de coito poderá 
tipificar o crime do art. 214 do CP, mas não este. O constrangimento deve ser 
feito mediante violência (física) ou grave ameaça (ameaça de mal sério e 
idôneo) e deve haver dissenso da vítima. (p. 587, l. 33) 

(x  ) Uso de citações 
 
(x  ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Atentado violento ao pudor Autor:  Delmanto N°:73 - A 

Definição da Lei: Art. 214. Constranger alguém, mediante violenta ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal. 

Contexto 1:ATENTADO AO PUDOR:crime contra a liberdade sexual consistente no ato libidinoso ou impudico, diverso do da 
conjunção carnal, praticando com violência, grave ameaça ou fraude contra pessoa de qualquer sexo, para saciar paixões lascivas 
ou por depravação moral. O crime será qualificado se dele resultar lesão corporal ou morte. 

Fonte: 
MHD,1998,304 

Contexto 2: Atentado violento ao pudor – Descaracterização – Violência presumida – Vítima menor de 14 anos – Presunção 
relativa , que admite prova em contrário – Pretensa ofendida que se insinuava para o acusado para que ele a namorasse, tendo 
sido ela que procurou espontaneamente o relacionamento sexual... 

Fonte: 
RT 860/651 

Definição: Ação de forçar alguém, por meio de violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato que vise ao prazer 
sexual diverso da conjunção carnal. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O constranger, mediante violência ou grave ameaça, é igual o anotado no 
crime anterior (...). Aqui, porém, o constrangimento não visa à cópula vagínica, 
mas a coagir o ofendido a praticar ou a permitir que com ele se pratique ato 
libidinoso diverso da conjunção carnal. Na forma de praticar, é a vítima quem, 
obrigada, pratica o ato; na forma de permitir, ela tem papel passivo. O ato 
libidinoso é o ato lascivo, voluptuoso, que visa ao prazer sexual. Para a 
tipificação do crime deste art. 214, costuma-se considerar necessário que haja 
contato corporal no ato libidinoso. (p. 593, l. 03)  

(  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Corrupção de menores Autor: Delmanto N°:74 - A 

Definição da Lei: Art. 218. Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de catorze e menor de dezoito anos, com ela praticando ato de 
libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo. 

Contexto 1:Crime contra costumes consistente em praticar com maior de quatorze e menor de dezoito anos ato libidinoso ou induzi-
lo a praticá-lo ou presenciá-lo. 

Fonte: 
MHD,1998,904 

Contexto 2: O delito de corrupção de menores previsto na lei 2.252/54 é de natureza formal e objetiva tutelar a moralidade do 
menor e a evitar a sua exploração, visando coibir a sua participação em empreitada criminosa junto a maiores de 18 anos... 

Fonte: 
RT 865/692 

Definição: Ação de perverter  ou facilitar a perversão de pessoa maior de catorze e menor de dezoito anos, praticando com ela ato de libidinagem, ou 
induzindo-a a praticá-lo em si mesma ou em terceiro ou  a presenciá-lo. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
São dois os núcleos alternativos:1. Corromper, que tem a significação de 
perverter, viciar, depravar. 2. Facilitar a corrupção é tornar mais fácil, ajudar, 
prestar auxílio à iniciativa do menor, para a mesma corrupção de alguém é 
necessário que não se trate de pessoa já moralmente corrompida. Quanto à 
modalidade da ação, três são as previstas: a.  com ela praticando ato de 
libidinagem (praticando com a vítima); b. ou induzindo-a a praticá-lo (a vítima é 
induzida a praticar o ato em si mesma ou com terceiro, na presença do 
corruptor); c. ou presenciá-lo (assistência da vítima a ato praticado pelo agente 
ou por terceiro). Ato de libidinagem é semelhante a “ato libidinoso”, ou seja, ato 
lascivo, voluptuoso, que visa ao prazer sexual. (p. 600, l. 31)  

(  ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Favorecimento da prostituição Autor:Delmanto N°: 75 - A 

Definição da Lei: Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone. 

Contexto 1:Crime que consiste em induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir seu abandono, apenado com 
reclusão, haja ou não uso de violência, e acrescido de multa se praticado com fim lucrativo. 

Fonte: 
MHD,1998,525 

Contexto 2: Favorecimento da prostituição – caracterização – Agente que facilita a prática  do comércio sexual, destinando em 
seu estabelecimento comercial local para a prática de encontros amorosos... 

Fonte: 
RT 862/650 

Definição: Ato de estimular ou atrair alguém à prostituição, criando condições ou impedindo seu abandono. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 

Retextualização:   (x   ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Prostituição é o comércio habitual do próprio corpo, para a satisfação sexual 
de indiscriminado número de pessoas. É indiferente o sexo das pessoas nela 
envolvidas. Embora, antigamente, só houvesse a prostituição feminina, hoje 
também existe a masculina, que se inclui no mesmo conceito. São três as 
condutas previstas no art. 228: a. Induzir (persuadir, levar, mover) ou atrair 
(induzir de forma menos direta) alguém à prostituição. B. Facilitar (prestar 
auxílio) a prostituição, que se entende ser possível por omissão, na hipótese 
do agente com dever jurídico de assistência, como é o caso dos pais, os 
outros (CP, art. 13, §. 2º). C. Impedir que alguém abandone a prostituição, isto 
é, impossibilitar, opor-se a que alguém decidido a deixar a prostituição a 
abandone. A lei não requer especial finalidade do agente para os 
comportamentos; todavia, caso ele seja movido pelo fim do lucro, o 
enquadramento será na figura qualificada do § 3º. (p. 613, l. 14) 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Rufianismo Autor: Delmanto N°:76 - A 

Definição da Lei: Art. 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em 
parte, por quem a exerça. 

Contexto 1:Proxenetismo. Ato pelo qual se tira proveito de prostituição alheia, participando de seus lucros ou fazendo-se sustentar, 
no todo ou em parte, por quem a exerça, punido com reclusão ou multa. 

Fonte: 
MHD,1998,225 

Contexto 2: Determina o art. 230 do CP que só existirá o crime de rufianismo, quando o agente participar dos lucros da prostituta 
em decorrência da profissão desta.  Não foi o que ocorreu no caso em julgamento... 

Fonte: 
RT 847/680 

Definição: Exploração  da prostituição alheia, tirando proveito ao participar diretamente dos lucros ou fazendo-se sustentar,  no todo ou na parte, por 
quem a exerça.  

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A conduta prevista é tirar proveito da prostituição alheia (aproveitar-se 
economicamente de pessoa que exerça a prostituição), sendo previstas duas 
modalidades: a. Participar diretamente de seus lucros. É o comportamento de 
quem participa dos lucros daquele que exerce a prostituição, numa espécie de 
sociedade. Obviamente, a incriminação  também alcança o agente que aufere 
todos os lucros dessa pessoa. Não é necessário que o agente viva, 
exclusivamente, desses ganhos, podendo ter outras fontes lícitas de 
rendimentos.b. Ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a 
exerça. É a manutenção, completa ou parcial, do agente por quem exerce a 
prostituição, mediante roupa, casa, comida, etc. Habitualidade: em ambas as 
modalidades (“participando” ou”fazendo-se sustentar”) é necessário que a 
conduta seja habitual (constante, continuada), não caracterizando a infração 
benefícios ocasionalmente recebidos. Prostituição alheia: a vítima deve ser 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realmente prostituta ou homem que exerça a prostituição, e não pessoa que 
viva às custas de amantes determinados. (p. 617, l. 25) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Ato obsceno Autor: Delmanto N°:77 - A 

Definição da Lei:Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público. 

Contexto 1:Crime de ultraje ao pudor público consistente na prática em local aberto ou exposto ao público, de ato de natureza 
sexual gravemente ofensivo ao pudor, tais como conjunção carnal, bestialidade, exibicionismo, masturbação, pigmalionismo.  

Fonte: 
MHD,1998,322 

Contexto 2: Transação Penal – Ato obsceno – Acordo aceito pelo acusado e homologado pelo juízo – Fato que gera eficácia de 
coisa julgada formal e material, não podendo, posteriormente, ser determinado o prosseguimento da ação penal – Extinção de 
punibilidade que se opera com o cumprimento do que já foi acordado ou com o transcurso do tempo relativo a pena em abstrato. 

Fonte: 
RT 870/679 

Definição: Prática de qualquer ato impudico, que tenha característica sexual em sentido amplo, em lugar público, ou aberto ou exposto ao público  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A conduta punida é praticar ato obsceno. Segundo  José Afonso da Silva...” 
obscenidade e pornografia são palavras que, freqüentemente, andam juntas. 
São vocábulos afins. Pornografia vem do grego  pronographos, que significa 
literalmente “escrever sobre as rameiras”. Ou seja, a descrição da vida das 
prostitutas. E a obscenidade, a sexualidade impudica, é justamente o metier 
dessas mulheres. A obscenidade é, portanto, o gênero e a pornografia, uma de 
suas espécies”. E complementa: “Agora sabemos que os “palavrões” são 
palavrões porque são obscenos. E são obscenos porque nomeiam sem 
hipocrisia, eufemismo ou pudor o que nunca deve ser mencionado em público: 
a sexualidade luxuriosa e autêntica...Ato obsceno, portanto é aquele que 
ofenda o poder público, vinculado à sexualidade, de acordo com o meio ou 

(x  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

circunstâncias em que é praticado. O ato com conotação sexual pode ser real 
ou simulado, não se enquadrando no dispositivo a manifestação verbal 
obscena e tampouco, aduzimos, a nudez pura e simples, bem como a nudez 
artística e a motivada por questões políticas (vide nota abaixo). A conduta 
deve ser praticada: a. em lugar público (acessível a número indefinido de 
pessoas); b. ou aberto ao público (onde qualquer pessoa pode entrar, ainda 
que mediante condições); c. ou exposto ao público (que permite que número 
indeterminado de pessoas vejam; é o lugar devassado)(p. 621, l. 27) 
 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Objeto obsceno Autor: Delmanto N°: 78 - A 

Definição da Lei:Art. 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, 
escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno; 

Contexto 1:Escrito desenhado ou pintura etc. que é imoral ou indecente ou atenta ao pudor e destina-se a comércio, distribuição ou 
exposição pública. 

Fonte: 
MHD, 1998, 
627 

Contexto 2: Ementa oficial: Apelação criminal – escrito ou objeto obsceno – Caracterização – apelante envia por meio de e-mail 
imagens pornográficas estritamente obscenas a várias seções da Companhia – Perícia realizada no computador pessoal do policial 
revela que as imagens obscenas têm como remetente o endereço do réu – Apelo não provido. 

Fonte: 
RT 870/753 

Definição: Ação de produzir, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda qualquer tipo de material (escrito, desenho, pintura, estampa, etc.) que 
ofenda o pudor médio da coletividade, com o objetivo de comercializar, distribuir ou expor publicamente. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
São várias as ações incriminadas, tratando-se de tipo penal misto alternativo (o 
crime será único, ainda que o agente pratique mais de uma das ações 
indicadas); fazer (criar, produzir), importar (fazer entrar no País), exportar (fazer 
sair para outro pais), adquirir (obter, a título oneroso ou não) ou ter sob sua 
guarda (guardar). As ações, todavia, devem ser praticadas com finalidade 
especial para fim de comércio, de distribuição ou exposição pública, não é 
punível a conduta para uso próprio (vide Tipo subjetivo); O objeto material é 
indicado: escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno, 
abrange, assim, filmes, fotografias, discos etc. É sempre discutível o caráter de 
obscenidade em obras artísticas e literárias, sendo necessária a apreciação do 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

seu conjunto e que a obra,como diz HELENO FRAGOSO, “materialmente 
expresse um fato atentatório ao pudor público, revelando por parte do autor o 
propósito de excitar a sensualidade e a luxúria” (Lições de Direito Penal – Parte 
Especial, 1965, v.III, PP, 679-685). (p. 624, l. 45) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Bigamia Autor: Delmanto N°: 79- A 

Definição da Lei: Art. 235.Contrair alguém , sendo casado, novo casamento. 

Contexto 1:Crime contra a família que pessoa casada vem a praticar ao convolar novas núpcias sem que tenha sido dissolvido seu 
vínculo matrimonial anterior por morte do outro cônjuge, por divorcio ou sentença de nulidade ou anulidade do casamento. Infração 
do impedimento matrimonial de vínculo, que é dirimente público ou absoluto, causando a nulidade do segundo casamento se o 
precedente ainda não estiver dissolvido. Proibida está, portanto, de se casar pessoa vinculada a matrimonio anterior válido .Enquanto 
subsistir validamente o primeiro casamento, não se pode contrair o segundo, por ter a família base monogâmica. O separado 
judicialmente, antes de obter o divorcio, não poderá convolar novas núpcias. Não constitui impedimento existência de casamento 
religioso não inscrito no registro civil. Assim, o que for casado apenas no religioso poderá consorciar-se novamente   com outra 
pessoa. O mesmo se diga do divorciado, do viúvo ou daquele que teve seu casamento declarado inválido. 

Fonte: 
MHD,1998, 
413 

Contexto 2: A conduta típica consiste em pessoa casada contrair (adquirir, assumir) novas núpcias, sendo pressuposto para o delito a 
existência formal de casamento anterior. Deixa de existir o crime quando declarado nulo ou anulado o matrimônio anterior ou 
posterior, este por razão diversa da bigamia (§ 2º) 

Fonte: 
CB 2004, 
115 

Definição: Ação de realizar/contrair o sujeito, já sendo casado, novo casamento. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 



 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo do tipo é um só: contrair, isto é, levar a efeito, realizar, efetuar. É 
pressuposto (ou elementar) deste crime a existência formal e a vigência de 
anterior casamento. Do contrário, a conduta será atípica. Concubinato não 
serve de pressuposto. Se for anulado o primeiro matrimônio, por qualquer 
razão, ou o posterior, por motivo diverso da bigamia, considera-se inexistente o 
crime (§ 2º do art. 235 do CP)...O casamento religioso, salvo o que tiver sido 
registrado  no registro civil (vide CR, art. 222, § 2º, CC, art. . 1516, § 2º), não 
serve de pressuposto para o crime. A pessoa separada judicialmente não pode 
contrair novo matrimônio enquanto não se divorciar, sob pena de incidir no 
crime deste artigo. Isto porque, de acordo com o art. 1.571, § 1º, do CC, o 
casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo 
divórcio. (p. 627, l. 28) 

( x ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
  
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Conhecimento prévio de 
impedimento 

Autor: Delmanto N°: 80 - A 

Definição da Lei: Art. 237. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. 

Contexto 1: Em Direito Penal, diz-se do crime contra a família, que consiste em contrair casamento, conhecendo a existência de 
impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. 

Fonte: 
IBN, 1991 

Contexto 2: O crime de conhecimento prévio de impedimento está previsto no art. 237 (...). A conduta típica  (...)é casar-se 
conhecendo a existência de impedimento absoluto (...) 

Fonte: 
JM 1991, 32 

Definição: Ação de contrair casamento, ciente da existência de impedimento que inviabilizaria a ação, causando sua nulidade absoluta. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (  x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
(...) contrair, que significa levar a efeito, realizar, efetuar. Para a incriminação, é 
suficiente que o agente se case sabendo da existência de impedimento que lhe 
cause a nulidade absoluta. Tanto serve o casamento civil quanto o casamento 
religioso com efeitos civis. Sobre o impedimento de que trata este art. 237, 
deve-se aplicar o art. 1521 do CC, segundo o qual “ não se podem casar: I – os 
ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; II – os 
afins em linha reta; III – o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o 
adotado com quem o foi do adotante; - IV os irmãos unilaterais ou bilaterais, e 
demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; V – o adotado com o filho do 
adotante; VI – as pessoas casadas; e VII – o cônjuge consorte”. A presença de 
qualquer desses impedimentos torna nulo o casamento (...). O impedimento 
pode se referir a apenas um dos contraentes ou a ambos. (p. 631, l. 25) 

(x  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Simulação de casamento Autor: Delmanto N°:81 – A 

Definição da Lei: Art. 239. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. 

Contexto 1:Crime contra a organização regular da família, punido com detenção, que consiste em enganar o outro nubente ou seu 
representante legal de que houve celebração de casamento. Ato nupcial levado a efeito pelos nubentes para enganar terceiro, 
possibilitando-lhes elidir perseguição racial ou política, obter passaporte etc. Sem que em momento algum tivessem vivido como 
marido e mulher. Alguns autores entendem válido esse casamento, repelindo a ação anulatória, salientando a seriedade da 
instituição social, outros já preconizam sua nulidade, por ser ele uma fraude à lei e a à ordem pública. 

Fonte: 
MHD,1998,345 

Contexto 2: Para configurar-se o crime é indispensável que a simulação de casamento ocorra por meio de engano (ardil, fraude, 
armadilha) do outro contraente. Assim, a simples representação de estar se casando, para “pregar uma peça nos amigos”, é 
insuficiente para caracterizá-lo. 

Fonte: 
CB 2004, 129 

Definição: Simulação de casamento, representando com semelhança o ato verdadeiro, a fim de enganar alguém com interesse real no fato. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Pune-se a simulação de casamento civil em que tenha havido o engano de 
terceira pessoa. A simulação do casamento religioso, a nosso ver, não 
constitui conduta típica, porquanto não atenta contra o bem jurídico tutelado, 
dependendo, para ser equiparado ao ardil, de ser registrado em registro 
próprio (CC, art. 1.515). Ao contrário do que ocorre nos crimes previstos nos 
crimes previstos nos arts. 235, 236 e 237, em que o casamento efetivamente 
ocorre, embora nulo ou anulável, neste art. 239 ele não chega sequer a se 
realizar, porque se trata de uma farsa ou simulação. O núcleo é simular (fingir, 
representar), devendo o agente empreender alguma fraude para tanto. 

(x  ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Necessário à caracterização do crime que se trate efetivamente de uma farsa 
e que outra pessoa (contraente ou não) seja enganada. (p. 633, l. 13) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Registro de nascimento inexistente Autor: Delmanto N°: 82 - A 

Definição da Lei: Art. 241. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. 

Contexto 1:REGISTRO DE NASCIMENTO: assento de nascimento de criança no registro público. Esse registro é obrigatório 
mesmo que a criança tenha nascido morta ou morrido durante o parto. Se for natimorta, o assentamento será feito no livro “ C 
auxiliar” . Se morreu por ocasião  do parto, tendo respirado, serão feitos dois registros: O de nascimento e o de óbito. O registro de 
nascimento é uma instituição pública destinada a identificar os cidadãos, garantindo o exercício de seus direitos. 

Fonte: 
MHD,1998,102 

Contexto 2: O tipo subjetivo é constituído pelo dolo, representado pela vontade consciente de promover o registro civil de 
nascimento inexistente. 

Fonte: 
CB 2004,137 

Definição: Ação de promover /requerer a inscrição de nascimento que não existiu. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Promover  tem o sentido de dar causa, requerer, provocar. A conduta deve 
visar à inscrição (registro) de nascimento inexistente, isto é, nascimento que 
não existiu ou nascimento de natimorto. A relevância jurídico-penal da conduta 
incriminada está no fato de que a certidão do termo de nascimento registrado 
no Registro civil faz prova de filiação, conforme dispõe o art. 1.603 do CC, 
gerando direitos e correlatos deveres e obrigações...(p. 634, l. 12) 

(x ) Uso de citações 
 
(x  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Parto suposto Autor: Delmanto N°: 83 - A 

Definição da Lei: Art. 242. Dar parto alheio como próprio... 

Contexto 1:Parto simulado, para fingir nascimento que não houve; aquele que, na verdade, não ocorreu. Crime contra o estado de 
filiação, que consiste em dar parto alheio como próprio, punido com reclusão, se, porém, for praticado por motivo nobre, a pena 
será de detenção. 

Fonte: 
MHD,1998,531 

Contexto 2: Parto suposto – Ação penal – trancamento por falta de justa causa – Inadimissibilidade – Agentes que supostamente 
teriam dado parto alheio como próprio, registrando como suas filhas de outrem – conduta que caracteriza, em tese, o delito previsto 
no art. 242 do CP (STJ) 

Fonte: 
RT 838/519 

Definição: Ação de declarar, como seu, parto de outra pessoa ou fingir nascimento que não houve. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
A primeira figura incriminada é dar parto alheio como próprio,  nela não se 
enquadrando o fato oposto de dar parto próprio como alheio. Para a tipificação 
do art. 242, não basta que a mulher, simplesmente, diga que um recém-
nascido é seu filho. Mister se faz a criação de situação em que prenhez  e 
parto são simulados e é apresentado recém- nascido alheio como se fosse 
próprio; ou a parto real, mas o natimorto é substituído por filho de outrem. 
Nesta modalidade, não se faz necessário à configuração do crime o registro 
civil falso, que, se vier a ocorrer, para configurar o crime em sua segunda 
modalidade. ..(p. 635, l. 26) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:  Ocultação de recém nascido Autor: Delmanto N°: 84 - A 

Definição da Lei:  Art. 242. ...Ocultar recém nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil. 

Contexto 1:Crime contra o estado de filiação, consistente em ocultar ou substituir recém nascido, suprimindo ou alterando direito 
inerente ao estado civil, punido com reclusão. Mas se o delito for praticado por motivo nobre ou altruísta, a pena será de detenção 
dando-se, ainda ao magistrado a liberdade de deixar de aplicar essa pena. 

Fonte: 
MHD,1998,425 

Contexto 2: O tipo subjetivo é composto, em todas as condutas descritas, pelo dolo, representado pela vontade consciente de 
praticar as ações incriminadas, isto é, (...) ocultar recém-nascido, com a finalidade de suprimir ou alterar direitos inerentes ao seu 
estado civil(...)  

Fonte: 
CB 2004, 141 

Definição: Crime que consiste na ocultação ou substituição de recém-nascido, suprimindo ou alterando seu direito natural ao estado civil. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  (  x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Ocultar é esconder, sonegar. Como recém-nascido entende-se a expressão 
em seu sentido comum e não restrita ao conceito científico. Não basta para a 
tipificação a mera ocultação, sendo necessária que esteja acompanhada da 
privação dos direitos do recém-nascido, isto é, que seja suprimido ou alterado 
direito inerente ao estado civil. A ocultação deve ter impedido, por exemplo, o 
devido registro de recém-nascido. O registro posterior não elide o crime já 
consumado. 

(  ) Uso de citações 
 
(x  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: registro de filho alheio como próprio Autor: Delmanto N°: 85 - A 

Definição da Lei: Art. 242. (...) registrar como seu o filho de outrem (...) 

Contexto 1: (...) inscrever, no registro civil, como sendo seu filho o de outra pessoa (...) Fonte: 
JM, 1991, 44 

Contexto 2: Sentença – emendatio libelli – Admissibilidade – Crime contra o estado de filiação – Registro de filho alheio como 
próprio – Reclassificação da conduta delituosa de falsidade ideológica para supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil 
de recém-nascido... 

Fonte: 
RT 857/605 

Definição: Ato de inscrever, no registro civil, filho de outra pessoa como seu. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(    ) Subtrações na carga semântica 
 
( x  ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo é registrar, que tem a significação de declarar o nascimento, promover 
sua inscrição no registro civil. Pune-se a ação de registrar como seu o filho de 
outrem. Ou seja, o agente declara-se pai ou mãe de determinada criança, que, 
na verdade, não é seu filho, mas de terceira pessoa...o nascimento é real, a 
criança registrada existe, porém sua filiação é diversa da declarada. Trata-se da 
chamada adoção à brasileira mediante a qual muitos casais, ainda que por 
motivos nobres, em vez de adotar regularmente uma criança..., preferem 
registrá-la como própria. Mais recentemente, tem-se tido notícia dessa prática 
envolvendo casais em que ambos os cônjuges ou companheiros, ou um deles, 
é de nacionalidade estrangeira...(p. 636, l. 24) 

(  ) Uso de citações 
 
(x  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:  Sonegação de estado de filiação 

 

Autor: Delmanto N°:86 - A 

Definição da Lei: Art. 243. Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou 
atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil. 

Contexto 1:Crime pelo qual o agente deixa em asilo ou instituição assistencial filho próprio ou alheio, ocultando sua filiação ou, 
ainda, atribuindo-lhe outra. 

Fonte: 
MHD,1998,421 

Contexto 2: Consuma-se o crime de sonegação do estado de filiação com o efetivo abandono no local previsto e nas condições 
mencionadas, verificando-se a ocultação ou alteração do estado civil, desde que, logicamente, tenha a finalidade de prejudicar 
direito inerente à filiação. 

Fonte: 
CB 2004, 145 

Definição: Abandono, em asilo de expostos ou outra instituição semelhante, de filho próprio ou alheio, omitindo-lhe a filiação ou informando, 
fraudulentamente, outra com o objetivo de prejudicar direito natural ao estado civil. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A conduta punida é deixar em asilo de expostos ou outra instituição de 
assistência. Abrange tanto a instituição pública quanto a particular, ficando 
excluídos outros locais (casa de conhecido do agente, p. ex. ( Quando o tipo 
faz referência a filho próprio, pouco importa tratar-se de criança havida ou não 
da relação do casamento ou mesmo por adoção (CR, art. 227...). Para que 
haja a conduta típica, deverá o agente não apenas deixar o filho (próprio ou 
alheio) nos locais indicados, mas também ocultar-lhe a filiação ou atribuir-lhe 
outra (...). Daí  por que o tipo exigir que o agente pratique a conduta com o fim 
de prejudicar direito inerente ao estado civil. Não é preciso que se trate de 
criança já registrada. (p. 639, l. 04) 

( x ) Uso de citações 
 
(x  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Abandono Material Autor: Delmanto N°:87 – A 

Definição da Lei: Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de dezoito anos ou inapto para o trabalho, 
ou de ascendente inválido ou maior de sessenta nãos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão 
alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. 
Contexto: Consiste no crime doloso de: deixar de prover, injustificadamente, a subsistência de cônjuge, de filho menor de dezoito 
anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou valetudinário, não providenciando os recursos que lhes forem 
necessários, faltar, sem razão plausível, ao pagamento de pensão alimentícia fixada provisória ou definitivamente pelo juiz, omitir 
socorro, sem justa causa a descendente ou ascendente gravemente enfermo, elidir, de qualquer modo, inclusive por abandono 
injustificado do emprego ou função, sendo solvente, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente estabelecida, acordada ou 
majorada. Se se configurar qualquer uma dessas figuras típicas, o infrator poderá receber a pena de detenção ou multa. É caso de 
destituição de pátrio poder, operada por sentença judicial, por constituir grave violação de dever legal e constitucional privar filho 
menor de condições imprescindíveis a sua subsistência.  É a violação da obrigação de prestar alimentos, que é recíproca entre 
ascendentes e descendentes e colaterais de segundo grau, dando origem à ação de alimentos, podendo chegar até mesmo à 
decretação de prisão civil. 

Fonte: 
MHD,1998,11 

Contexto 2: Abandono material – Caracterização – agente que deixou de honrar compromisso de pagar pensão alimentícia, sem 
apresentar justa causa – alegação de desemprego que não tem o condão de descaracterizar o delito... 

Fonte: 
RT 845/625 

Definição: Ação de deixar de prover, sem causa justa, a subsistência  do cônjuge, do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, do 
ascendente inválido ou de pessoa  maior de 60 anos,  não lhes proporcionando os recursos estritamente necessários à sobrevivência ou deixando de 
pagar a pensão alimentícia, assim como deixar de socorrer ascendente ou descendente gravemente enfermo. 
Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 

 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 



 

 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Este art. 244, caput, contém três figuras, em que a falta da justa causa é 
elemento normativo: a. Deixar, sem justa causa, de prover à subsistência. Tal 
conduta deve recair sobre o cônjuge, o filho menor de 18 anos ou inapto para o 
trabalho, o ascendente inválido ou o maior de 60 anos (quando a este, vide 
nota confronto abaixo). O elemento normativo do tipo “ não lhes 
proporcionando os recursos necessários” refere-se aos recursos estritamente 
necessários à sobrevivência da pessoa, e não àqueles no sentido de alimentos 
do Direito Civil (Hungria, Comentários ao Código Penal...). Não se configura o 
delito se a pessoa a ser assistida possui possuir recursos próprios para 
subsistir. A obrigação de prover à subsistência do necessitado pode caber a 
mais de um parente, mas a assistência suficiente prestada por um supre a 
obrigação dos demais. B. Faltando ao pagamento da pensão alimentícia 
judicialmente acordada, fixada ou majorada. É imprescindível que a pensão 
tenha sido determinada judicialmente, de forma provisória ou definitiva, em 
razão de acordo, fixação ou majoração. Aplica-se, aqui, também a ressalva 
sem justa causa, que é elemento normativo. C. Deixar, sem justa causa, de 
socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. Cuida-se, ainda, 
de abandono material (remédios, médico etc.) de “ascendente” (pai, avô, bisavô 
etc.) ou descendente (filho, neto, bisneto etc.), “gravemente enfermo”, ou seja 
com enfermidade física ou mental grave...(p. 641, l. 06)    

( x ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Frustração/Fraude no pagamento de 
pensão 

Autor: Delmanto N°: 88 - A 

Definição da Lei:art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de dezoito anos ou inapto para o trabalho, 
ou de ascendente invalido ou maior de sessenta anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão 
alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo:  
Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, “de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de 
emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. 
Contexto 1:FRUSTRAÇÃO:Ato de iludir a lei, manifestado na escusa, na tergiversação, crime praticado para impedir o cumprimento 
da lei, mediante emprego de violência ou fraude, ato ilícito pelo qual o emitente, sem fundamento legal, contra-ordena o pagamento 
do cheque que colocou em circulação. 

Fonte: 
MHD,1998,606 

Contexto 2: A conduta subseqüente é faltar ao “pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada”, 
sendo necessária a “ existência de sentença judicial alimentícia, seja homologando acordo entre as partes, seja fixando a pensão, 
ou majorando-a”. Também incorre nessa forma típica o devedor que vise fraudar o pagamento de pensão (...) 

Fonte: 
CB 2004, 147 

Definição:  Falta de pagamento de pensão alimentícia, em que se deixa de abastecer com os recursos necessários à subsistência de cônjuge, filho 
menor de dezoito anos ou inapto para o trabalho, ou ascendente inválido ou maior de sessenta anos ou  falta de pagamento de pensão alimentícia 
judicialmente acordada, deixando de socorrer,sem justificativa, descendente ou ascendente, gravemente enfermo 
Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 

 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A disposição isenta no parágrafo único pune com as mesmas penas do caput, 
quem, sendo solvente, frustra (engana, burla) ou elide (suprime, elimina), de 
qualquer modo, inclusive por abandono de emprego ou função, o pagamento 
de pensão. Deve o agente ser solvente, pois não se pode, realmente, exigir 
que alguém preste alimentos a outrem sem ter o mínimo necessário para a sua 
própria subsistência. Aliás, nesse sentido dispõe o art. 1.695 do CC. “ São 
devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem 

(x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, é aquele, de quem se 
reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento’. 
(p. 642 l.19) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Entrega de filho menor a pessoa 
inidônea 

Autor: Delmanto N°: 89 - A 

Definição da Lei:Art. 245. Entregar filho menor de dezoito anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou 
materialmente em perigo: 

Contexto 1: A entrega de filho menor de 18 anos a pessoa, com a qual saiba ou deva saber que fica, moral ou materialmente, 
constitui crime contra a assistência familiar, punível com pena de detenção (...) 

Fonte: 
NA,1989,517 

Contexto 2: Englobando num só dispositivo espécies de abandono material e moral de filho, define-se no artigo 245, com a redação 
que lhe foi dada pela lei n. 7.251, de 19.11.1984, o delito de entrega de filho menor a pessoa inidônea (...) 

Fonte: 
JM 1991, 57 

Definição: Ação de deixar menor de dezoito anos, ainda que por pouco tempo, sob a guarda ou cuidado de pessoa que possa expô-lo a prejuízo 
material ou moral. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A conduta punível é uma só: isto é, deixar sob a guarda ou cuidado. A conduta 
pode ser tanto comissiva (entrega propriamente dita) quanto omissiva (o agente 
ausenta-se do local, deixando o filho menor sob a guarda de pessoa idônea). 
\embora não se requeira que a entrega seja por maior  tempo, esse lapso deve 
ser juridicamente relevante, pois um curto espaço de tempo poderá não 
configurar o perigo punido pólo legislador (é o caso do agente que se ausenta 
por algumas horas parta ir a um restaurante, por exemplo). Incrimina-se a 
entrega do filho menor de 18 anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva 
saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. É necessário, pois, 
que essa pessoa a cuja companhia o filho é entregue, possa colocá-lo em 
perigo moral ou material. Ausente esta possibilidade concreta, não há crime. 
Apesar da rubrica se referir a pessoa inidônea, a nova redação do dispositivo 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

alcança não só o perigo moral como o material. Como exemplos de pessoas 
capazes de colocar o menor em risco material, lembramos os que o podem 
conduzir a atividade arriscadas, insalubres, temerárias ou ilícitas, como o 
trabalho infantil. Quanto ao risco moral, as pessoas viciadas em álcool ou em 
drogas ou que se dedicam a praticas de condutas moralmente condenáveis, 
como a prostituição. (p. 644, l.37) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Abandono intelectual Autor: Delmanto N°:90 – A 

Definição da Lei: Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar. 

Contexto 1:Crime cometido pelos pais que, injusticadamente, deixarem de fornecer a filho em idade escolar, ou seja, entre sete e 
catorze anos, a educação a que tem direito. Se os pais, dolosamente e sem justa causa, não tomarem as providencias necessárias 
para que o seu filho, qualquer que seja a civil natureza da filiação, receba a instrução de primeiro grau, deverão ser punidos com 
detenção ou multa. É causa justificativa da perda do pátrio poder, pois os pais que privarem filho de instrução obrigatória estão 
omitindo-se de um dever legal e constitucional. 

Fonte: 
MHD,1998,11 

Contexto 2: (...) Assim, por exemplo, não se configura abandono intelectual se deixa o réu pobre de promover a instrução primária 
do filho menor por falta de vaga no estabelecimento de ensino público local(...) 

Fonte: 
CB 2004, 154 

Definição: Ausência de provimento da instrução fundamental para filho em idade escolar sem justa causa.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (  x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Deixar de prover tem a significação de não tomar as providências necessárias. 
Trata-se de crime omissivo próprio, que pune a inobservância de dever legal 
imposto aos pais. Assim, o agente omite-se nas medidas que pode propiciar 
instrução primária (de 1º grau) de filho em idade escolar. Para que a conduta 
seja típica, impõe-se que seja praticada sem justa causa (elemento normativo 
do tipo). Como causas justas podem ser lembradas  a falta de escolas ou 
vagas, grandes distâncias a percorrer sem transporte público, penúria da 
família e, segundo HELENO FRAGOSO, também a instrução rudimentar dos 
pais...O delito configura-se independente de se tratar de filhos havidos ou não 
da relação de casamento, ou de adoção (CR, art. 227, § 6º, CC, art. 1596), e de 

( x) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

viverem eles, ou não, em companhia dos pais. (p. 647, l. 39) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Abandono moral 
 

Autor: Delmanto N°:91 - A 

Definição da Lei: Art. 247. Permitir alguém que menor de dezoito anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância: 
I – freqüente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou  de má vida; 
II – freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza;  
III – resida ou trabalhe em casa de prostituição; 
IV – mendigue ou sirva a mendigo para exercitar a comiseração pública. 
Contexto 1: Crime contra a assistência familiar por parte dos pais, do tutor ou da pessoa a quem tenha sido confiada a guarda ou 
vigilância de menor de dezoito anos, que redunda no aviltamento do caráter do incapaz, por permitir-lhe, expressa ou tacitamente a 
prática de atos atentatórios à moral ou aos bons costumes, como : freqüência habitual em casa de jogo ou mal-afamada, em 
espetáculos idôneos para perverte-lo, participação em representações ofensivas ao pudor, convivência com pessoa viciada(jogador, 
toxicômano) ou de má vida( prostituta, criminoso), residência ou trabalho em casa de prostituição ou de comércio sexual, 
mendicância ou prestação de serviço gratuito ou oneroso, a mendigo para excitar a comiseração pública. Quem assim agir poderá 
sofrer pena de detenção ou multa. Direito Civil. Constitui motivo de perda ou suspensão do pátrio poder ou de remoção da tutela. 
Haverá abandono moral sempre que o responsável pelo menor o deixar em estado habitual de vadiagem, libertinagem, criminalidade 
etc. Permitindo que exerça qualquer atividade contrária à moralidade. Urge lembrar, ainda , que se terá abandono moral se a pessoa 
(pais ou tutor) em cuja companhia vive o menor for dada a práticas imorais, como: prostituição, lenocínio, uso de entorpecentes, 
alcoolismo, vida desregrada, perversão sexual ou abusos de ordem sexual etc. Para apurar o abandono moral bastará averiguar a 
ocorrência de um dos seguintes critérios:  ocupação do menor em atividade contrária à moral ou aos bons costumes ou imoralidade 
da conduta de seus pais, tutor ou responsável. É causa de separação judicial litigiosa por constituir grave violação ao dever de mútua 
assistência a exposição do outro consorte a companhias degradantes, a freqüência a ambientes de baixa moral, submetendo o outro 
cônjuge a situações humilhantes, e a pratica homossexual, dando origem a injúria grave, por ofender a integridade moral do 
consorte. 

Fonte: 
MHD,1998,12 

Contexto 2: Sem rubrica a indicar nomem júris, está previsto no artigo 247 o crime de abandono moral (...). Destina-se o artigo 247 
à preservação moral do menor no respeito à sua formação de caráter, sentimentos etc. Procura-se impedir situações que possam 
levar à sua corrupção. 

Fonte: 
JM 1991, 63 

Definição: Consentimento para que menor de dezoito anos sob sua guarda compareça, com frequência, à casa de jogo ou mal-afamada, conviva 
com pessoa viciosa ou de má vida, assista a espetáculos que possam pervertê-lo ou deles participe, trabalhe ou resida em casa de prostituição ou 
mendigue, exercitando a compaixão pública.   



 

 

 

 

 

 

 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
( x ) Progressiva 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo do tipo é permitir, que tem o significado de dar liberdade, licença, 
consentir, admitir. Pune-se a conduta daquele que permitir que menor de 18 
anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda, tenha qualquer dos 
comportamentos indicados nos incisos, quais sejam: a)  freqüente casa de jogo 
ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou  de má vida (por exemplo 
alcoólatras, dependentes químicos); 
 freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, (como 
espetáculos envolvendo violência excessiva ou questões sexuais inapropriadas 
ao desenvolvimento da personalidade do menor, devido à sua idade) ou 
participe de representação de igual natureza (cf., neste artigo, nota Confronto, 
onde há referência ao art. 240 do ECA); c) resida ou trabalhe em casa de 
prostituição;d) mendigue ou sirva a mendigo para exercitar a comiseração 
pública (o que infelizmente tem sido uma prática corriqueira nas grandes 
capitais brasileiras)...(p. 649, l. 01) 

( x ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Subtração de incapazes Autor: Delmanto N°:92 - A 

Definição da Lei: Art. 249. Subtrair menor de dezoito anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. 

Contexto 1:Crime, punido com detenção que consiste em retirar menor de dezoito anos ou interdito do poder de quem o tem sob 
sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. 

Fonte: 
MHD,1998,447 

Contexto 2: Inquérito policial – Trancamento por falta de justa causa – Inadmissibilidade – Subtração de incapaz e falsidade 
ideológica e Liberdade provisória – Admissibilidade – Padrasto que subtrai menor, criada como filha, desobedecendo a ordem 
judicial de entregá-la a pai biológico – Hipótese em que o delito a ser atribuído é o da subtração de incapazes e não de seqüestro 
qualificado. 

Fonte: 
RT 828/596 

Definição: Retirada ou furto de incapaz  do poder, vigilância ou guarda  de quem de direito/responsável legal. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  (x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo subtrair significa tirar, retirar. Não se confunde com a conduta menos 
gravosa do induzimento à fuga prevista no art. 248 do CP, em que o menor ou 
interdito é ludibriado, convencido a fugir. A pessoa que se subtrai é  menor de 
18 anos ou interdito (submetido judicialmente à curatela). Se o menor de 18 
anos for emancipado (CC, art. 5º), não poderá mais ser sujeito passivo do 
crime, pois nesse caso o poder de família, do qual decorre o poder da guarda, 
já estará extinto (CC, art. 1635, II). A subtração é feita de quem tem sob sua 
guarda em virtude de lei (é o caso, por exemplo, do poder de guarda que os 
pais têm sobre os filhos menores não emancipados ...) ou ordem judicial (é o 
caso de da guarda do menor decidida por juiz em separação judicial ou 
divórcio litigiosos (...) Portanto, se o menor é tirado de quem apenas o cria, 
sem ter sua guarda em razão de lei ou de determinação judicial, a conduta não 
se enquadrará no crime deste art. 249 do CP. (p. 651, l. 21) 

(x ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Incêndio doloso Autor: Delmanto N°:93 – A 

Definição da Lei: Art. 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. 

Contexto 1:Propagação de fogo produzida voluntariamente com o propósito de causar dano a outrem ou para obter proveito próprio 
ou alheio, em detrimento do patrimônio de terceiro. 

Fonte: 
MHD,1998,802 

Contexto 2: “Apelação criminal – Crime contra a Incolumidade Pública – Incêndio doloso – Absolvição por faltas de provas – 
Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas (...) ” 

Fonte: 
RT 858/649 

Definição: Ação de dar origem/produzir incêndio, voluntariamente, colocando em perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio, determinado ou 
indeterminado, de outrem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Causar incêndio é provocar, motivar, produzir combustão, conduta que pode 
dar-se tanto na forma comissiva (mais comum) quanto na omissiva, esta última 
somente quando o agente tiver o dever jurídico de evitá-lo (CP, art. 13, §. 2º). 
Não basta, todavia, que  o agente dê causa ao incêndio, devendo haver a 
exposição a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem. Por 
isso, é condição indeclinável que haja perigo no fogo, pois, incêndio, em sua 
significação  penal, é tão-somente o fogo que, por sua expressividade ou 
condições, ocasiona risco efetivo a pessoas ou coisas. Um incêndio de 
pequena monta causado em lugar ermo, longe do alcance de pessoas ou do 
patrimônio alheio, portanto, não configura o crime. Como assevera Fragoso “ é 
indispensável a efetiva situação de perigo para a vida, a incolumidade física ou 
o patrimônio de outrem...(p.654, l. 20) 

( x ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Uso de gás tóxico Autor: Delmanto N°:94- A 

Definição da Lei: Expor a perigo de vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. 

Contexto 1:Crime contra a incolumidade pública que consiste em expor a perigo a vida , a integridade física ou o patrimônio de 
outrem, utilizando gás tóxico ou asfixiante. Punido se doloso com reclusão e multa, e se culposo, com detenção. 

Fonte: 
MHD,1998,675 

Contexto 2: Elemento subjetivo é dolo, representado pela vontade consciente de expor a perigo o bem jurídico protegido por meio 
de uso de gás tóxico ou asfixiante(...) 

Fonte: 
CB, 2004, 183 

Definição:  Utilização de gás tóxico ou asfixiante, colocando em perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio das pessoas  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
(  ) Subtrações na carga semântica 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
... presente artigo pune aquele que, usando de gás tóxico ou asfixiante. Expõe 
a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Neste caso, 
para HUNGRIA é possível imaginar apenas os animais de propriedade 
alheia...O que se pune, portanto, é a conduta (dolosa ou culposa, comissiva e 
até omissiva – neste caso imputável somente àquele que tiver o dever jurídico 
de agir para evitar o resultado, nos termos do art. 13, par. 2º, do CP) daquele 
que colocar em perigo a vida, a saúde de pessoas indeterminadas ou a 
propriedade alheia. O ataque a determinada pessoa ( ou grupo de pessoas 
determinadas) com gás tóxico ou asfixiante poderá configurar outro 
crime...Entendemos que, para ser plenamente relevante, deve a conduta 
causar perigo efetivo ou concreto ( e não abstrato), capaz de atingir qualquer 
pessoa, indiscriminadamente...Gás  tóxico é aquele que produz efeitos nocivos 
ao organismo ou que contem veneno...(p. 661, l. 20)  

(x  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(x  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Perigo de inundação Autor: Delmanto N°:95 - A 

Definição da Lei: Art. 255. Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio 
de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. 

Contexto 1:Crime contra a incolumidade pública , punível com reclusão e multa, que consiste em remover, destruir ou inutilizar, um 
prédio próprio ou alheio, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o 
patrimônio de outrem. 

Fonte: 
MHD,1998,574 

Contexto 2: O crime de inundação é previsto no artigo 254 (...) O dolo é a vontade de causar inundação, tendo o agente consciência 
do perigo (...) 

Fonte: 
CB, 2004, 195 

Definição: Ação de causar inundação a partir da remoção, destruição ou inutilização, em prédio próprio ou alheio, de obstáculo natural ou obra 
destinada a impedir inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de alguém. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Pune-se neste art. 255 a conduta daquele que expor a perigo a vida, a 
integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante a prática de alguma das 
três condutas descritas: remover (deslocar, mover de lugar), destruir (fazer 
desaparecer, eliminar) ou inutilizar (tornar inútil, imprestável). A ação de quem  
coloca obstáculo capaz não foi abrangida pelo dispositivo, podendo configurar 
outro crime (...) O objeto material sobre o qual a ação recai é obstáculo natural 
ou obra  destinada a impedir inundação, situado em prédio próprio ou alheio. 
Prédio é o imóvel construído com qualquer finalidade. Obstáculo natural pode 
ser entendido como qualquer empecilho à inundação criado pela própria 
natureza (p. ex. um morre que naturalmente represe a água). Já a obra 
destinada a impedir inundação refere-se a qualquer tipo de construção feita 
pelo homem com tal finalidade (é o caso da represa). Para que haja o crime, 

(   ) Uso de citações  
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deve o agente, mediante a prática de tais condutas, expor à perigo à vida, a 
integridade física ou o patrimônio de outrem (número indeterminado de 
pessoas ou bens). O que se pune, portanto, não é a remoção, a destruição ou 
inutilização em si mesmas, mas, sim, a exposição a perigo que tais 
comportamentos eventualmente ocasionem...(p. 664, l. 50)    



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Atentado contra a segurança de 
transporte aéreo 

Autor: Delmanto N°: 96 - A 

Definição da Lei: Art. 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar 
navegação marítima, fluvial ou aérea. 

Contexto 1:Crime  de expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou de outrem, ou ainda de praticar qualquer ato para impedir 
ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea, sob pena de reclusão. 

Fonte: 
MHD,1998,304 

Contexto 2: “ No caso sob análise, a possível materialidade do fato em investigação refere-se, em tese,  a crimes de atentado 
praticado contra a segurança de transporte aéreo, descrito no art. 261 do CP, cujo bem jurídico tutelado é a segurança de um 
serviço público da união (...). 

Fonte: 
RT 860/574 

Definição: Ação de colocar em perigo aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato que impeça ou dificulte navegação aérea. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
(   ) Subtrações na carga semântica 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (x   ) Sim    (   ) Não 
Contexto:São duas as modalidades  previstas: a. Expor a perigo (isto é, 
colocar em perigo) ( ...)  ou aeronaves (veículo de transporte que se move no 
ar), própria ou de terceiros. Elas podem destinar-se tanto ao transporte de 
pessoas como de coisas, ( ...)  Da conduta deve resultar probabilidade (perigo 
próximo) de acidente, sendo necessária a ocorrência de perigo concreto (e não 
presumido); b. Ou praticar qualquer ato tendente a impedir (não permitir 
interromper, fazer cessar) ou dificultar (tornar mais difícil ) (...) Tendo em vista 
que o crime em tela encontra-se dentro do Título VIII . que trata dos crimes 
contra a incolumidade pública, e diante ainda dos princípios da 
proporcionalidade e da ofensividade dos crimes. Há que se exigir também para 
a caracterização desta segunda conduta incriminada a ocorr6encia de perigo 
concreto de dano. Não basta, pois, a mera prática da conduta pata que haja 
crime. (p. 672 l. 28) 

(  ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Arremesso de projétil Autor:Delmanto N°:97 - A 

Definição da Lei: Art. 264. Arremessar projétil contra veículo, em movimento, destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar. 

Contexto 1:Crime contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos, pois aquele que 
arremessar projétil contra veículo em movimento, destinado ao transporte público terrestre, aéreo, ou marítimo, deverá ser punido 
com detenção. 

Fonte: 
MHD,1998,274 

Contexto 2: (...) Quem atira uma pedra contra o veículo destinado a transporte particular e atinge um dos seus passageiros, ferindo-
o, comete crime de lesões corporais e não de arremesso de projétil contra o veículo em movimento... 

Fonte: 
CB 2004, 212 

Definição: Ação de atirar objeto que possa causar dano (físico ou material) contra veículo, em movimento, destinado ao transporte público. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(    ) Subtrações na carga semântica 
 
(    ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A conduta prevista é arremessar (atirar, lançar) projétil (coisa ou objeto sólido 
e pesado que se arremessa no espaço). O arremesso deve ser contra veículo 
em movimento, não se tipificando a figura caso o veículo esteja parado 
(princípio da legalidade). O projétil precisa ser apto a causar dano a pessoas 
ou bens indeterminados, sob pena de não ofensa ao bem jurídico tutelado. O 
veículo deve ser destinado ao transporte público ( e não veículo para 
transporte particular) por terra, por água ou pelo ar...(p. 676, l. 07) 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

 

Termo: Infração de medida sanitária 
preventiva 

Autor: Delmanto N°:98 - A 

Definição da Lei: Art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. 

Contexto 1:Violação de determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, 
punida com detenção e multa por ser crime contra a saúde pública. 

Fonte: 
MHD,1998,839 

Contexto 2: O crime de infração de medida sanitária preventiva (...) Qualquer pessoa pode praticar o delito. Prevê a lei, porém, o 
aumento da pena de um terço “se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista 
ou enfermeiro”(...)  

Fonte: 
JM, 1991, 125 

Definição: Violação de determinação do poder público que visava evitar a entrada de doença contagiosa ou sua propagação. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x)  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo é infringir, que possui a significação de violar, transgredir, 
desrespeitar, desobedecer. O que se pune é a conduta  (comissiva ou 
omissiva, sendo neste caso praticável apenas por aqueles que deviam e 
podiam agir  - CP, art. 13, par. 2º) de infringir determinação do poder público, 
destinada a impedir a introdução (entrada) ou propagação (difusão) de doença 
contagiosa (estado mórbido contagioso ao homem). Sobre a legislação 
sanitária, vide nota ao art. 273 do CP... (p. 681, l. 25) 

(x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Omissão de notificação de doença Autor: Delmanto N°:99 – A 

Definição da Lei: Art. 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória 

Contexto 1:Crime praticado por médico que deixa de denunciar uma doença à autoridade pública, cuja notificação tinha obrigação 
de fazer ante o interesse da coletividade. 

Fonte: 
MHD,1998,438 

Contexto 2: O artigo 269 prevê um crime omissivo puro, ou próprio, o de omissão de notificação de doença (...) salvo o caso de 
participação criminosa, somente o médico pode ser sujeito ativo do crime (...) 

Fonte: 
JM 1991, 130 

Definição: Omissão do médico ao não denunciar à autoridade pública competente a ocorrência de doença cuja notificação é compulsória. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A conduta punida é a de deixar o médico de denunciar  (isto é, omitir-se em 
comunicar) à autoridade pública. Cuida-se do crime omissivo próprio ou puro, 
que exige para sua caracterização os três seguintes elementos: a. a situação 
típica; b. a ausência de uma ação determinada; c. a capacidade de realizar 
esta ação (Santiago Mir Puig...). Trata-se de norma penal “em branco”, pois a 
falta de comunicação deve referir-se à doença cuja notificação é compulsória, 
o que exigirá a análise  da legislação (leis, decretos, e, especialmente, 
regulamentos) vigente. Como registra HELENO FRAGOSO, embora a lei não 
exija que o médico tenha assistido ou examinado o doente, ele somente 
poderia fazer com seriedade a denúncia se houvesse pessoalmente, 
examinado o enfermo...(p. 683, l. 15) 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(  x) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Corrupção de água potável Autor: Delmanto N°:100 - A 

Definição da Lei: Art. 271. Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde. 

Contexto 1:Crime contra a saúde pública consistente no ato de macular água potável, de uso comum ou particular, tornando–a 
imprópria para o consumo ou nociva à saúde. 

Fonte: 
MHD,1998,904 

Contexto 2: (...) o objeto jurídico do crime de corrupção ou poluição de água potável é a saúde pública, como particular aspecto 
da incolumidade coletiva (...) 

Fonte: 
JM 1991, 138 

Definição: Ação de adulterar ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O verbo corromper  tem, aqui , a significação de estragar, desnaturar, infectar 
(....). O objeto material é água potável de uso comum ou particular. Águas 
potáveis são “as águas próprias para a alimentação, servindo para qualquer 
espécie de consumo (bebida, preparo de alimentos e bebidas, etc.), podendo 
ser classificadas em águas de fontes e de abastecimento. Tais águas não 
podem apresentar um teor de chumbo, de fluoretos, de arsênico, de selênio, 
de cobre e de zinco superior ao fixado na lei, pois, se assim acontecer, serão 
consideradas impróprias para a alimentação e abastecimentos públicos e 
privados” (FLAMÍNIO FÁVERO...).É indispensável, portanto, que se demonstre 
a anterior condição de ser a água potável, pois não se tipifica a conduta de 
quem corrompe ou polui águas já poluídas ou corrompidas...é requisito de tipo 
que a corrupção...efetivamente torne a água nociva (prejudicial, danosa) à 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

saúde humana, mesmo porque não há como conceber água imprópria para o 
consumo que não seja nociva à saúde (a água que não é nociva à saúde é, 
evidentemente, própria para o consumo). A perícia, assim, faz-se 
indispensável, demonstrando haver perigo (concreto e não remoto) à saúde. A 
eventual poluição de água que não mais seja usada para o consumo humano 
não caracteriza, portanto, o crime deste art. 271. (p. 686, l. 19) 
 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Falsificação de produto alimentício Autor: Delmanto N°: 101 - A 

Definição da Lei:Art. 272.  (...) falsificar ou alterar substância ou produto alimentício a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor 
nutritivo. 

Contexto 1:Crime contra a incolumidade pública, punido com reclusão e multa, que pode consistir na falsificação de produto 
alimentício, com sua substituição integral por outro, ou na substituição parcial , reduzindo seu valor nutritivo ou modificando sua 
qualidade. 

Fonte: 
MHD,1998,510 

Contexto 2: Crimes contra a saúde pública – falsificação...de substância ou produto alimentícios – Atipicidade – Ocorrência – 
Adição de açúcar a vinho – Ausência de prova da nocividade à saúde dos consumidores... 

Fonte: 
RT  872/703 

Definição: Ação de falsificar, alterar ou fraudar substância ou produto alimentício destinado ao consumo, tornando-os prejudicial à saúde ou 
reduzindo-lhe o valor nutritivo. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
(...)  falsificar, que  se entende por contrafazer, dar aparência  de genuíno  ao 
que não é; d. Alterar, que significa mudar, modificar, transformar. Embora os 
núcleos em regra, devam ser praticados por comissão, é possível (com 
exceção do núcleo  c acima referido) que sejam praticados por omissão, desde 
que reste comprovado que o agente devia e podia agir para evitar o resultado  
(CP, art. 13  §2). O objeto material (aquele sobre o qual deve recair um dos 
núcleos acima vistos) é a substância ou o produto alimentício destinado a 
consumo humano abrange também as bebidas, com ou sem teor alcoólico (...). 
É imprescindível que a corrupção, adulteração, falsificação ou alteração torne 
a substância ou produto alimentício nocivo à saúde (...), ou seja, prejudicial, 
com efetiva possibilidade de causar danos à saúde humana...(p. 688, l. 16) 

(x ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Exercício ilegal da arte dentária Autor:Delmanto N°:102 – A 

Definição da Lei: Art. 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de (...) dentista sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. 

Contexto 1:Crime contra a saúde pública consistente no exercício, mesmo a título gratuito, da profissão de médico, dentista ou 
farmacêutico sem a devida autorização, por falta por exemplo, de registro do diploma ou licença em órgão competente, ou 
excedendo-lhe os limites, punido com detenção. Se, porém, houver intuito lucrativo, além da detenção, aplicar-se-á também uma 
multa. Por exemplo, protético que exerce a atividade de cirurgião-dentista sem ser formado em odontologia. 

Fonte: 
MHD,1998,469 

Contexto 2: (...) Requerimento de absolvição no crime de exercício ilegal da arte dentária. Não preenchimento dos requisitos da 
ação revisional... 

Fonte: 
RT 854/639 

Definição: Ação de praticar/exercer, mesmo que gratuitamente, sem autorização legal, a profissão de dentista ou extrapolando-lhe os limites. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: (...) São duas as condutas punidas. Na primeira, a profissão é 
exercida sem autorização legal. Na segunda, o agente está autorizado a 
exercer a profissão, mas excede seus limites legais. Exercer tem a significação 
de praticar, exercitar, desempenhar. Em vista do verbo empregado, é 
necessário que o agente aja com habitualidade. Profissão é forma de atividade 
habitual, exercida por alguém, geralmente como modo e meio de vida. Assim, 
a conduta de “exercer profissão” somente se tipifica quando há reiteração, 
repetição de  forma que a prática de ato ou atos isolados não configura o 
exercício de profissão. É indiferente que o exercício seja a título gracioso, 
embora a prática, com o fim de lucro, caracterize a figura qualificada do 
parágrafo único (vide nota abaixo). As profissões expressamente visadas são 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
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(   ) Uso de remissivas 



 

as de médico.... Pode ocorrer que a legislação correspondente a cada uma 
dessas profissões autorize estudantes, estagiários e práticos a 
desempenharem determinados atos profissionais, hipótese em que 
evidentemente não haverá o crime...Modalidades do art. 282:  a. Na primeira, 
o exercício é sem autorização legal (elemento normativo). Como assinala 
HUNGRIA , não basta a “ habilitação profissional”, sendo “necessário o 
registro do título, , diploma ou licença”, ou seja, “a habilitação ou competência 
legal”...b. Na outra modalidade, o exercício da profissão é feito excedendo-lhe 
os limites. Há, aqui, transposição de limites:o agente sai da órbita da sua 
profissão. Tais limites encontram-se fixados na legislação especial de cada 
profissão. (p. 704, l. 39)  



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Charlatanismo Autor: Delmanto N°:103 -A 

Definição da Lei:Art. 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. 

Contexto 1:Crime contra a saúde pública consistente em inculcar ou anunciar a cura de doenças por meio secreto ou infalível, que 
se sabe falso, punido com detenção e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,568 

Contexto 2: (...) O charlatanismo não se confunde com o exercício ilegal da medicina (art. 282). Neste crime o agente entende ser 
eficaz o tratamento ou meio por ele prescrito. Naquele o sujeito ativo conhece a ineficácia do meio por ele inculcado ou anunciado 
(...) 

Fonte: 
CB 2004, 269 

Definição: Indicação ou divulgação de cura através de meio secreto ou infalível, explorando a boa-fé alheia. 

 
Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  

 
( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

 
 
Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: Os dois verbos empregados no dispositivo: inculcar (aconselhar, 
recomendar, indicar) ou anunciar (noticiar, apregoar, participar, divulgar). O 
objeto material, isto é, o que o agente inculca ou anuncia, deve ser a cura por 
meio secreto e infalível. Em face dos princípios da proporcionalidade e da 
ofensividade, para que haja o crime deve haver efetivo perigo de Dano à 
saúde pública.  Dessa forma, o simples anúncio da cura, sem possibilidade de 
causar danos à saúde pública, embora possa não ser ético,  não basta para o 
enquadramento penal do comportamento. Além do efetivo perigo de dano, é 
indispensável que a inculca ou divulgação da cura se faça com fundamento em 
meio secreto (oculto, ignorado) ou infalível (de eficiência garantida, certa). 

 
 
(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
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Para a maioria dos autores, apesar do nome do delito (charlatanismo, isto é, 
modo ou linguagem daquele que procede como charlatão, explorador da boa-
fé do público, embusteiro, trapaceiro) não seria necessária a habitualidade. (p. 
707, l. 15) 
 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Curandeirismo Autor: Delmanto N°:104 - A 

Definição da Lei: Art. 284. Exercer o curandeirismo: 
I – prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância; 
II – usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; 
III – fazendo diagnósticos 
Contexto 1:Crime contra a saúde pública consistente na habitual prática grosseira da cura por quem, não tendo noção de medicina, 
ministra ou prescreve substancias, usa gestos ou palavras em rituais, como, por exemplo, benzimentos, ou faz diagnósticos, sem 
estar habilitado para isso. 

Fonte: 
MHD,1998,973 

Contexto 2: Exercício ilegal da arte farmacêutica e curandeirismo – caracterização – Agentes que manipulavam fórmulas 
medicamentosas sem a devida habilitação legal e realizam orações e técnicas prometendo curas prodigiosas visando à obtenção 
de lucros (...) 

Fonte: 
RT 822/640 

Definição: Ação de desempenhar ou praticar a atividade de curar, por quem não tem a necessária habilitação profissional, prescrevendo, ministrando 
ou aplicando, habitualmente, substâncias, usando gestos ou palavras em rituais ou fazendo diagnósticos. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A conduta incriminada é exercer (dedicar-se, praticar, exercitar, desempenhar) 
o curandeirismo (atividade de quem se dedica a curar, sem habilitação ou 
título). É indispensável, portanto, que o agente com habitualidade, que aja com 
reiteração, repetição; caso esteja ausente a habitualidade, o delito não se 
configurará. São três os modos de execução indicados alternativamente: a.  
prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer 
substância;prescrever é receitar, indicar como médico, recomendar, ministrar 
tem a significação de servir, dar para consumir; aplicar tem o sentido de apor, 
empregar. A lei fala em qualquer substância, abrangendo todas elas (vegetais, 

(    ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

animais ou minerais), sem distinção relativa à nocividade ou efeito medicinal. 
b.  usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Gestos são movimentos 
do corpo, compreendendo os “passes” ou posturas especiais. Como palavras 
podem ser indicadas as rezas, benzeduras, esconjurações, encomendações 
etc. E a lei ainda acrescenta ou qualquer outro meio. A respeito da liberdade 
de consciência e de crença, vide nota abaixo. C.  fazendo diagnósticos. 
Diagnóstico é a determinação de uma doença pelos sintomas dela. É 
indiferente que o agente atue gratuitamente ou não...(p. 708, l. 27) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Incitação ao crime Autor: Delmanto N°:105 - A 

Definição da Lei: art. 286. Incitar, publicamente, a prática de crime 

Contexto 1:Crime contra a paz pública que consiste no ato de, publicamente, instigar à prática de atos, lesivos ou delituosos, cuja 
pena é de detenção ou multa. 

Fonte: 
MHD,1998,805 

Contexto 2: Consuma-se o crime com a simples incitação (ao crime), desde que perceptível por um número indeterminado de 
pessoas, independente de alguém praticar efetivamente algum crime(...) 

Fonte: 
CB 2004, 277 

Definição: Ato de estimular, publicamente, a prática de crimes. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O verbo incitar  tem a significação de açular, exercitar, provocar. Pune-se o 
comportamento de quem incita a prática do crime. Portanto, deve tratar-se de 
fato expressamente previsto em lei como crime, n]ao se enquadrando na figura 
o incitamento para praticar contravenção penal ou ato imoral. É imprescindível 
que se trate de fato criminoso determinado, pois “ a instigação feita 
genericamente, por ser vaga, não teria eficácia ou idoneidade” (MAGALHÃES 
NORONHA...)Registra a lei que a ação deve ser realizada publicamente. A 
publicidade é, assim, requisito do tipo. Por incitamento público considera-se o 
que é feito de modo a ser recebido por indeterminado número de pessoas. É 
indiferente que o incitamento se dirija” a pessoa determinada, contanto que 
percebido ou perceptível por indefinido número de pessoas” (HUNGRIA...). 
Dessa forma o incitamento realizado em reunião familiar ou em pequeno grupo 

( x ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
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de amigos, sem atingir o público, não representa a tipicidade necessária. O 
delito pode ser praticado por qualquer meio: palavras, gestos, escritos ou outro 
meio de comunicação, inclusive a internet...(p. 712, l. 17)  



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Apologia de crime Autor:Delmanto N°: 106 - A 

Definição da Lei:Art. 287. Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso (...) 

Contexto 1:Manifestação escrita ou oral que venha a elogiar ou exaltar ato criminoso ou o autor do crime com a intentio de incitar 
sua imitação ou eliminar a repugnância de outrem. Tal atitude, se feita publicamente, constitui crime contra a paz pública, por 
configurar uma provocação à ordem legal, sendo punível com detenção ou multa. 

Fonte: 
MHD,1998,233 

Contexto 2: O tipo subjetivo é constituído pelo dolo, representado pela vontade consciente de fazer apologia do crime, consciente 
da instigação indireta contida em sua conduta e de que atinge um número indeterminado de pessoas. 

Fonte: 
CB 2004, 280 

Definição: Ato público, divulgada por qualquer meio, que elogia ou enalteça fato criminoso ou seu autor.  

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  (x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
( x ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: A ação incriminada é fazer apologia, isto é, louvar, elogiar, enaltecer, 
exaltar. Assim sendo, não se confunde a apologia com a “ simples 
manifestação de solidariedade, defesa ou apreciação favorável , ainda que 
veemente, não sendo punível a mera opinião” (H. FRAGOSO...). A apologia 
que se pune é: de fato criminoso, ou seja, fato real e determinado que a lei 
tipifica como crime, não bastando a apologia de fato contravencional ou 
imoral...A exemplo do que ocorre na incitação ao crime (CP, art. 286), a 
conduta deve ser praticada publicamente, porquanto a publicidade é requisito 
do tipo. Assim a apologia deve ser realizada de maneira a ser percebida ou 
perceptível por determinado número de pessoas. É indiferente o meio de que 
se vale o agente para a prática do crime: palavras, gestos, escritos ou outro 
meio de comunicação, inclusive a internet. (p. 713, l. 41)  

(x ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
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Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: (Formação de) quadrilha Autor: Delmanto N°:107 - A 

Definição da Lei: Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes. 

Contexto 1: Ato em que dois ou mais  indivíduos se associam para perpetrar crimes. Fonte: 
MHD,1998,581 

Contexto 2: (...) Inadmissibilidade – Quadrilha ou bando – agente primário que possui bons antecedentes, ocupação lícita e 
residência fixa no distrito da culpa – elementos não garantidores da concessão do benefício (...) 

Fonte: 
RT 860/ 630 

Definição: Associação, em quadrilha ou bando, de quatro ou mais pessoas para a prática de crimes. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo indicado é associarem-se, que traz a significação de ajuntarem-se, 
reunirem-se, aliarem-se, agregarem-se. Exige a lei que sejam mais de três 
pessoas, daí resultando o número mínimo de quatro pessoas. Para a formação 
do número legal de pessoas, há divergência na doutrina...Há, outrossim, 
entendimento no sentido de que a impossibilidade de identificação de alguns 
dos integrantes da quadrilha não impede o seu reconhecimento “ desde que se 
tenha certeza moral de sua existência (VICENTE SABINO JÚNIOR...). (...) A 
nosso ver, os inimputáveis não deveriam ser contados no número mínimo de 
quatro pessoas, pois, não sendo eles, penalmente responsáveis, sua 
associação aos demais – que exigiria vontade livre e consciente, por tratar-se 
de crime doloso – não pode ter relevância para os fins do art. 228 do CP. O 
mesmo se diga quanto ao componente da quadrilha não identificado, pois, sem 
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sua identificação, não se pode saber se ele é ou não inimputável e se agiu 
dolosamente. O núcleo associar-se exprime a idéia de estabilidade e 
permanência, razão pela qual a doutrina é uniforme ao exigir esses dois 
requisitos para a caracterização do crime (...). A lei  requer que as pessoas se 
reúnam em quadrilha ou bando, vocábulos sinônimos, que se definem como 
associação estável ou permanente de delinqüentes, “ com o fim de praticar 
reiteradamente crimes, da mesma espécie ou não, mas sempre mais ou 
menos determinado”...Note-se, portanto, que ‘a nota de estabilidade ou 
permanência da aliança é essencial”.Ressalta-se, por fim, como consta 
expressamente  do tipo em exame, a associação deve ser feita para cometer 
crimes ( no plural) e não um único crime. (p. 716, l. 06)   



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: (Circulação) moeda falsa Autor: Delmanto N°: 108 - A 

Definição da Lei:Art. 289. Falsificar, fabricando ou alterando-a, moeda metálica ou papel-meda de curso legal no país ou no estrangeiro. 
§1, Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na 
circulação moeda falsa. 
Contexto 1: O crime em estudo atenta não só contra o interesse individual, que é a confiança na autenticidade da moeda, símbolo de 
valor estabelecido pelo Estado, como também contra este, por lhe pertencer o direito de sua cunhagem e emissão. 

Fonte: 
JM, 1991, 
198 

Contexto 2: Moeda falsa – Caracterização – Agentes que compravam mercadorias de pequeno valor mediante pagamento com 
cédulas falsas de alto valor, a fim de se apropriarem do troco em moeda verdadeira (...). 1. é de rigor a condenação nas penas do art. 
289, § 1º, do CP, eis que, provada a materialidade, ficou demonstrado pelo conjunto probatório que os réus introduziram em 
circulação moeda falsa, tendo plena consciência da falsidade (...) 

Fonte: 
RT 870/704 

Definição: Ação de falsificar moeda metálica ou papel moeda de curso corrente no país ou no exterior, fabricando ou  alterando-a, assim como quem 
a importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou a introduz na circulação. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (x   ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O objeto material é moeda falsa (vide nota ao caput). Pune-se a conduta de 
quem, por conta própria ou alheia: a. importar (faz entrar no território nacional); 
b. exportar (faz sair do território nacional); c. adquire (obtém para si, onerosa ou 
gratuitamente); d. vende (cede ou transfere por certo preço); e. troca (permuta); 
f. cede (entrega a outrem); g. empresta (entrega com a condição de haver 
restituição); h. guarda (tem sob guarda ou à disposição); i. introduz na 
circulação (passa a moeda a terceiro de boa-fé). Embora o tipo não faça 
previsão expressa, diante do bem jurídico tutelado e dos princípios 
constitucionais da proporcionalidade e da ofensividade, entendemos também 
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ser necessário , a exemplo do que sucede no caput, que se trate de moeda 
falsa de curso legal no País ou no estrangeiro. A mudança da moeda ocorrida 
após a prática da conduta não afasta o crime, uma vez que o bem jurídico 
tutelado no caso, foi atingido à época. (p. 725 l. 07) 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Falsidade ideológica Autor:Delmanto N°:109 -A 

Definição da Lei: Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 

Contexto 1:Crime contra a fé pública, apenado com reclusão e multa, que consiste na omissão, em documento público ou particular, 
de declaração de verdade ou na inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o objetivo de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O documento acima referido, portanto, é verdadeiro, 
pois não é falso em sua materialidade, mas em seu teor ou conteúdo. 

Fonte: 
MHD,1998,509 

Contexto 2: No caso, evidencia-se, de plano, que as provas que instruem a inicial da impetração são claras quanto ao fato de que a 
falsidade ideológica fora cometida em vista da  sonegação fiscal com a intenção de fraudar a Fazenda Pública... 

Fonte: 
RT 862/725 

Definição: Ação de omitir declaração a que o agente estava obrigado  em documento público ou particular; ou introduzir declaração falsa ou diversa 
da que deveria o agente fazer; ou fazer inserir, de forma indireta, declaração falsa ou diversa da que deveria constar, com o objetivo de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 

 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A falsidade que este art. 299 incrimina é a ideológica, que se refere ao 
conteúdo, à mensagem do documento, e não o falso material, que trata da 
forma do documento (sobre a diferença entre falsidade material vide nota no 
art. 298 do CP). No crime deste art. 299, o objeto material pode ser tanto o 
documento público quanto o documento particular. São três as modalidades 
alternativamente previstas: a. Omitir declaração que dele devia constar. Aqui, 
por meio de conduta omissiva, o agente omite (isto é, silencia, não menciona) 
fato que era obrigado a fazer constar no documento. B. inserir declaração falsa 
ou diversa da que devia ser escrita. Nesta modalidade (comissiva), o agente, 
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diretamente, insere (faz constar, coloca) declaração falsa ou diversa da que 
devia ser consignada. C. Fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita. Aqui também a conduta é comissiva, mas o agente atua 
indiretamente, fazendo com que outrem insira a declaração falsa diversa. 
Responde, todavia, igualmente pelo crime (CP, art. 129). Em qualquer das 
modalidades, é indispensável que a falsidade seja capaz de enganar, e tenha 
como objeto fato juridicamente relevante, ou seja, “ é mister que a declaração 
falsa constitua elemento substancial do ato ou documento”, pois “ uma simples 
mentira, mera irregularidade, simples preterição de formalidade etc., não 
constituirão” (MAGALHÃES NORONHA...)(p. 750, l. 39) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Falso reconhecimento de firma Autor:Delmanto N°:110 - A 

Definição da Lei: Art. 300. Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função publica, firma ou letra que o não seja. 

Contexto 1:Modalidade de falsidade ideológica que consiste em reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma 
ou letra que não o seja inserida em documento público ou particular, apenada com reclusão, por constituir crime contra a fé pública. 

Fonte: 
MHD,1998,511 

Contexto 2: Falsidade documental – falsificação de documento particular e falso reconhecimento de firma ou letra  - Autorização 
falsa de viagem destinada a permitir que criança brasileira deixasse o território nacional sem anuência de sua genitora – conduta 
cometida em detrimento do interesse da União... 

Fonte: 
RT 840/688 

Definição:Ação de atestar, como verdadeiro,  no exercício da função pública, assinatura ou letra que não o seja. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (x   ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
O núcleo é reconhecer (atestar, certificar). Pune-se o reconhecimento como 
verdadeiro de firma ou letra que não o seja. Firma é assinatura...(p. 756, l. 23) 

(   ) Uso de remissivas 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Falsidade Material de atestado Autor: Delmanto N°: 111 - A 

Definição da Lei:Art. 301, par. 1 – Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro, para 
prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou de qualquer vantagem. 

Contexto 1:Crime perpetrado por qualquer pessoa, seja ela funcionária pública ou não, que venha a falsificar documento, no todo 
ou em parte, alterando o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para constituir prova de fato ou circunstancia que habilite 
alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público,ou qualquer outra vantagem. Tal delito é punido 
com detenção, mas, se houver intuito lucrativo, além da pena privativa de liberdade, aplicar-se-á de multa. 

Fonte: 
MHD,1998,509 

Contexto 2: Prevê o artigo 301, par. 1, um crime falsidade material, tendo como objeto material atestado ou certidão (..) O dolo do 
delito (...) é a vontade de falsificar, contrafazendo ou alterando a certidão ou atestado que possa servir de prova de fato ou 
circunstância (...) 

Fonte: 
JM, 1991, 248 

Definição: Ação de  falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, alterando o teor, a fim de produzir efeitos jurídicos que habilitem alguém a 
obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou de qualquer vantagem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
(...) Nesta modalidade a falsidade é material (relativa à forma), pois aqui o 
agente falsifica, no todo ou em parte, ou altera o teor de certidão ou atestado 
verdadeiro (...). A respeito dos núcleos falsificar e alterar, vide nota ao art. 297 
do CP. (p. 758, l. 09)  

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
( x ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Falsidade de atestado médico Autor: Delmanto N°:112 - A 

Definição da Lei: Art. 302. Dar o médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. 

Contexto 1:Crime contra a falsidade ideológica, apenado com detenção, que consiste em dar o médico, no exercício da sua 
profissão, atestado falso, sendo a pena, cominada acrescida de multa quando houver intuito lucrativo. 

Fonte: 
MHD,1998,508 

Contexto 2: Bem jurídico protegido é a fé pública, particularmente em relação ao atestado médico. A falsidade de atestados 
médicos, embora freqüente, é teoricamente mais difícil de descobrir, em razão da credibilidade que tais documentos adquirem na 
coletividade (...) 

Fonte: 
CB 2004, 339 

Definição: Fornecimento, por médico, no exercício da função, de atestado falso sobre fato relevante. 

Ressemantização:     (  x) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Não só o agente precisa ser médico, como a conduta deve ser praticada no 
exercício da sua profissão. O que se pune é dar (fornecer, entregar) atestado 
falso. A falsidade deve ser praticada por escrito (pois se trata de atestado) e 
relacionada com o exercício médico do atestante. É necessário, ainda, que a 
falsidade ( total ou parcial) seja referente a fato juridicamente relevante, pois 
deve haver, ao menos, potencialidade de dano no atestado falso. Entendemos 
que a tipificação deve ficar restrita à atestação de fato falso e não de mera 
opinião ou prognóstico médico. A interpretação, porém, não é pacífica, 
discutindo-se se o falso só o fato e não o juízo ou opinião (MAGALHÃES 
NORONHA...) (p. 759, l.41) 

(x  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Uso de documento falso Autor: Delmanto N°:113 - A 

Definição da Lei: Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302. 

Contexto 1:Crime contra a fé pública que consiste em fazer uso de  documento, judicial ou extrajudicial, falso como se fosse 
autentico, para obter algum proveito. 

Fonte: 
MHD,1998,674 

Contexto 2: (...) Comprovadas a materialidade e autoria do delito de uso de documento falso, deve ser mantida a sentença que 
julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de dois anos de reclusão.  

Fonte: 
RT 858/687 

Definição: Utilização de qualquer documento material ou ideologicamente falso, como se fosse autêntico. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A conduta punível é fazer uso, que tem a significação de empregar, utilizar. 
Incrimina-s, assim, o comportamento de quem faz uso de documento 
materialmente falsificado, como se fora autêntico; ou emprega documento que 
é ideologicamente falso, como se verdadeiro fora. A conduta comissiva e o 
documento deve ser utilizado em sua destinação própria, com relevância 
jurídica. Exige-se o uso efetivo, não bastando a mera alusão ao documento. 
Para que se caracterize o uso, entendemos ser mister que o documento saia 
da esfera do agente por iniciativa dele próprio. Trata-se de crime remetido, e 
seu objeto material é o documento falso ou alterado, referido pelos arts. 297 
(documento público), 298 (documento particular), 299 (documento 
ideologicamente falso), 300 (documento com falso reconhecimento de firma), 
301 (certidão ou atestado ideológico ou materialmente falso) e 302 (atestado 

( x ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

médico falso). Requer-se que o agente conheça a falsidade do documento que 
usa. Não haverá ao crime de uso, se faltar ao documento requisito necessário 
à configuração do próprio falso. (p. 761, l. 48) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Supressão de documento Autor: Delmanto N°:114 -A 

Definição da Lei: Art.305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular 
verdadeiro, de que não podia dispor. 

Contexto 1: Ato punível, criminoso, de destruir, ocultar ou suprimir documento público ou particular para, com isso, obter vantagem 
em benefício próprio, ou de outrem, causando prejuízo alheio. 

Fonte: 
MHD, 1998, 
753 

Contexto 2: Crime contra a administração militar – supressão de documento – caracterização – policial militar que suprime e oculta, 
em benefício próprio, documento verdadeiro, a fim de evitar que seus superiores fossem informados da prática de transgressão 
disciplinar (...). 

Fonte: 
RT 848/702 

Definição: Ação de destruir, suprimir ou tirar da disponibilidade de outrem, documento público ou particular verdadeiro a fim de obter vantagem para 
si ou para outrem, ou para causar prejuízo alheio. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
São três núcleos alternativamente indicados: a. destruir (eliminar, extinguir); b. 
suprimir (fazer desaparecer sem destruir nem ocultar); c. ocultar (esconder, 
colocar em lugar onde não possa ser encontrado). O objeto material é 
documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Assim, 
não é típica a conduta se o agente pode, livremente, desfazer-se do 
documento. A incriminação não alcança documentos que sejam cópias, 
traslados ou certidões de originais arquivados em repartições, cartórios ou 
registros etc. Por exemplo, não configura este crime a supressão de certidão de 
nascimento ou casamento, pois o assentamento original está em cartório...(p. 
765, l. 45) 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Falsa identidade Autor: Delmanto N°:115 -A 

Definição da Lei: Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano 
a outrem. 

Contexto 1:Crime contra a fé pública que consiste em atribuir-se ou a terceiro, falsa identidade, para obter vantagem, em proveito 
próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, punido com detenção ou multa. Consistem em usar, como próprio, passaporte, 
título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer outro documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele utilize, 
documento dessa natureza, próprio ou alheio. 

Fonte: 
MHD,1998,507 

Contexto 2: Falsa identidade – Caracterização – agente que se arrepende na fase policial e declara seu verdadeiro nome – Fato 
irrelevante que não dá ensejo à absolvição – Delito que é configurado com a simples falsificação da identidade, independente da 
obtenção de vantagem (TJCE). -  

Fonte: 
RT 834/608 

Definição: Ação de atribuir a si mesmo ou a outrem falsa identidade com o objetivo de obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar 
dano a outrem. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A conduta punida é atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. Incrimina-
se, assim, a ação de quem, verbalmente, ou por escrito, irroga, inculca ou 
imputa, a si própria ou a terceira pessoa, identidade que não é verdadeira. O 
silêncio ou consentimento tácito a respeito da falsa identidade atribuída por 
outrem não se enquadra no dispositivo, que pune apenas a modalidade 
comissiva (...). Em nossa opinião, aquele entendimento que alarga a 
significação da palavra “identidade”, não só viola o princípio da reserva legal 
(CR, art. 5º, XXXIX e...) como ainda conflita com a acepção que a própria lei 
penal dá ao vocábulo “qualidade”...(p. 768, l. 37) 

( x )  Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Peculato  Autor: Delmanto N°:116 -A 

Definição da Lei: Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a 
posse em razão de cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 

Contexto 1:Crime de malversação praticado por funcionário público que se apropria indevidamente, de dinheiro, ou bens móveis 
confiscados à sua guarda e posse, em razão do seu ofício, em proveito próprio ou de terceiro, ou que se vale de sua influencia para 
desviá-los. Trata-se do peculato-tipo, que é crime contra a administração pública, punido com reclusão e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,548 

Contexto 2: Peculato – caracterização – prefeito Municipal – Chefe do Poder Executivo local que contrata serviços de prestação de 
transportes, pagando à empresa vencedora valores referentes a reajuste não previsto em licitação, além de preterir empresa que 
ofereceu o mesmo serviço por preço mais reduzido (...) 
 

Fonte: 
RT 862/ 677 

Definição: Ato cometido por funcionário público ao se apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, publico ou particular, de que tem a 
posse devido ao cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 

Ressemantização:     (  x) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Na modalidade de peculato-apropriação (1ª parte do caput), o núcleo é 
apropriar-se, que tem a significação de assenhorear-se, apossar-se. O 
funcionário age como se a coisa fosse sua, retendo, dispondo ou consumindo 
o objeto material. Diversamente da apropriação indébita comum (CP...), 
entende-se que o peculato não admite compensação nem é descaracterizado 
pela intenção de restituir. Todavia não configura o crime” a simples mistura dos 
dinheiros públicos com o próprio dinheiro” (H. FRAGOSO...) Embora seja 
questão intranqüila, predomina o entendimento de que a infração não fica 
excluída pela caução ou fiança prestada anteriormente...(p. 778, l. 27) 

(x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Concussão Autor: Delmanto N°:117 - A 

Definição da Lei: Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida. 

Contexto 1:Crime contra a administração cometido pelo funcionário público que, abusando da influencia de suas funções, exige 
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagens não devidas. 

Fonte: 
MHD,1998,741 

Contexto 2: Crime contra a Administração Militar – Concussão – Caracterização – Policiais militares que, em razão da função 
pública, exigiram vantagem econômica para acobertar ilícitos praticados por ocupantes de veículo... 

Fonte: 
RT 860/759 

Definição:  Ação cometida pelo funcionário público que, valendo-se da função, exige, para si ou para outrem, de forma direta ou indireta, vantagem 
indevida, não importando se o agente está fora da função ou realizou a ação antes de assumi-la. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo previsto é exigir, que tem o sentido de reclamar, demandar, impor, 
ordenar. A exigência deve ser para si (para o agente) ou para outrem (terceira 
pessoa). E pode ser feita de forma direta (pelo próprio agente) ou indireta (por 
meio de interposta pessoa). A exigência pode ser explícita ou implícita. É 
indispensável que o funcionário faça a exigência em razão dela (função 
pública), ainda que fora da função ou antes de assumi-la. O que o agente 
exige é a vantagem indevida, considerando-se, como tal, a vantagem lícita ou 
ilícita, imediata ou futura, de natureza econômica ou patrimonial. A vantagem 
deve beneficiar o próprio agente ou terceira pessoa (vide tipo subjetivo). Caso 
a administração pública seja beneficiada, o crime será outro, de excesso de 
exação...Note-se que a ação incriminada na concussão é agir e não receber. 
Assim, a exigência consuma o crime e o recebimento da vantagem exigida é 
mero exaurimento. Portanto, o agente não pode ser preso em flagrante quando 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

vai, depois,  receber a vantagem anteriormente exigida. (p. 789, l. 43) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Corrupção passiva Autor: Delmanto N°:118 - A 

Definição da Lei: Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

Contexto 1:Crime contra administração Pública que consiste em solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, em razão de função pública, vantagem indevida, ou aceitar promessa dessa vantagem, punido com reclusão e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,904 

Contexto 2: “(...) malgrado o delito de corrupção passiva imputado ao paciente tenha sido consumado, em tese, em Marília (SP), 
encontra-se presente  a conexão probatória prevista no art. 76, III, do CPP (...). 

Fonte: 
RT 862/515 

Definição: Ação de pedir ou receber, direta ou indiretamente, em razão da função pública, mesmo que estando fora dela ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela,  vantagem indevida, ou aceitar promessa dessa vantagem. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
São três as ações previstas: a. solicitar (pedir); b. receber (aceitar, entrar na 
posse); c. aceitar promessa (anuir, concordar com a proposta). O objeto 
material é a vantagem indevida. A respeito divide-se a doutrina entendendo ser 
apenas a vantagem patrimonial, como dinheiro ou qualquer unidade material 
(HUNGRIA...) ou qualquer espécie de benefício ou de satisfação de desejo (H. 
FRAGOSO...). indevida  é a vantagem que a lei não autoriza. A solicitação, 
recebimento ou aceitação de promessa, deve ser para si (para o próprio 
agente) ou para outrem (vide tipo subjetivo). E pode ser solicitada direta (pelo 
próprio funcionário) ou indiretamente (mediante interposição de outra pessoa). 
A solicitação tanto pode ser feita expressamente  como disfarçada ou 
veladamente. É imprescindível, sempre, que seja em razão dela (função 
pública do agente), ainda que fora da função ou antes de assumi-la. O que se 
pune é o tráfico da função pública. Assim, a solicitação, recebimento ou 

( x ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

aceitação deve ser para a prática ou omissão de ato inerente à sua função. É 
indiferente, porém, que a contraprestação visada seja ato legal e regular (será 
a chamada corrupção imprópria) ou não (neste caso , denominada corrupção 
própria). Todavia como ressalva a doutrina, “as gratificações usuais, de 
pequena monta, por serviços extraordinários (não se tratando, é bem de ver, 
de ato contrário à lei) não podem ser consideradas material  de corrupção” 
(HUNGRIA...)...(p. 794, l. 19)   



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Prevaricação Autor: Delmanto N°:119 - A 

Definição da Lei: Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal. 

Contexto 1:Crime funcional punido com detenção e multa, consistente no fato de o funcionário público retardar ou deixar de cumprir 
suas funções para satisfação de seus próprios interesses.Direito civil. Adultério, quebra do dever de fidelidade conjugal. Direito 
romano. Ato daquele que após ter acusado alguém, fazia um conluio com ele para obter sua absolvição. Ato de advogado que traia 
a causa passando para o lado do réu, e prejudicando o autor, seu constituinte. Na linguagem  jurídica em geral, pode significar: Não 
cumprimento de um dever de ofício por má-fé ou improbidade , afirmação que perverte ou desvia a verdade, ato de revelar segredo 
de justiça ou de secretaria, abuso de confiança, ato de  o magistrado prolatar decisão manifestadamente injusta, conivência de 
advogado com a parte contrária. 

Fonte: 
MHD,1998,711 

Contexto 2: Procedimento que investiga conduta atribuída a prefeito Municipal, consistente no não pagamento de precatório – 
Prevaricação – descaracterização – Interesse ou sentimento pessoal do agente não demonstrado... 

Fonte: 
RT 864/753 

Definição: Ação praticada por funcionário público ao protelar ou deixar de realizar suas funções, indevidamente, ou praticá-lo contra disposição 
expressa na lei para satisfazer seus próprios interesses. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
São três as modalidades previstas: a. Retardar, indevidamente, ato de ofício. 
O funcionário atrasa, delonga, não praticando o ato em tempo útil ou 
excedendo os prazos legais. B. Deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício. O agente omite, não pratica, definitivamente, o ato. C. Praticá-lo contra 
a disposição expressa de lei. O funcionário pratica o ato, embora haja 
expresso mandamento legal em contrário. Ato de ofício “ é aquele que se 
compreende nas atribuições do funcionário, ou em sua competência, ou seja, 
ato administrativo ou judicial” (MAGALHÃES NORONHA...). Nas duas 
primeiras modalidades (a e b), a omissão ou retardamento é feita 
indevidamente, ou seja, de modo indevido, injustificado ou ilegal. Na última 
modalidade (c), já prática de ato, mas não é ato de seu dever, e, sim, ato que 
transgride disposição expressa constante de lei (não de regulamento), “ 
escoimada de qualquer dúvida ou obscuridade” (HUNGRIA...). Na 
prevaricação , a conduta é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal (de 
natureza material ou moral), finalidade que marca o dispositivo e o diferencia 
de outros delitos contra a administração pública (vide tipo subjetivo). 
Naturalmente, não haverá este crime se o agente retarda ou omite ato de 
ofício que , se praticado, poderia acarretar a responsabilidade penal ou 
administrativa dele próprio...(p. 798, l. 09) 

( x ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Advocacia administrativa Autor: Delmanto N°:120 - A 

Definição da Lei: Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante administração pública, valendo-se da qualidade de 
funcionário. 

Contexto 1:Crime punido com detenção ou multa, que consiste em patrocinar, direta ou indiretamente, interesse particular perante a 
Administração pública, aproveitando-se das condições e facilidades de acesso decorrentes da sua qualidade de funcionário. Esse 
delito será cometido diretamente se o próprio funcionário público agir, patrocinando causa particular, com a intenção de atender a 
interesse que advoga de terceiro, e indiretamente se valer, para tanto, de interposta pessoa, que passará, então, a praticar atos sob 
suas instruções. Ilícito administrativo consistente no patrocínio, por funcionário público, de causa particular, própria ou de terceiro, 
em qualquer setor da administração pública e não apenas na repartição em que está lotado, tirando proveito de seu livre acesso 
junto a colegas ou da influencia que goza entre eles. Como é um delito formal prescinde de qualquer dano que porventura possa 
advir de sua ação ilícita. 

Fonte: 
MHD,1998,119 

Contexto 2: (...) é possível o concurso formal do delito de advocacia administrativa com os arts. 316, 317 e 333 do CP. Admite-se 
a suspensão do processo em razão da pena mínima abstratamente cominada (...) 

Fonte: 
CB 2004, 429 

Definição: Defesa ou proteção, direta ou indiretamente, de interesse particular junto à administração pública, exercendo influência devido às relações 
que mantêm por ser funcionário público.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 



 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo é patrocinar, que tem a significação de pleitear, advogar, defender, 
apadrinhar interesse alheio, A ação pode ser exercida direta (pelo próprio 
funcionário) ou indiretamente (com a interposição de terceira pessoa). Pune-se 
o comportamento do agente que patrocina interesse privado, interesse esse 
que, embora legítimo...pode ser justo ou não. O interesse deve ser de terceira 
pessoa e não do agente, como faz ver o verbo empregado na definição do 
delito. O patrocínio deve ser realizado perante a Administração Pública, 
valendo-se da qualidade de funcionário. Como anota HUNGRIA, o agente 
patrocina “ junto a qualquer setor da administração ( e não apenas na 
repartição que está ele lotado), valendo-se de sua qualidade, ou seja, da 
facilidade de acesso junto a seus colegas e da camaradagem, consideração 
ou influência que goza entre estes”(...). (p. 803, l. 16) 
 
 
 
 
 
 

(x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
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Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Abandono de função Autor: Delmanto N°:121 - A 

Definição da Lei: Art. 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. 

Contexto 1:Consiste no ato pelo qual um clérigo(presbítero e diácono) ordenado in sacris, injustificadamente e sem licença do seu 
Ordinário, intencionalmente deixa, contínua ou permanentemente, o múmuns eclesiástico que lhe foi confiado para, por exemplo, 
ingressar num noviciado religioso. Ante o não cumprimento de uma obrigação assumida e do dever de obediência religiosa, que pode 
causar dano ao bem comum, o abandonante, antes do processo correspondente, judicial ou administrativo, será admoestado. A pena 
estabelecida ao infrator é a suspensão a divinis, ficando a critério do Ordinário a fixação do tempo dessa sanção. 

Fonte: 
MHD,1998,8 

Contexto 2: (...) A lei admite o abandono temporário da função pública, quando o abandono é causado por força maior ou estado 
de necessidade (...) Dispõem os §§ 1º e 2º que, caso o abandono efetivamente acarrete prejuízo público, há agravante de pena 
imposta (...) 

Fonte: 
JM, 1991, 
524 

Definição: Afastamento de cargo público sem justificativa ou amparo legal. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Embora a rubrica seja abandono de função, a conduta que, efetivamente, se 
pune é abandonar cargo público. E são coisas diversas, pois a incriminação diz 
respeito à deserção de cargo público, que compreende a totalidade das 
funções, enquanto o abandono de função pública poderia significar só o 
abandono de certa função, persistindo o exercício de outras . A figura penal 
alcança o cargo em entidade paraestatal (vide nota no art. 327 do CP). De 
modo unânime, a doutrina empresta ao delito um sentido  menos severo, 
dando-se ao núcleo abandonar o sentido de deixar ao desamparo. Assim, 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
( x ) Uso de remissivas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assevera Hungria que o delito deste artigo 323 “ pressupõe, necessariamente, a 
conseqüente acefalia do cargo, isto é,  a inexistência ou ocasional ausência de 
substituto legal do desertor” (...). No final da descrição legal, é expressamente 
ressalvado que o abandono só constitui crime fora dos casos permitidos em lei. 
(p. 806, l. 15) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Violação de sigilo funcional Autor: Delmanto N°:122 - A 

Definição da Lei: Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação 

Contexto 1:Crime contra a Administração Pública, punido com detenção ou multa, que consiste no fato de o funcionário público 
revelar ou facilitar a divulgação de alguma coisa de que tem ciência em razão do cargo e que deve permanecer em segredo. 

Fonte: 
MHD,1998,741 

Contexto 2: O crime de violação de sigilo funcional é expressamente subsidiário, podendo o fato constituir crime mais grave, 
previsto na Lei de Segurança Nacional (...) 

Fonte: 
JM 1991, 336 

Definição: Ação praticada por funcionário público ao comunicar a alguém fato de que tem conhecimento devido ao cargo  e que devia permanecer 
em segredo, ou facilitar-lhe o conhecimento. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
São dois os núcleos previstos: a. Revelar, que tem a significação de 
comunicar, transmitir, dar a conhecer a terceira pessoa. A ação pode ser feira 
oralmente ou por escrito, ou com a exibição de documentos. b. Facilitar (a 
revelação)). É maneira de revelação indireta. O funcionário público, 
dolosamente, torna fácil a descoberta (ex. propositalmente, não guarda, como 
devia, o documento sigiloso). Incrimina-se a revelação (ou sua facilitação) de 
fato de quem tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em 
segredo. É pressuposto do delito, portanto, que o agente tenha conhecimento 
do fato em razão do cargo, isto é, em virtude de sua específica atribuição 
funcional(“é o chamado segredo do ofício”). Não haverá tipificação se o 
funcionário houver  tiver tido ciência do fato por motivo diverso. Além disso, 
dizendo a lei ser fato que deva permanecer em segredo, é mister que se trate 

(x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

de fato relevante e de segredo de interesse público, embora também possa 
existir um particular interessado no sigilo. Considera-se segredo o fato cujo 
conhecimento é restrito a limitado número de pessoas (como os funcionários 
que dele precisam ter informação) e em que há interesse de que seja  mantido 
em sigilo. Obviamente, a revelação a quem já conhecia o segredo não 
configurará o delito. Por fim, cumpre notar, como assinala MAGALHÃES 
NORONHA (...) que sendo o interesse público que obriga à guarda do 
segredo, “tal obrigatoriedade cessa quando outro interesse público maior se 
levanta”. (p. 809, l. 01)   



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Usurpação da função pública  Autor: Delmanto N°:123 - A 

Definição da Lei: Art. 328. Usurpar o exercício de função pública. 

Contexto 1:Crime contra a administração Pública, punido com detenção e multa, ou com reclusão e multa, se o agente auferir 
vantagem, que consiste no fato de alguém, funcionário ou não, exercer função pública que não lhe compete, passando a realizar, 
indevidamente, atos inerentes ao ofício. 

Fonte: 
MHD,1998,680 

Contexto 2: No tocante às acusações de formação de quadrilha (art. 288 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e usurpação 
da função pública (par. ún. do art. 238 do CP), a denúncia ostenta os elementos mínimos necessários ao prosseguimento da ação 
penal... 

Fonte: 
RT 875/479 

Definição: Ação de assumir o exercício, indevidamente, de função pública. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A conduta incriminada é usurpar a função pública. O verbo usurpar  tem o 
sentido de exercer indevidamente, apoderar-se, tomar. Pune-se o agente que, 
ilegítima ou indevidamente, assume função pública e executa ato de ofício. É 
necessário o efetivo exercício da função, não bastando que o agente apenas 
arrogue a si função que não tem. Sobre o conceito de função pública, vide nota 
no art. 327 do CP. (p. 814, l. 24) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
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Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Resistência Autor: Delmanto N°:124 - A 

Definição da Lei:Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe 
esteja prestando auxilio: 

Contexto 1:Direito que tem os cidadãos, quando há abuso de poder para exercer opressão irremediável, de recusa á obediência, de 
oposição ás normas injustas de revolução etc. Tal direito concretiza-se pela repulsa a preceitos constitucionais discordantes da 
noção popular de justiça e à violação do governante da idéia de direito de que procede o poder e pela vontade de estabelecer uma 
nova ordem jurídica. O direito de resistência não é um ataque á autoridade, mas, sim, proteção à ordem jurídica. O direito de 
resistência não é um ataque á autoridade, mas, sim proteção à ordem jurídica, que se fundamenta a idéia de um bem a realizar. 
Oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para auxílio, punível com detenção. 
Mas , se aquele ato, em razão da resistência, não se executar, a pena aplicável será a de reclusão.Tais penas podem ser aplicadas 
sem prejuízo das correspondentes à violência. Linguagem Jurídica, em geral, pode ter o sentido de: defesa contra ataques, ato ou 
efeito de resistir, qualidade de resistente, animo de suportar dificuldades, defesa contra constrangimento ou ordem ilegal, oposição 
à ação de uma autoridade no exercício de suas funções.Medicina legal, Capacidade de defesa que o organismo tem para resistir a 
moléstias ou a invasão de agentes infecciosos. História do direito. Movimento ou oposição ativa e passiva que se deu, durante a 
segunda Guerra Mundial, contra a ocupação alemã e italiana(Mattecci). 

Fonte: 
MHD,1998,167 

Contexto 2: Desacato, resistência e lesão corporal – caracterização – Policial militar que, em estado de embriaguez, desacata 
superior hierárquico, dirigindo-lhe expressões desabonadoras, resiste mediante violência à execução de ato legal... 

Fonte: 
RT 865/755 

Definição: Ato de opor-se à execução de ato legal, por meio de violência ou ameaça a funcionário qualificado para executá-lo ou a quem lhe esteja 
auxiliando. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 



 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:São pressupostos do delito do art. 329: a. Ato legal. È indispensável 
a legalidade, não só substancial mas também formal (meio e forma de 
execução), do ato a que o agente opõe resistência. A ilegalidade do ato do 
funcionário publico torna legitima a resistência e afasta a tipicidade do 
comportamento. A ilegalidade porém, não se confunde com a injustiça do ato 
executado. B. Funcionário competente. O executor do ato precisa ter efetiva 
competência funcional. Essa qualidade estende-se ao participar que o assiste, 
em sua presença. O núcleo é opor-se, que tem o sentido de resistir. O agente 
resiste à execução de ato legal, isto é, necessário que a oposição seja 
mediante violência ou ameaça a funcionário (ou a quem lhe esteja prestando 
auxilio). Entendemos que a violência deve ser a física, exercida sobre o 
executor ou seu auxiliar (a favor: h. fragoso;  Lições de Direito Penal – Parte 
Especial, 1965,v.IV.p.1143, MAGALHÃES NORONHA, Direito Penal, 
1995,v.IV.p.300; contra, admitindo a violência contra coisa: HUNGRIA,  
Comentários ao Código Penal, 1959,v.IX,p.412). Não serve à tipificação deste 
delito a resistência passiva, a simples desobediência. A ameaça é o prenuncio 
de causar mal, a intimidação pela promessa de malefício; pode ser ameaça 
real (com emprego de arma). Simples impropérios não configuram a ameaça.  
(p.816, l. 16).  

(x) Uso de citações 
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Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Desobediência Autor: Delmanto N°:125 – A 

Definição da Lei:Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público: 

Contexto 1: Direito penal, crime contra a administração em geral consiste em não obedecer ordem dada por funcionário no 
exercício de suas funções públicas, crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, exercendo-se 
atividade de que se foi privado ou suspenso por sentença. Crime de não obedecer ordem de autoridade militar. 

Fonte: 
MHD,1998,101 

Contexto 2: Apelação – Crime contra a administração militar – desacato a superior e desobediência – Pena integralmente 
cumprida – extinção de punibilidade declarada pelo Juízo das Execuções Penais ... 

Fonte: 
RT 865/522 

Definição: Ato de desobedecer, não acatando ordem legal dada por  funcionário no exercício de suas funções públicas. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  (x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo do tipo é desobedecer, que tem o sentido de não cumprir, faltar à 
obediência, não atender. Pune-se a conduta de quem desobedece à ordem 
legal de funcionário público. È necessário, pois, que a. Trate-se de “ordem”. 
Não basta que seja um pedido ou solicitação, sendo mister a efetiva ordem 
para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A ordem deve ser dirigida e 
expressamente ao agente, exigindo-se que este tenha conhecimento 
inequívoco dela. B. Seja ordem “legal”. È indispensável a sua legalidade, 
substancial e formal. A ordem pode até ser injusta, mas não pode ser ilegal. C. 
seja ordem de “funcionário publico”. È necessária a competência funcional 
deste para pedir ou executar a ordem. Além disso, para a tipificação da 
desobediência é indispensável que o destinatário da ordem tenha o dever 

(x ) Uso de citações 
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jurídico de obedecê-la, a obrigação de acatá-la. Não há crime, por exemplo, se 
o agente se recusa a assumir o encargo de depositário de bens penhorados, 
podendo inclusive recusar-se expressamente a fazê-lo (vide Súmula 319 do 
STJ: “ O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente 
recusado”). De outro lado, se a lei cominar penalidade administrativa ou civil à 
desobediência da ordem, “não se deverá reconhecer o crime em exame, salvo 
se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação do art. 330” 
(HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 1959,v.IX.p.420).  (p.819, l. 15). 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Desacato Autor: Delmanto N°:126- A 

Definição da Lei: art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. 

Contexto 1:Direito administrativo: Ato de irreverência dirigido a uma autoridade administrativa. Ofensa ao prestígio, à dignidade ou ao 
decoro de uma função pública, atingindo o funcionário que a exerce punida com detenção ou multa.Direito Militar. Ofensa à 
autoridade judiciária militar no exercício da função.Desrespeito a superior investido de autoridade ou a militar, atingindo sua 
dignidade ou decoro. 

Fonte: 
MHD,1998,77 

Contexto 2:  Ementa oficial: Hábeas corpus – Militar – Denúncia que atribui ao paciente a prática do crime de desacato – Não 
presença da suposta vítima, militar de patente inferior ao denunciado, na prática do ato – Conduta atípica – Palavras dúbias do 
paciente que não caracterizam o dolo exigido para a configuração da prática do crime... 

Fonte: 
RT 865/639 

Definição: Ação de desacatar funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela, ofendendo, direta ou indiretamente, o prestígio, 
dignidade ou decoro da função pública. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo desacatar  traz o sentido de ofender, menosprezar, humilhar, 
menoscabar. Na definição de Hungria, desacato é “ a grosseira falta de 
acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou 
caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos 
agudos etc.”, ou seja, “qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, 
humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário” (Comentários ao 
CP...). No entanto, a crítica ou censura, mesmo veemente, não tipifica o 
desacato, salvo se proferida de modo injurioso. É indispensável que o desacato 
seja contra funcionário público: a. No exercício da função, ou seja, estando o 
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funcionário praticando ato relativo ao ofício, dentro ou fora da sede de sua 
repartição. b. Ou em razão dela (função). Nesta hipótese, embora o funcionário 
não esteja praticando ato de sua atribuição, o desacato é em virtude da função. 
Como distingue MAGALHÃES NORONHA, no primeiro caso “basta a ocasião 
de exercer a função; noutro é necessária a causa de exercer” (...). É mister que 
o desacato seja praticado na presença do funcionário ou, ao menos, de forma 
que este tome conhecimento direto da ofensa. Não haverá crime se o 
funcionário houver dado causa ao desacato, será retorsão ou justa repulsa (p. 
823, l. 37) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Tráfico de influência Autor: Delmanto N°:127- A 

Definição da Lei: Art. 332. Solicita, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato 
praticado por funcionário público no exercício da função. 

Contexto 1:Direito penal:Exploração  de prestígio. Ato de solicitar, exigir, cobrar,obter, para si ou para outrem, vantagem ou 
promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Tal crime é punido 
com reclusão, de dois a cinco anos, e multa. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a  vantagem é 
também destinada ao funcionário. 

Fonte: 
MHD,1998,599 
 

Contexto 2: Tráfico de influência – Absorção pelo delito de estelionato – Inadmissibilidade – Hipótese em que o crime é praticado 
para criar a impressão de que a influência pode realmente ser exercida diante do funcionário público (TRF – 2ª Reg. ) 

Fonte: 
RT 826/703 

Definição: Ação de pedir, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem material ou moral, a  pretexto de influir 
em ato praticado por funcionário público no exercício da função. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  (x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 O núcleo é solicitar  (pedir, rogar), exigir (reclamar, impor, ordenar), cobrar 
(fazer com que seja pago) ou obter (conseguir, alcançar) vantagem ou 
promessa de vantagem, que pode ser material ou moral, para si ou para 
outrem. A característica do delito está na razão da conduta do agente: a 
pretexto de influir em ato praticado  por funcionário público no exercício da 
função. Daí o nome pelo qual este crime era chamado antigamente : “venda de 
fumaça”. O sujeito ativo solicita, exige, cobra ou obtém a vantagem ou 
promessa de vantagem a pretexto de influir (fundamento suposto, desculpa 
imaginária).O comentário de HUNGRIA (...). A conduta pode ocorrer tanto 
quando o agente faz supor a influência, como ao não desmentir igual 
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suposição. A influência pretextada pode ser por meio de terceira pessoa que 
influiria no funcionário. Obviamente, a expressão “ato praticado” deve ser 
entendida como ato a ser praticado.(p. 832, l. 31)  



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Corrupção ativa Autor: Delmanto N°:128 – A 

Definição da Lei: Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de 
ofício. 

Contexto 1:Direito penal: Crime contra a Administração consistente em oferecer ou prometer vantagem ilícita ou indevida a 
funcionário público, para que este venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, punido com reclusão e multa. Trata-se de crime 
de suborno. 

Fonte: 
MHD,1998,903 

Contexto 2: (...)  Agentes que, mediante a participação de adolescentes, oferecem a policiais substancial quantia de dinheiro para 
livrá-los de flagrante furto, praticam o crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do CP (...).  

Fonte: 
RT 865/581 

Definição: Ação de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, a fim de estimulá-lo a praticar, omitir ou retardar ato de sua 
competência.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   )  Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Dois são os núcleos alternativamente indicados: a. Oferecer, que tem o sentido 
de pôr à disposição, apresentar para que seja aceito, o oferecimento pode ser 
praticado das mais diversas formas, mas preciosa ser inequívoco. B. prometer, 
cuja significação é obrigar-se, comprometer-se, garantir dar alguma coisa. O 
objeto material é a vantagem indevida. A respeito da natureza da vantagem há 
duas correntes: a. é apenas a vantagem patrimonial, como o dinheiro outra 
utilidade material (HUNGRIA...). b. Compreende qualquer espécie de benefício 
ou satisfação de desejo (H. FRAGOSO...)Vantagem indevida é a que a lei não 
autoriza. O oferecimento ou promessa deve ser a funcionário público..., direta 
ou indiretamente, para determiná-lo a praticar (executar), omitir (deixar de 
praticar) ou retardar 9atrasar ou não praticar em tempo útil) ato de ofício 
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(administrativo ou judicial, da competência do funcionário). O ato a que o 
agente visa pode ser legal ou ilegal, irregular ou não. Note-se que não 
caracteriza o crime o oferecimento  posterior à ação ou omissão, sem anterior 
promessa, pois o crime é oferecer para que se faça ou omita a  ação e não dar 
porque se fez ou se omitiu. Se houve imposição do funcionário para o 
oferecimento ou  , não há corrupção ativa, mas concussão pratica pelo 
funcionário (CP, art. 316). Também não haverá crime se o agente oferece ou 
promete a vantagem para livrar-se de ato ilegal do funcionário ou para que 
este pratique ato que não é de sua competência. Se, após oferecer ou 
prometer, o agente vem a dar, efetivamente, a vantagem indevida, esta última 
conduta constituirá mero exaurimento do crime (...). (p. 834, l. 14)   



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Contrabando  Autor: Delmanto N° 129 - A 

Definição da Lei:Art. 334. Importar ou exportar mercadoria proibida (...) 

Contexto 1: Crime contra Administração Pública consistente na importação ou exportação clandestina de mercadorias ou gêneros 
cuja entrada ou saída do País é vedada juridicamente. Punido com reclusão. Mercadoria, gênero ou produto importado ou 
exportado clandestinamente. Comércio proibido, venda,depósito ou utilização no País clandestinamente.Prática de qualquer fato 
considerado assimilado por lei especial. Navegação de cabotagem com finalidade de realizar o comércio direto entre os portos do 
País, fora dos casos admitidos por lei. 

Fonte: 
MHD,1998,829 

Contexto 2: Ementa Oficial: Penal. Contrabando. Art. 334, § 1º, d., c/c art. 29, ambos do CP. Reintrodução de cigarros de 
fabricação nacional, destinados à exportação, para fins de comercialização. Não apresentação de razões de apelação. Provas 
suficientes para o decreto condenatório (...). 

Fonte: 
Rt 875/652 

Definição: Ação de importar ou exportar, clandestinamente, mercadoria proibida.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
São duas as figuras no caput do art. 334: a. Contrabando, importar ou 
exportar mercadoria proibida. O verbo importar temo significação de fazer 
entrar no território nacional, considerado este em seus limites territoriais, 
marítimos ou aéreos. Exportar é fazer sair do nosso território, considerados os 
seus mesmos limites. Como mercadoria, entende-se toda coisa móvel e 
apropriável que se usa negociar. Proibida, diz a lei, proibição essa eu pode ser 
absoluta ou relativa, e que deve ser completada por outras leis (....). O tipo 
deste art. 334, em ambas as figuras incriminadas, constitui norma penal em 
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branco, devendo ser complementado por outras normas jurídicas. No caso de 
produtos derivados do fumo, por exemplo, vide Decreto-Lei nº 399, de 
30.12.68.(p. 837, l.40). 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Descaminho Autor: Delmanto N° 130 - A 

Definição da Lei:Art. 334. (...) iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de 
mercadoria. 

Contexto 1:Contrabando  ou  introdução clandestina de mercadorias no País, causando ofensa ao prestígio e ao Patrimônio da 
administração pública. Direito tributário. Modalidade de fraude fiscal consistente em iludir, no todo ou em parte, o pagamento de 
direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadorias.Direito aduaneiro. Desvio ou extravio clandestino de 
mercadorias com o escopo de escapar dos direitos alfandegários. 

Fonte: 
MHD,1998,84 

Contexto 2: Comprovado nos autos que o réu utilizava, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, mercadoria 
estrangeira que sabia ser produto de introdução clandestina no território nacional, resta caracterizado o delito previsto no art. 
334...No crime de descaminho a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...). 

Fonte: 
RT 860/733 

Definição: Ação de fraudar, no todo ou em parte, evitando o pagamento de  direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de 
mercadoria. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
... Descaminho. Iludir, no todo ou em consumo de mercadoria. Já aqui, não se 
trata de mercadoria proibida. O que se incrimina é a ação de iludir (fraudar, 
burlar), total ou parcialmente, o pagamento de direito ou imposto de consumo 
não mais existente sob  tal denominação. O tipo deste art. 334, em ambas as 
figuras incriminadas, constitui norma penal em branco, devendo ser 
complementado por outras normas jurídicas. No caso de produtos derivados do 
fumo, por exemplo, vide Decreto-Lei nº 399, de 30.12.68.(p. 837, l.40). 
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Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Reingresso de estrangeiro expulso Autor: Delmanto N°:131 – A 

Definição da Lei: Art. 338. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. 

Contexto 1:Crime que consiste no fato de estrangeiro expulso tornar a ingressar no país. Fonte: 
MHD,1998,117 

Contexto 2: (...) o crime de reingresso de estrangeiro expulso não atenta contra a administração da justiça, já que o ato de 
expulsão é administrativo, cabendo exclusivamente ao Presidente da República, embora não se afaste do judiciário a possibilidade 
de decidir sobre a sua regularidade formal. 

Fonte: 
JM, 1991, 380 

Definição: Ação praticada por estrangeiro ao reingressar/reentrar em território nacional, após dele já ter sido expulso. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O verbo reingressar  tem o sentido de reentrar, voltar, entrar outra vez. Pune-
se o reingresso no território nacional, considerado este em seu limites 
territoriais, marítimos e aéreos. O agente será o estrangeiro que dele foi 
expulso. É pois, pressuposto do crime que o sujeito tenha, antes de praticá-lo, 
sido regularmente expulso por ato legal. Como este art. 338 fala em 
“reingresso”, nele não se enquadra a conduta do alienígena que, embora tendo 
contra si expulsão decretada, continua no nosso  Pais. Observe-se que a 
expulsão (arts. 65 a 75 da Lei n 6.815-80 – Estatuto do Estrangeiro) não se 
confunde com a deportação (arts. 57 a 64 da mesma lei) nem com a 
extradição (arts. 76 a 94 desse diploma). 
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Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Auto-acusação falsa Autor: Delmanto N°:132 - A 

Definição da Lei: Art. 341. Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. 

Contexto 1:Direito Penal, Crime contra a administração da justiça que consiste em acusar-se, perante autoridade, de crime 
inexistente ou praticado por outra pessoa, punido com detenção ou multa. 

Fonte: 
MHD,1998,343 

Contexto 2: A auto-acusação falsa exige, como elemento subjetivo, a vontade de acusar-se falsamente e que esteja o agente 
ciente de que a autoridade tomará conhecimento da auto-acusação. 

Fonte: 
JM, 1991, 632 

Definição: Ato de imputar-se a si mesmo, acusando-se  falsamente, perante autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Pune-se a conduta de acusar-se (imputar-se, atribuir a si próprio) de crime 
inexistente ou praticado por outrem. Trata-se, portanto, de auto-acusação 
falsa, na qual o agente se atribui a pratica de crime (doloso ou culposo, mas 
não basta contravenção) inexistente (que não houve) ou praticado por outrem 
(cometido por terceira pessoa e sem co-autoria ou participação do agente). É 
indispensável porém, que a auto-acusação seja feita perante autoridade 
(policial ou judicial), e não a qualquer pessoa (particular ou funcionário publico) 
sem a qualidade de autoridade. Deve, outrossim, ser feita por meio de 
comunicação escrita à autoridade, em declaração ou confissão tomada por 
termo e assinada pelo agente. (p. 870, l. 47) 

(  )  Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Exercício arbitrário das próprias 
razões 

Autor:Delmanto N°:133 - A 

Definição da Lei:Art. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legitima, salvo quando a lei o permite. 

Contexto 1:Ato de fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer uma pretensão que, embora legítima, está fora dos casos 
permitidos em lei, punido com detenção ou multa, além da pena correspondente à violência. Por exemplo, prática de furto ou roubo 
para obter pagamento de dívida. 

Fonte: 
MHD,1998,469 

Contexto 2: Roubo – Desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões – admissibilidade – Acusado que, ao efetuar 
pagamento de consumo em bar, vê recusa da vítima em lhe devolver o troco em razão de o ofendido afirmar que o agressor lhe 
devia certa quantia em dinheiro... 

Fonte: 
RT 862/601 

Definição: Ato de fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão que, embora legítima, está fora dos casos permitidos em lei. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O código emprega a expressão fazer justiça pelas próprias mãos. Visa-se, com 
ela, à punição de quem, tendo ou acreditando ter direito contra outra pessoa, 
em vez de recorrer à justiça, arbitrariamente satisfaz sua pretensão. Qualquer 
meio de execução pode ser empregado: violência, ameaça, fraude, subtração 
etc. É pressuposto de delito, porém, que o comportamento seja para satisfazer 
pretensão, embora legitima. Pretensão é o direito que o sujeito ativo tem ou 
crê  ter. A pretensão pode ser legitima ou ilegítima, em face do advérbio 
embora. Comenta HELENO FRAGOSO ser irrelevante que à pretensão 
corresponda efetivo direito, “ desde que o agente suponha de boa-fé que o 
possui” (Lições de Direito Penal – Parte Especial, 1965, v. IV, p.1230). è 
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indiferente a natureza do direito ou pseudodireito (pessoal, real, de família etc.) 
e a pretensão  pode ser do agente ou de representado seu. Para os 
comentadores, a pretensão deve ser daquelas que permitem ao interessado o 
recurso à justiça. (p. 884, l. 31) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Fraude processual Autor: Delmanto N°:134 - A 

Definição da Lei:Art. 347. Inovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o 
fim de induzir a erro o juiz ou o perito. 

Contexto 1:Crime contra a administração da justiça, punido com detenção e multa, consistente em inovar artificiosamente, na 
pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir o juiz ou o perito a 
erro. Se tal inovação se destinar a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas cominadas pela lei penal 
aplicam-se em dobro. 

Fonte: 
MHD,1998,599 

Contexto 2: Fraude processual – Inovação artificiosa do estado do lugar realizada por autores de homicídio para indicar a 
ocorrência de crime de latrocínio no local – Ato realizado com o fim de produzir prova em processo penal ainda não iniciado (...). 
Delito que se consuma com o simples objetivo de induzir a erro o juiz ou o perito (...) 

Fonte: 
RT 822/486 

Definição: Ato de inovação artificiosa, na pendência de processo civil ou administrativo,  de coisa ou de pessoa, alterando os objetos materiais, com 
o objetivo de induzir a erro o juiz ou o perito. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
É pressuposto do delito que ele seja cometido na  pendência de processo civil 
ou administrativo (quanto ao processo civil ou administrativo em curso, ou seja, 
já instaurado ou iniciado. Incrimina-se a ação de inovar (modificar, mudar, 
alterar). A inovação deve ser praticada artificiosamente, ou seja, com artifício 
ou ardil. Exige-se a idoneidade da inovação, tanto subjetiva (capacidade de 
enganar) como objetiva(inovação material), porquanto a ação é praticada com 
o fim de induzir a erro o juiz ou perito (vide Tipo subjetivo). Incrimina-se a 
inovação de: a : estado de lugar (local) b. coisa (móvel ou imóvel): c. pessoa 
(aspecto físico). Vale lembrar os exemplos de MAGALHAES NORONHA: 
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plantio de derrubada de árvores, abertura de janelas, retirada de mancha, 
cirurgia plástica na pessoa etc., não se considerando com inovação o 
crescimento ou corte de barba (Direito Penal, 1995, v. IV. p. 386) (p. 888, l. 20) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Favorecimento pessoal  Autor: Delmanto N°:135 - A 

Definição da Lei:Art. 348. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão: 

Contexto 1:Fato típico penal, punido com detenção, que consiste em auxiliar criminoso a subtrair-se à ação de autoridade policial, 
judiciária ou administrativa, vindo, por exemplo, a esconde-lo ou a fornecer dinheiro para sua fuga. Se porém, o delinqüente for 
ascendente, descendente,  cônjuge ou irmão do favorecedor, estará este isento de pena. 

Fonte: 
MHD,1998,525 

Contexto 2: Ementa Oficial: Favorecimento pessoal. Comete o delito previsto no art. 348 do CP o agente que auxilia condenado 
por crime de reclusão e com mandado de prisão expedido, concedendo-lhe abrigo em sua residência, com o fim de ocultá-lo das 
autoridades policiais. Condenação mantida. 

Fonte: 
RT 874/671 

Definição: Ato de auxiliar criminoso para subtraí-lo à ação da autoridade competente, impedindo-a de prender ou deter o autor do crime. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Pune-se a conduta de auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública. A 
conduta deve ser comissiva e não omissiva, mas qualquer meio de execução 
pode vir a caracterizar o delito; ocultação do autor de crime, auxilio para sua 
fuga, despistamento etc. A autoridade pública referida é tanto a judicial como a 
policial ou administrativa. Nessa figura do caput, o crime do favorecimento 
deve ser daqueles a que é cominada pena de reclusão (se não for pena 
reclusiva, vide §1º).  (p. 890, l. 44). 
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Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Favorecimento Real Autor:Delmanto N°:136 - A 

Definição da Lei:Art. 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxilio destinado a tornar seguro o proveito do crime. 

Contexto 1:Crime contra a administração da justiça, punido com detenção e multa, que consiste em prestar auxílio, excluídos os 
casos de co-autoria e receptação, para tornar seguro o proveito do delito, guardando,por exemplo, o produto do crime.  

Fonte: 
MHD,1998,525 

Contexto 2: Favorecimento real – desclassificação de receptação – Inadmissibilidade – Agente surpreendido na posse de veículo, 
produto de crime – Ausência de demonstração de que atuou com o ensejo de favorecer, em auxílio, o criminoso que subtraiu o 
automóvel – Inteligência do art. 349 do CP (TJSP) 

Fonte: 
RT 839/571 

Definição: Ação de auxiliar criminoso, excetuando os casos de co-autoria e receptação, a posse e gozo de crime anterior. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O objeto material é o proveito do crime anterior praticado pelo favorecido. 
Como proveito, considera-se “toda vantagem, material ou moral, obtida ou 
esperada em razão de crime anterior, seja direta ou indiretamente” HUNGRIA, 
COMENTÁRIOS AO CODIGO PENAL, 1959, v. IX,p. 510). Incluem-se, assim, 
a recompensa, o produto (original ou alterado) e o resultado do delito 
precedente, mas ficam excluídos os instrumentos do crime. A ação incriminada 
é prestar a criminoso auxilio destinado a tornar seguro o referido objetivo 
material, isto é, auxiliá-lo na posse e gozo do proveito do crime anterior. (p. 
892, l. 26) 
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Ficha Terminológico-discursiva 

 

 

Termo:Abuso de poder Autor: Delmanto N°:137 - A 

Definição da Lei:Art. 350. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder 

Contexto 1: Exorbitância de poderes conferidos. Excesso de mandato. Exercício de atos não outorgados ou não expressos no 
mandato ou na procuração. 

Fonte: 
PS, 2007, 11 

Contexto 2: Referindo-se a lei a exercício arbitrário e a abuso de poder, prevê ela crime próprio, que somente pode ser praticado por 
funcionário público. 

Fonte: 
JM 1991,420 

Definição: Ato de determinar ou praticar ação de medida privativa de liberdade individual, abusando do poder instituído pela função. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
O núcleo é cumulativo e não alternativo, pois a ação punida é receber  e 
recolher. A conduta deve ser formalmente ilegal (elemento normativo), isto é, 
sem preencher os requisitos formais que a lei requer (ex: mandado de prisão) 
(p. 894, l. 41) 
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Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Arrebatamento de preso Autor:Delmanto N°:138 - A 

Definição da Lei:Art. 353. Arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custodia ou guarda: 

Contexto 1:Crime que consiste em arrebatar preso do poder de quem o tenha sob sua custódia ou guarda, com o objetivo de 
maltratá-lo. 

Fonte: 
MHD,1998,273 

Contexto 2: Consuma-se o crime de arrebatamento de preso, exigindo-se que a finalidade do agente seja maltratá-lo (elemento 
subjetivo do tipo) (...) 

Fonte: 
JM, 1991, 680 

Definição: Ação de tirar, à força, preso do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda, com o objetivo de maltratá-lo. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:O núcleo indicado é arrebatar, que tem o sentido de tomar à força, 
arrancar. A pessoa arrebatada é o preso e ele é tomado de quem o tenha sob 
custodia ou guarda. Não tem relevo para a tipificação o local onde se acha o 
preso ( em cadeia ou na rua), desde que se ache custodiado ou guardado ( por 
carcereiro, escolta policial, oficial de justiça etc.). Também é indiferente, para o 
tipo deste art. 353, a legalidade ou não da prisão. No entanto, este art. 353 
abrange só o preso e não a pessoa submetida a medida de segurança. O 
arrebatamento não visa à fuga do preso, mas, ao contrario, ao fim de maltratá-
lo, o que marca o elemento subjetivo da figura. Lamentavelmente, de tempos 
em tempos, ocorrem casos de arrebatamento de presos para linchamento, 
sendo eles tomados à força e mortos. (p. 899, l. 39) 

(   ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Motim de presos Autor:Delmanto N°:139 - A 

Definição da Lei:Art. 354. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina de prisão: 

Contexto 1:Revolta de presos, perturbando a ordem e a disciplina da prisão. Fonte: 
MHD,1998,315 

Contexto 2: Motim de presos – delito que se caracteriza pelo comportamento comum de levante, rebeldia, desordem e indisciplina 
dos detentos, com vontade livre e consciente de contrariar o poder constituído – Irrelevância de se tratar de reivindicação justa ou 
não – Mera participação espontânea na rebelião que é suficiente para a condenação... 

Fonte: 
RT 823/651 

Definição: Movimento coletivo de rebeldia, desordem e indisciplina de presos, que perturba a ordem e a disciplina da prisão. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo é amotinarem-se, que tem o sentido de levantarem-se em motim, 
revoltarem-se, Motim – em sua significação penal – é a revolta conjunta de 
apreciável numero de presos, tumultuando seriamente a ordem ou disciplina 
da prisão, mediante atos de violência contra seus funcionários ou instalações. 
Como agentes, o art. 354 indica presos (no plural), sem fixar o numero mínimo, 
Em vista da etimologia e da própria acepção corrente do vocábulo amotinação, 
entendemos que é necessário um numero significativo ou expressivo de 
presos ( e não estranhos ou guardas), para que possa ocorrer, de fato, a 
sublevação que a lei incrimina. A sanção não alcança internados em razão de 
medida de segurança, pois o dispositivo alude somente, “a preso” e a “prisão”. 
A clausula final é perturbando a ordem ou disciplina da prisão. A propósito 

( x ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

dela, lembra HUNGRIA que não se pode “confundir atitudes coletivas de 
reverencias ou desobediências ghândica com o motim propriamente dito, que 
não se configura se não assume o caráter militante de violências contra os 
funcionários internos ou de depredações contra o respectivos edifícios ou 
instalações, com grave perturbação da ordem ou disciplina da 
prisão”...Obviamente, a situação prisional dos amotinados deve ser 
formalmente legal e o delito somente pode ocorrer no interior de 
estabelecimento carcerário, pois a lei faz referencia expressa à ordem ou 
disciplina da prisão. (p. 901, l. 37) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Patrocínio infiel Autor: Delmanto N°:140 - A 

Definição da Lei:Art. 355. Trair, na qualidade de advogado ou procurador , o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio em juízo, lhe é 
confiado  

Contexto 1:Crime contra administração da justiça perpetrado por advogado ou procurador que, faltando ao dever e à ética 
profissional, lesa, em juízo, o interesse de seu constituinte, punido com detenção e multa. Conduta dolosa e consciente de 
advogado que consiste em trair dever profissional, prejudicando o seu constituinte. 

Fonte: 
MHD,1998,543 

Contexto 2: Patrocínio infiel – Descaracterização – Prejuízo aos clientes que não adveio da atuação dos causídicos durante o 
processo, mas de possível ardil por eles montado quando da assinatura  dos contratos de honorários (...). 

Fonte: 
RT 858/700 

Definição: Ação praticada por advogado ou procurador, ao violar o dever profissional, lesando interesse de seu constituinte, cujo patrocínio em juízo, 
lhe é confiado. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A ação incriminada é trair o dever profissional, ou seja, ser infiel aos deveres 
da profissão; a traição pode ser comissiva ou omissiva. Como o núcleo do tipo 
é trair e o que se visa a evitar é o prejuízo, o consentimento do interessado (ou 
de todos, se for mais de um) arreda a antijuridicidade do fato, salvo em se 
tratando de defesa penal, onde há indisponibilidade do interesse em jogo. O 
tipo legal é complementado: prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, 
lhe é confiado. São, pois requisitos necessários: a. Prejuízo de interesse. O 
prejuízo deverá ser concreto e não potencial, mas tanto pode ser material 
como moral. Além disso, o interesse deve ser legitimo, porquanto não haverá 
crime (só eventual infração a ética profissional) se era ilegal ou ilícito o 
interesse, pois a ilegibilidade deste é incompatível com o prejuízo que o tipo 

( x ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

  

requer (no mesmo sentido: H. FRAGOSO, Lições de Direito PENAL – Parte 
Especial, 1965.v.IV.p.1265; MAGALHÃES NORONHA, Direito Penal, 1995,V. 
iv.P.417), b. Patrocínio ou oneroso, ou mesmo por nomeação do juiz (defensor 
público, dativo ou ad hoc). C. Em juízo. A ação deve ser praticada em causa 
judicial, seja civil ou penal.( p. 902 l. 16) 
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Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Homicídio Autor: Jesus N°:01 - B 

Definição da Lei:Art. 121. Matar alguém  

Contexto 1:Do latim homicidium( morte violenta), é geralmente entendido como toda ação que possa causar a morte de um 
homem. Assim no sentido penal, homicídio exprime a destruição da vida de um ente humano, provocada por ato 
voluntário(ação ou omissão de outro homem ou  ser humano. 

Fonte: 
PS,1967, 766 

Contexto 2: Caracterização – Trânsito – Homicídio – Motorista que dirige veículo sem habilitação, em velocidade excessiva para o 
local, realizando manobras perigosas, assumindo, dessa forma, o risco de causar dano, no caso, atropelamento  com resultado 
morte – conduta que impõe a submissão do acusado ao Tribunal do Júri (...)  

Fonte: 
RT 825/676 

Definição: Morte de um homem causada por um outro homem. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   ) Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: É a morte de um homem provocada por outro. (p. 383, l. 13) 

(  ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 

 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: :Homicídio  doloso Autor: Jesus N°:02 - B 

Definição da Lei:Art. 121 . Matar alguém: 
 
 
Contexto 1: Assim se diz o homicídio, quando há vontade homicida do agente, manifestada na deliberação de matar ou na intenção 
indeterminada de matar. 

Fonte: 
PS,1967,767 

Contexto 2: Militar – Prática do homicídio doloso contra a vida de civil – Julgamento afeto à Justiça Comum – Desclassificação para 
lesão corporal seguida de morte (...) 

Fonte: 
819/502 

Definição: Morte intencional de um homem causada , voluntariamente, por um outro homem.  

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   ) Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   (   ) Sim    ( x ) Não 
Contexto:  

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Homicídio privilegiado Autor: Jesus N°: 03 - B 

Definição da Lei:art. 121. Matar alguém; 
§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, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 
Contexto 1: Morte provocada pelo agente por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, em 
seguida a injusta provocação da vítima. Como exemplo o assassinato de um traidor da pátria, por ato de patriotismo 

Fonte: 
MSD,1998,733 

Contexto 2: ...Júri – Nulidade – Ocorrência – Homicídio privilegiado – Tentativa  - veredicto que reconhece a coexistência de 
qualificadora de caráter subjetivo – Institutos incompatíveis entre si. 

Fonte: 
RT 854/625 

Definição:  Morte de um homem causada por um outro homem impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou ainda, sob o domínio de 
violenta emoção, após injusta provocação da vítima. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Há discussão a respeito de poderem concorrer ou não as circunstâncias do 
privilégio e tipo qualificado. Existem três posições: 1) a composição é 
impossível de modo que a causa de diminuição da pena não se aplica ao 
homicídio qualificado. Nesse sentido: RTJ4248; RT525;336 e 340; 2), o 
privilégio pode concorrer com as qualificadoras de natureza objetiva, mas não  
com as subjetivas. Nesse sentido: RTJ, 61:20, 109:131 e 115:371; RT, 
525:350, 526401, 528:397, 541:466, 585:420, 618:358 e 634:321; JSTF, Ed. 
Lex, 13:327; RF272:228; RJTJSP, 40:338 e 101:440; TJSP, RiCrim 48.088; 
RT, 619:273; STF, HC74.167, 2Turma, DJU, 11 ot. 1996, p. 38502; 3)o 
privilégio exclui as qualificadoras  objetivas, nos termos do art. 67 do Código 
Penal. De modo que, concorrendo uma das circunstâncias do privilégio com 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

 

qualificadora objetiva, o sujeito responde por homicídio privilegiado (...) (p. 387, 
l. 11) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Perdão judicial Autor: Jesus N°: 04 - B 

Definição da Lei:Art. 121, Matar alguém; 
§ 5º, Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingirem o próprio agente de forma 
tão grave que a sansão penal se torne desnecessária. 
Contexto 1: Extinção da punibilidade que se opera quando o magistrado, ao condenar o réu, deixa de aplicar a pena diante de 
certas circunstâncias e desde que se trate de uma das infrações penais indicadas pelo legislador.2- Perdão que se dá quando o 
magistrado, apesar de comprovada a prática do delito pelo agente, deixa, devido a circunstâncias justificadas, de aplicar-lhe a pena 
cabível. 

Fonte: 
MHD,1998,568 

Contexto 2: (...) 3. Homicídio culposo. Aplicação do perdão judicial. Vítima sogro da acusada. Requisitos objetivos e subjetivos 
preenchidos (...). 

Fonte:  
RT 853/608 

Definição: Desistência da aplicação da pena, visto que a sansão penal se tornou desnecessária devido às circunstâncias que envolvem a prática do 
delito. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x ) Não  (  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(  ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (  ) Sim    ( x  ) Não 
Contexto:  
 

 (  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Induzimento a suicídio 
Autor:Jesus N°:05 – B 

Definição da Lei:art. 122 -  Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. 

Contexto 1: Consiste em induzir, instigar ou auxiliar moral ou materialmente um suicida a tirar sua própria vida Fonte:  
MHD,1998,828 

Contexto 2: Há homicídio, também, se a vítima se suicida por coação do agente; se o constrangimento for resistível haverá 
induzimento (ao suicídio) (...) 

Fonte: 
JM 1991, 66 

Definição: Crime que consiste em induzir, estimular ou colaborar com a prática do suicídio. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
É inadmissível. Trata-se de hipótese em que o legislador condiciona a 
imposição da pena à produção do resultado (morte ou lesão corporal de 
natureza grave). A simples conduta de induzir, instigar ou prestar auxílio para 
que alguém se suicide, não vindo a ocorrer o resultado morte ou lesão corporal 
de natureza grave, não constitui crime. Cuida-se de delito material, de conduta 
e resultado, em que o legislador condiciona a imposição da pena à sua 
produção. Se não há ocorrência de morte ou de lesão corporal de natureza 
grave, o fato é atípico. (p. 409, l. 27) 
 

(  ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:  Infanticídio Autor:Jesus N°:06 - B 

Definição da Lei: Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após: 

Contexto 1:Crime que consiste em matar, durante o parto ou logo após, o próprio filho, sob a influência do estado puerperal.Ação 
de matar o feto nascente ou neonato. 

Fonte: 
MHD,1998,833 

Contexto 2: Pronúncia – Infanticídio – Existência de um feto enterrado pela acusada em terreno próximo de sua casa – Ocultação 
de gravidez pela ré de todos os seus familiares, mesmo no dia do parto – Evidência da existência de indícios de autoria e 
materialidade do crime (...). 

Fonte: 
RT 819/651 

Definição: Ação cometida pela mãe ao matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (x  ) Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Autora só pode ser a mãe. Trata-se de crime próprio, uma vez que não pode 
ser cometido por qualquer pessoa. Entretanto, isso não impede que terceiro 
responda por infanticídio diante do concurso de pessoas. (p. 411, l. 08) 
  

(  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de Remissivas 

 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:  Auto-aborto 

 

Autor:Jesus N°:07 - B 

Definição da Lei:Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque 

Contexto 1:Interrupção deliberada da gravidez pela própria gestante, ou por terceiro, com ou sem consentimento, mediante o 
concurso de causas extrínsecas ou de agentes externos de ordem física, química ou mecânica (massagens), para atender motivos 
terapêuticos,eugênicos,econômicos,morais,sociais,psicológicos etc. (pode ser portanto criminoso ou legal). 

Fonte: 
MHD,1998,24 

Contexto 2:  Pronúncia – Agente que teria induzido, instigado e auxiliado a ofendida a provocar a interrupção da gravidez em si 
mesma – Hipótese em que há indícios de autoria e de certeza da existência do crime de auto-aborto , art. 124 do CP, para que 
aquela fosse decretada (...). 

Fonte: 
821/641 

Definição: Ação que consiste em provocar aborto em si mesma, interrompendo, propositalmente, a gravidez e causando a morte do feto. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O partícipe ou co-autor do auto-aborto, além de responder por este delito, 
pratica homicídio culposo ou lesão corporal de natureza culposa, sendo 
inaplicável o art. 127 do código Penal, uma vez que esta norma exclui os casos 
do art. 124. (. 416, l. 02) 

(  ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Aborto Necessário 

 

Autor: Jesus N°:08 - B 

Definição da Lei:Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico: 
I – se não há outro meio de salvar a vida da gestante: 

Contexto 1: É admitido por lei, desde que praticado por médico, com ou sem o consenso da gestante, quando não houver outro meio 
ou recurso para salvar sua vida em perigo, independentemente de autorização judicial ou policial.Há quem ache que, nessa hipótese, 
o médico, antes de proceder à intervenção cirúrgica, deve obter autorização do Poder Judiciário, enquanto outros, com razão, 
asseveram que seria de bom senso apenas uma confirmação de colegas de reconhecida idoneidade do sério risco de vida que corre 
a gestante. 

Fonte: 
MHD,1998,23 

Contexto 2: A lei prevê no art. 128 do CP que não se pune o aborto praticado por médico quando, “ se tratar de aborto necessário”, 
ou então, “aborto no caso de gravidez resultante de estupro ou atentado violento ao pudor”...A doutrina e a jurisprudência oscilam em 
aceitar ou não o caso do “ aborto eugênico” (...).  

Fonte: 
RT 849/564 

Definição: Aborto realizado por médico devido a estado de necessidade, com o intuito de salvar a vida da gestante. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não   
( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica   
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Trata-se de aborto necessário, em que não há outro meio de salvar a 
gestante, não responde por delito. Não por causa do art. 128, uma vez que esta 
disposição só permite a provocação por médico, Na hipótese, a enfermeira é 
favorecida pelo estado de necessidade do art. 24 do Estatuto Penal, que exclui 
a ilicitude do fato (...) (p. 420, l. 08) 

(x ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: aborto sentimental Autor:Jesus N°:09 - B 

Definição da Lei:Art. 128, II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 
representante legal. 

Contexto 1:Mesmo que aborto humanitário ou aborto sentimental. É aquele em que seu único árbitro é o médico, que ocorrerá dois 
riscos: deixar-se levar pelas informações dos interessados (gestante e seu marido, pai, mãe) ou retardar a intervenção cirúrgica 
aguardando decisão da justiça. Expulsão prematura do feto, ou embrião, antes do tempo do parto. A gravidez resulta de estupro e é 
precedido do consentimento da gestante, ou, quando incapaz, de seu representante legal.(OS,1967,9) 

Fonte: 
MHD,1998,23 

Contexto 2:Pelo inciso II do artigo 128 está autorizado o aborto sentimental (ou ético, ou humanitário), que é aquele que pode ser 
praticado por ter a gravidez resultado de estupro (...) 

Fonte: 
JM 1991, 82 

Definição: Aborto de gravidez resultante de estupro, praticado por médico, desde que haja o consentimento da gestante ou de seu responsável. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 Se a gravidez é resultante de estupro, crime do art. 213 do Código Penal, o 
aborto só é permitido em face de prévio consentimento da gestante. É possível, 
porém, que ela seja incapaz (menor, doente mental etc.) Neste caso, exige-se 
o consentimento de seu representante legal. (p. 420, l. 37). 

( x) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:: Lesão Corporal Autor: Jesus N°:10 – B 

Definição da Lei: Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Contexto 1: Dano corporal físico ou psíquico. Crime que consiste na ofensa da integridade corporal ou da saúde de outrem, ou de 
ambas conjuntamente. 

Fonte: 
MHD,1998,104 

Contexto 2: ...Policial militar em estado de embriaguez desacata superior hierárquico dirigindo-lhe expressões desabonadoras, 
resiste mediante violência à execução do ato legal e ainda provoca queda do colega de farda resultando lesão corporal leve (...). 

Fonte: 
RT 865/755 

Definição: Dano causado à integridade corporal (anatômica, fisiológica ou mental) ou à saúde de outrem. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A incolumidade física e a saúde física e mental do homem. (. 423, l. 10) 

(  ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  )  Uso de Remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:: Lesão corporal  seguida de morte 

 

Autor:Jesus N°:11- B 

Definição da Lei: art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 
§3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. 

Contexto 1:Homicídio preterdoloso, que é crime qualificado pelo resultado, que o agente não quis nem assumiu o risco de produzir.  Fonte: 
MHD,1998,104 

Contexto 2: legítima defesa – Ocorrência – Lesão corporal seguida de morte – agente que reage com um soco e um pontapé a 
injustas agressões da vítima que o injuria, ofendendo-o moralmente, perseguindo-o e cuspindo-lhe no rosto por duas vezes – 
Falecimento da vítima após o fato – Hipótese em que o acusado utilizou, naquelas circunstâncias, o único meio capaz de fazer 
parar as injustas agressões. 

Fonte: 
RT 850/651 

Definição:  Dano causado à integridade corporal (anatômica, fisiológica ou mental) ou à saúde de outrem,  em que o agente não visava à morte, nem 
assumiu esse  risco.  

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (   ) Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Homicídio preterintencional ou preterdoloso. (p. 432, l. 40) 

(  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
( x ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Violência doméstica Autor:Jesus N°:12 - B 

Definição da Lei: Art. 129. Parágrafo 9ª. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 
conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade 

Contexto1:  Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 

Fonte:  Lei 
11.340/2006 

Contexto 2: A competência para o julgamento dos crimes previstos na Lei 11.340/2006, de 07.08.2006, que trata da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, enquanto não foram criados os Juizados Especializados da Violência Doméstica e 
Familiar contra a mulher...  

Fonte: 
RT 860/657 

Definição: Violência praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro ou qualquer pessoa de coabitação, aproveitando 
dessas relações domésticas para infringir tal violência. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   (  ) sim     ( x ) não 
Contexto: 

(  )  Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Perigo de contágio venéreo 

 

Autor:Jesus N°: 13 - B 

Definição da Lei:Art. 130. Expor alguém , por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou 
deve saber que está contaminado. 

Contexto 1:Crime que consiste em expor uma pessoa, por meio da prática de ato libidinoso ou do ato sexual, a contágio de moléstia 
venérea de que sabe ou deveria saber estar contaminado. 

Fonte: 
MHD,1998,574 

Contexto 2: O crime de perigo de contágio venéreo, definido no art. 130, é assim conceituado: expor alguém, por meio de 
relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venera (...) 

Fonte: 
JM 1991, 102 

Definição: Prática de relações sexuais ou ato libidinoso com alguém, sabendo-se portador de moléstia  venérea,  arriscando o contágio ou colocando 
em perigo a vida desse parceiro. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Se o sujeito sabia que estava contaminado e assumiu o risco da 
contaminação, responde por crime de lesão corporal seguida de perigo de 
vida. Se devia saber da contaminação, somente responde pelo delito de 
contágio venéreo, em sua forma simples. (p. 437, l. 32) 

(  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Perigo de contágio de moléstia 
grave 

Autor:Jesus N°: 14 - B 

Definição da Lei:Art. 131. Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio: 

Contexto 1:Crime contra a pessoa que consiste no fato de alguém , sabendo que está contaminado, praticar ato idôneo a provocar 
transmissão de doença. 

Fonte: 
MHD,1988,574 

Contexto 2: O crime de perigo de contágio de moléstia grave é um delito formal, de consumação antecipada e de perigo com 
dolo de dano. A consumação opera-se, portanto, com a prática do ato, independentemente de contágio que, se ocorrer, será o 
exaurimento do crime. 

Fonte: 
JM, 1991, 105 

Definição: Prática, por pessoa contaminada, de qualquer ato que possa ocasionar a transmissão de moléstia grave para pessoa  que não esteja 
contaminada. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Há crime exaurido: o fato produziu conseqüência (o contágio da moléstia 
grave) após o momento consumativo, que ocorreu com a realização do ato. 
Embora o contágio de moléstia grave constitua lesão corporal, o legislador 
entendeu de conceituar legalmente essa figura típica no capítulo dos crimes de 
pericilitação da vida e da saúde e não entre os delitos de dano, salvo a 
ocorrência de lesão corporal grave ou gravíssima. (p. 440, l. 34) 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
( x) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Perigo de/para vida 

 

Autor: Jesus N°: 15 - B 

Definição da Lei: art. 129. Par. 1, I – Se resulta: 
...II – perigo de vida;... 

Contexto 1: Diz-se daquele que ameaça a vida expondo alguém à morte. Fonte: 
MHD,1998,574 

Contexto 2:  Crime contra a pessoa – Perigo para a vida ou saúde de outrem – caracterização – Utilização de garrafa plástica com 
álcool, para substituir o tanque de combustível, que expõe a vida e a saúde do motorista, ocupantes do veículo e transeuntes a 
perigo... 

Fonte: 
RT 868/687 

Definição: Exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo real e iminente. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Não se trata de perigo presumido, mas concreto, precisando ser investigado e 
comprovado por perícia (...) (p. 428, l. 14) 
 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Abandono de incapaz  

 

Autor:Jesus N°:16 - B 

Definição da Lei:Art. 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de 
defender-se dos riscos resultantes do abandono 

Contexto 1: Art. 133 - Crime que consiste em abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por 
qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Tal incapacidade poderá ser física ou mental, 
permanente ou temporária, fazendo com que a vítima não possa se proteger, diante do perigo concreto 

Fonte:  
MHD,1998,8 

Contexto 2: Abandono de incapaz – crime qualificado – Pena – Hipótese em que apenas uma das vítimas é filho do agente, sendo 
os demais de sua companheira – Qualificador (...)  incide  somente em relação ao filho... 

Fonte: 
RT 823/693 

Definição: ausência de assistência à pessoa incapaz que está sob o cuidado/responsabilidade do agente, expondo-o a perigo concreto devido ao 
abandono. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
No abandono, o sujeito deixa a vítima sem assistência no lugar de costume.  
 (p. 445, l. 26) 
 

(  ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Abandono de recém-nascido Autor:Jesus N°: 17- B 

Definição da Lei:Art. 134. Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria 

Contexto 1:Crime cometido pela mãe que, por ter concebido extra matrimonium, pretende, dolosamente, para ocultar desonra 
própria, advinda, por exemplo, de adultério ou incesto, expor o filho recém-nascido, removendo-o para local diverso daquele em que 
lhe seria prestada assistência, ou abandoná-lo, privando-o da necessária proteção. 

Fonte: 
MHD,1998,10 

Contexto 2: O delito de abandono de recém-nascido consuma-se desde que, deixada a vítima a si mesma, fique exposta a perigo 
de vida ou de saúde (...) 

Fonte: 
JM 1991, 116 

Definição: Ausência de assistência a recém-nascido, ocasionando perigo de vida, com a finalidade de ocultar a própria desonra. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
”Expor” Significa remover a vítima para local diverso daquele em que lhe é 
prestada assistência. 
“Abandonar” quer dizer omitir à vítima a assistência devida. (p. 447, l. 14) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Omissão de socorro Autor:Jesus N°:18 - B 

Definição da Lei:Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal , a criança abandonada ou extraviada, ou a 
pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública.  

Contexto 1:Ato de deixar de prestar assistência ou de não pedir socorro à autoridade pública, estando-se diante de quem está em 
perigo ou corre risco de vida, punido com detenção ou multa. 

Fonte: 
MHD,1998,438 

Contexto 2: Se, como demonstrado nos autos não tinha o hospital procurado pela gestante unidade neonatal para atender parto de 
alto risco – fato este informado pela apelante e seu marido -, não há falar em omissão de socorro que não pode ser confundida 
com atendimento precário e ineficaz (...). 

Fonte: 
RT 858/650 

Definição: Ação de não prestar socorro, sem risco pessoal, à criança ou à pessoa em desamparo ou em iminente perigo, ou ainda, deixar de pedir 
socorro a autoridade pública quando impedido de prestá-lo. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Só é punível a omissão de prestação de assistência quando o sujeito pode agir 
“sem risco pessoal”. Ninguém está obrigado à prestação da assistência 
quando presente a possibilidade de dano físico à própria pessoa. Nesse 
sentido: RT,605:307; JTACrimSP, 87:286. Não estão obrigados à prestação de 
assistência, presente o risco pessoal, mesmo aquelas pessoas que, nos 
termos do art. 24, § 1°, do Código Penal, não podem alegar estado de 
necessidade, como o salva-vidas, o comandante do navio, o bombeiro etc. 
Neste caso, não respondem pelo delito em face da atipicidade do fato.(p. 451, 
l.20) 
 
 

( x ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Maus-tratos Autor: Jesus N°:19 - B 

Definição da Lei:Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, 
tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer 
abusando de meios de correção ou disciplina. 
Contexto 1:Crime que consiste em não só submeter uma pessoa, sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a trabalhos excessivos, 
a uma disciplina abusiva, como também em privá-la de alimentação ou cuidados indispensáveis, expondo –a a perigo de vida ou de 
saúde.Imposição de castigo imoderados. 

Fonte: 
MHD,1998,231 

Contexto 2: Maus-tratos – Caracterização – mãe que expõe ao perigo a vida e a saúde de seus filhos, menores de 14 anos de 
idade, privando-os de alimentação e cuidados indispensáveis... 

Fonte: 
RT  862/660 

Definição: Exposição a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob a qual possui responsabilidade ou exerce autoridade, privando a vítima de alimentos 
ou cuidados necessários, obrigando-a a trabalhos excessivos ou, ainda, abusando dos meios de correção disciplinar.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A distinção se faz diante do elemento subjetivo. Se o fato é cometido pelo 
sujeito para fins de correção, censura ou reprimenda, havendo abuso, trata-se 
de crime de maus-tratos (crime comum). Não ocorrendo essa finalidade, 
realizado o fato somente para que a vítima sofra, cuida-se de tortura (delito 
especial).(p.455, l. 38) 

(   ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Rixa qualificada Autor:Jesus N°:20 - B 

Definição da Lei:Art. 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores . 
Parágrafo Único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos. 
Contexto 1:Crime contra a pessoa consistente em briga acompanhada de vias de fato ou violências físicas recíprocas, punida com 
detenção ou multa. 

Fonte:  
MHD,1998,216 

Contexto 2: Deve ser anulado o julgamento por decisão manifestadamente contrária à prova dos autos, uma vez que os jurados 
acataram a tese de que o homicídio deveria ser desclassificado para o crime de rixa qualificada, quando restou demonstrado que 
em nenhum momento a contenda insinuou-se de forma generalizada, mas com uma briga entre os réus e a vítima, com fácil 
constatação da participação e atividade de cada um. 

Fonte: 
RT 850/661 

Definição: Participação de rixa, praticando violência física contra pessoas de que resulte morte ou lesão corporal de natureza grave.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
É indiferente que a morte ou a lesão corporal de natureza grave se produza 
em um dos rixantes ou em um terceiro, apaziguador ou transeunte.(p.459, l. 
30) 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Calúnia Autor: Jesus N°:21 - B 

Definição da Lei:Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 

Contexto 1: Ato ilícito que causa dano patrimonial e moral suscetível de indenização , por atingir a honra e a verdade pessoal, que 
são direitos da personalidade. Se houver impossibilidade de restauração natural, procurar-se-á, na restitutio in integrum, obter uma 
situação material correspondente, publicando-se desagravo em jornal, mas em regra, ter-se-á a reparação pecuniária. 

Fonte:  
MHD,1998,466 

Contexto 2: : Para a caracterização dos crimes de calúnia e difamação se faz necessário a atribuição de fato determinado, ofensivo 
a honra do querelante, não podendo a imputação ser vaga e imprecisa como no caso em apreço (...) 

Fonte: 
RT 862/643 

Definição: Falsa imputação, de forma pública, de fato criminoso a outrem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Enquanto na calúnia existe imputação de fato definido como crime, na 
difamação o fato é meramente ofensivo à reputação do ofendido. Além disso, o 
tipo da calúnia exige o elemento normativo da falsidade da imputação, o que é 
irrelevante no delito da difamação, salvo na hipótese do parágrafo único do art. 
139. Enquanto na injúria o fato versa sobre qualidade negativa da vítima, 
ofendendo-lhe a honra subjetivo, na difamação e na calúnia há ofensa à 
reputação, versando sobre fato a ela ofensivo ou criminoso.(...)(p .461, l. 35) 

(   )  Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
( x ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Difamação Autor:Jesus N°:22- B 

Definição da Lei: art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação 

Contexto 1: Ato de imputar a alguém fato ofensivo à sua honra ou reputação, embora não seja criminoso.É, portanto, um crime 
contra a honra, apenado com detenção e multa.Todavia é preciso lembrar que não constituem difamação punível: Ofensa irrogada 
em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador; opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, 
salvo se houver intenção deliberada de difamar; ou conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou 
informação que preste no cumprimento do dever de ofício 

Fonte: 
MHD,1998,132 
 

Contexto 2: Para a caracterização dos crimes de calúnia e difamação se faz necessário a atribuição de fato determinado, ofensivo 
a honra do querelante, não podendo a imputação ser vaga e imprecisa como no caso em apreço (...). 

Fonte: 
RT 862/643 

Definição: Atribuição a alguém de fato ofensivo à sua reputação. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
O sujeito afirma a realização de um comportamento, por parte do sujeito 
passivo, capaz de macular a sua honra objetiva (reputação). (p. 471, l.1) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
( x ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

FICHA TERMINOLÓGICO-DISCURSIVA 

Termo: Injúria Autor:Jesus N°:23 - B 

Definição da Lei:Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro 

Contexto 1:Insulto,afronta,ofensa,agravo ao decoro ou à dignidade de alguém, ultraje, desconsideração que ofende a pessoa em 
sua honra, dignidade ou decoro,atribuição ou divulgação de defeitos físicos ou intelectuais de enfermidades, vícios ou 
incompetências, ataque a honra consistente em meras palavras ou gestos destinados a ferir alguém.  

Fonte: 
MHD,1998,844 

Contexto 2: Não estão tipificados os crimes de calúnia, difamação e injúria, pois as expressões empregadas na decisão não foram 
proferidas com dolo específico de ofender a honra do querelante, mas tão-somente com a intenção de produzir um texto 
argumentativo... 

Fonte: 
RT 862/643 

Definição: Ofensa à honra ou decoro de outrem, afrontando a pessoa em sua dignidade. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste em ofender a honra subjetiva da vítima.(p.474, l. 20) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Constrangimento ilegal Autor:Jesus N°:24 - B 

Definição da Lei:Art. 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a 
capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda 

Contexto 1: Ofensa à liberdade da pessoa, no seu querer e agir, mediante o uso de força física ou grave ameaça, reduzindo sua 
capacidade de resistência e obrigando –a a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, punida com detenção ou 
multa. 

Fonte: 
MHD,1998,812 

Contexto 2: (...) Desclassificação para constrangimento ilegal – Admissibilidade – Inexistência de dolo na vontade de privar a 
liberdade da vítima – Ameaça que tinha por objetivo convencer a ofendida a voltar a viver com o réu. 

Fonte: 
RT 865/666 

Definição: Ação de forçar alguém, mediante violência moral ou  física,  ou depois de lhe haver  reduzido a capacidade de resistência por qualquer 
meio, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que a lei não manda. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 O sujeito pode empregar violência, grave ameaça ou qualquer outro meio 
capaz de reduzir a resistência do ofendido.(p 492, l. 33) 

(  ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

 

Termo: Ameaça 

 

Autor:Jesus N°:25 - B 

Definição da Lei:Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave 

Contexto 1: Designa a perspectiva de um mal, que vem abolir ou a restringir a livre manifestação da vontade de alguém, 
atemorizando-o enunciada por palavra, gesto ou sinal. Coação ou ato pelo qual alguém exerce uma pressão física ou moral sobre 
outra, seus bens ou sua honra, para obrigá-la a realizar certo negócio. 

Fonte: 
MHD,1998,188 

Contexto 2: ...Crime contra a liberdade – ameaça – policial militar que se manifesta de forma dolosa à vítima. Caracterizando 
ameaça implícita, capaz de causar mal injusto e grave (...). 

Fonte: 
RT 860/756 

Definição: Promessa da prática de mal grave feita a alguém, intimidando-a. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste em o sujeito anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave, que 
pode ser um dano físico, econômico ou moral. (...)(p.496, l.4) 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 
 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Cárcere privado Autor:Jesus N°:26 - B 

Definição da Lei:Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante ... cárcere privado 

Contexto 1: Lugar onde um particular, sob qualquer pretexto, conserva ilegalmente alguém cativo ou preso, praticando crime 
contra a pessoa. Se o objetivo for obter contagem pecuniária, ter-se-á crime de extorsão mediante seqüestro.Ato ilícito 
consistente na detenção forçada de uma pessoa em aposento ou casa particular, privando-a de sair ou obter socorro, que dá 
ensejo ao dever de reparar os danos moral e patrimonial, pagando-se uma indenização de perdas e danos. 

Fonte: 
MHD,1998,496 

Contexto 2: O acusado, ora apelante, foi processado pela prática de três fatos considerados delituosos, quais sejam, ameaça 
(CP, art. 147), invasão de domicílio e ameaça (...), e cárcere privado na forma qualificada... 

Fonte: 
RT 860/681 

Definição:  Privação da liberdade de ir e vir de alguém, mantendo-a presa em recinto fechado. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(  ) Progressiva 
 

Retextualização:   (x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
(...) No cárcere privado, a vítima vê-se submetida à privação de liberdade 
em recinto fechado.(p.500,l.9) 

(   ) Uso de citações  
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

 

Termo: Seqüestro  Autor:Jesus N°:27 - B 

Definição da Lei:Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro (...) 

Contexto 1:Crime hediondo que consiste na privação ilegal da liberdade de uma pessoa, retendo-a em local isolado até receber 
uma vantagem a título de preço do resgate. 

Fonte: 
MHD,1998,308 

Contexto 2:  (...) A conduta dos réus em liberar as vítimas logo após a obtenção de seu intento, descaracteriza a configuração do 
delito de seqüestro, pois a momentânea privação da liberdade das vítimas foi utilizada como meio para garantir outro delito, qual 
seja, o de extorsão. 

Fonte: 
RT 854/591 

Definição: Privação da liberdade de alguém por meio da detenção ou retenção, impossibilitando a vítima de se afastar do local em que o agente a 
colocou.  

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Embora a vítima seja submetida à privação da faculdade de locomoção, (...) 
liberdade de ir e vir.(p.500,l.8) 

(   ) Uso de citações  
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Violação de domicílio 

 

Autor:Jesus N°:28 - B 

Definição da Lei:Art. 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa 
alheia ou em suas dependências: 

Contexto 1:Crime contra tranqüilidade doméstica, punido com detenção ou multa.Consiste em entrar ou permanecer, 
clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas 
dependências. 

Fonte: 
MHD,1998,740 

Contexto 2: Busca e apreensão – violação de domicílio – Ocorrência – diligência levada a efeito, durante o dia, em quarto de hotel 
habitado, sem o pertinente mandado judicial – Inadmissibilidade – Conceito normativo de “casa”  que se estende a qualquer 
aposento de habitação coletiva (...). 

Fonte: 
RT 864/510 

Definição: Ação de entrar ou não sair, de forma clandestina ou por meio de fraude,  em casa alheia ou suas dependências, contra a vontade do titular 
da casa.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Os núcleos do tipo são os verbos entrar e permanecer. Permanecer pressupõe 
a entrada lícita.(p 509, l. 9) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Violação de correspondência Autor:Jesus N°:29 - B 

Definição da Lei:Art. 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem: 

Contexto 1:Crime contra a liberdade de comunicação e pensamento. Consiste em devassar o conteúdo de correspondência(carta, 
bilhete,telegrama) particular ou oficial, que se encontra fechada e que se dirige a outrem.  

Fonte: 
MHD,1998,740 

Contexto 2: Tratando-se de crime comum, sujeito ativo do delito de violação de correspondência é qualquer pessoa, excluindo-se 
evidentemente, o remetente e o destinatário (...) 

Fonte: 
JM 1991, 178 

Definição: Abrir/violar, sem autorização, correspondência fechada destinada a alguém, para tomar conhecimento de seu conteúdo. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Elemento subjetivo do tipo, é o dolo, que consiste na vontade livre e 
consciente de devassar a correspondência alheia, abrangendo o conhecimento 
da ilegitimidade da conduta.(p.512,l. 34) 

(   ) Uso de citações  
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Destruição de correspondência Autor: Jesus N°: 30 - B 

Definição da Lei:Art. 151 - §1, I, Quem se apossa indevidamente de correspondência alheia embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega 
ou destrói. 

Contexto 1:Crime contra a inviolabilidade de correspondência que consiste no ato de alguém apossar-se indevidamente de 
correspondência alheia e destruí-la total ou parcialmente. 

Fonte: 
MHD,1998,114 

Contexto 2: O objeto material do crime destruição de correspondência é , também, a correspondência, mas aqui há a proteção 
também para a aberta, posto que há sério dano à liberdade de manifestação do pensamento da pessoa a pessoa na sonegação ou 
destruição da mensagem, seja ela fechada ou aberta.  

Fonte: 
JM 1991, 182 

Definição: Apossar-se indevidamente de correspondência alheia, sonegando-a ou destruindo-a. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Constitui o crime o fato de o sujeito se apossar de correspondência e a 
sonegar ou destruir. (p.516,l.16) 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Divulgação de segredo Autor: Jesus N°:31 - B 

Definição da Lei:Art. 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é 
destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem: 

Contexto 1: Crime que consiste em revelar dolosamente o conteúdo de um documento particular ou confidencial, divulgar segredo 
profissional ou violar segredo de fábrica ou negócio ou, ainda, de sigilo de proposta de concorrência. 

Fonte:  
MHD,1998,218 

Contexto 2: A divulgação de segredo, contudo, dependendo dos fins do agente ou da espécie de sigilo, pode constituir um outro 
delito: violação de segredo profissional (art. 154), violação de sigilo funcional (art. 325), violação de sigilo de proposta de 
concorrência (...) 

Fonte: 
JM 1991, 189 

Definição: Tornar conhecido, dolosamente, a alguém conteúdo de documento particular ou confidencial, que possa produzir prejuízo a outrem,do 
qual seja destinatário ou detentor. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  
 

( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Divulgar é narrar alguma coisa a um número indeterminado de pessoas. Não a 
crime quando o sujeito relata o segredo, de que soube por intermédio de 
correspondência confidencial ou documento particular, a uma só terceira 
pessoa. (p.524,l.6) 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Violação de segredo profissional Autor: Jesus N°: 32 - B 

Definição da Lei:Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, oficio ou profissão e cuja 
revelação possa produzir dano a outrem: 

Contexto 1:Revelação, sem justa causa, de segredo de que se tem conhecimento em razão de função, ministério ou profissão, 
causando prejuízo a outrem, punida com detenção ou multa. 

Fonte: 
MHD,1998,740 

Contexto 2: (...) a partir disso, a violação do segredo profissional só constitui crime quando a revelação é feita sem justa causa 
por quem tem ciência dele em razão da função, ministério, ofício ou profissão, sendo ele capaz de produzir dano a outrem, e 
mesmo assim a adequação típica exige a presença de dolo, o que não se verifica no fornecimento do prontuário médico da vítima 
de homicídio (...). 

Fonte: 
  RT 826/663 

Definição: Transmitir/revelar, indevidamente, a alguém segredo profissional do qual tem ciência em virtude da função, ministério ou profissão que 
exerça, causando possível dano a outrem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A revelação de segredo profissional só é típica quando realizada “sem justa 
causa”. Assim, não há tipicidade  do fato por ausência do elemento normativo 
nas hipóteses de consentimento do ofendido, do art, 369 do Código Penal, 
estado de necessidade e exercício regular de direito. (p528, l.28). 
  

( x ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

 

Termo: Furto Autor:Jesus N°:33 - B 

Definição da Lei: Art. 155. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 
 

Contexto 1:Crime contra o patrimônio consistente na subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, sem violência, feita 
às escondidas. 

Fonte: 
MHD,1998,634 

Contexto 2: (...) não há de se falar em desclassificação de roubo qualificado para furto simples, sob o argumento de ausência de 
violência ou grave ameaça (...).   

Fonte: 
RT 865/591 

Definição: Retirar, às escondidas, coisa alheia móvel, apoderando-se dela para si ou para outrem. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Furto é a subtração de coisa alheia móvel com o fim de apoderar-se dela de 
modo definitivo (...). A conduta de subtrair  (tirar, retirar de alguém) pode ser 
direta ou mesmo indireta (p. 453, l. 04) 

(   ) Uso de citações  
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Furto Privilegiado Autor:Jesus N°:34 - B 

Definição da Lei: Art. 155. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 
Par. 2. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um 
a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. 
 
Contexto 1:Vide Furto de pequeno valor.Furto de pequeno valor: Crime contra o patrimônio consistente na subtração de bem alheio 
de pequeno valor. Neste caso, o juiz pode, desde que o réu seja primário, diminuir a pena de um a dois terços, substituí-la pela de 
detenção ou aplicar somente a multa. É também chamado de furto mínimo ou privilegiado.  

Fonte: 
MHD,1998,634 

Contexto 2:  A figura  prevista no art. 155, §2º, do CP somente é passível de aplicação na forma simples do crime de furto. 
Circunstâncias  qualificadoras do delito impedem o reconhecimento do furto privilegiado (...). 

Fonte: 
RT 865/587 

Definição:  Subtrair, o criminoso primário, coisa alheia móvel de pequeno valor, apoderando-se dela para si ou para outrem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x)  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 Existem duas posições a respeito do assunto: 1) o estatuto penal, ao prever o 
benefício, só exige duas circunstâncias; que o criminoso seja primário 
(circunstância subjetiva) e que a res furtiva tenha pequeno valor (circunstância 
objetiva). Outras circunstâncias, objetivas, inclusive os maus antecedentes do 
agente (salvo a condenação anterior) ou a sua má personalidade , não 
impedem o privilégio (...) 2) o privilégio, de acordo com a orientação 
jurisprudencial dominante, a que não filiamos, não exige somente que o sujeito 
seja primário e que a coisa seja de pequeno valor. Se assim fosse, estaria 
criado um direito ao condenado primário que praticasse subtração mínima, 
ainda que tivesse má personalidade e péssimos antecedentes. O privilégio tem 

(x ) Uso de citações  
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

por fundamento princípios de política criminal, visando à individualidade de 
pena, e, assim, evitando que o sujeito que envereda pela primeira vez no 
campo do atentado ao patrimônio alheio encontre sérios obstáculos à sua 
recuperação social. Nesse sentido; (RT...) (p. 539 l. 41) 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Furto noturno 

 

Autor: Jesus N°:35 – B 

Definição da Lei:Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 
 Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 1º. A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. 
Contexto 1:Crime contra o patrimônio que consiste em subtrair coisa móvel alheia, sem violência, durante o repouso noturno, caso 
em que a pena será aumentada de um terço. 

Fonte: 
MHD,1998,635 

Contexto 2: Havendo provas suficientes da materialidade e autoria, e demonstrando que a subtração ocorreu durante o repouso 
noturno, em casa habitada, impositivo o reconhecimento do furto noturno, com a aplicação da causa de aumento de pena 
respectiva. 

Fonte:  
RT 850/624 

Definição:  Retirar, à escondidas durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, apoderando-se dela para si ou para outrem. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(  ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Reside na circunstância da maior facilidade que pode obter o sujeito quando 
pratica o furto em altas horas da noite. (p. 538, l . 29) 
 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de citações 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Roubo Autor:Jesus N°:36 – B 

Definição da lei: Art. 157. Subtrair coisa alheia móvel, 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. 

Contexto 1:Crime que consiste em 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, punido com reclusão e multa. Trata-se 
de roubo próprio.Conjunto de bens roubados. 

Fonte:  
MHD,1998,224 

Contexto 2: Roubo – caracterização – Irrelevância de o agente não ter se locupletado com a coisa roubada – momento da 
consumação do delito que se dá com a efetiva subtração realizada com o emprego de violência ou grave ameaça. 

Fonte: 
RT 865/ 643 

Definição: Retirar/subtrair coisa alheia móvel, apoderando-se dela para si ou para outrem, mediante o emprego de violência, grave ameaça ou 
qualquer meio que reduza a possibilidade de resistência. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x)  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Reside no momento em que o sujeito emprega a violência contra a pessoa ou 
grave ameaça. Quando isso ocorre para a subtração, há roubo próprio. 
Quando, porém, logo depois da subtração, emprega violência contra pessoa 
ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do 
objeto material, para ele ou para terceiro, comete roubo impróprio. A diferença 
se encontra na expressão “logo depois de subtraída a coisa”(§ 1º). Com esses 
termos, o Código Penal não indica a consumação do furto, mas simplesmente 
a “tirada” da coisa. Assim, quando o sujeito pratica a violência em sentido 
amplo, antes ou durante a subtração, responde por roubo próprio. Quando, 
entretanto, logo depois de apanhada a coisa, emprega violência ou grave 
ameaça, comete roubo impróprio. (RT...) (p. 557 l. 06) 
 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
( x ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Roubo qualificado pelo resultado 
lesão corporal grave 

Autor: Jesus N°: 37 - B 

Definição da Lei: Art. 157, § 3º - Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos... 

Contexto 1: (...) é qualificado o roubo quando da violência resulta lesão corporal de natureza grave (...). Referem-se o dispositivo às 
lesões graves em sentido amplo (...) 

Fonte: 
JM, 1991, 
216 

Contexto 2: Competência – conexão – Roubo qualificado agravado por lesão corporal de natureza grave e roubo qualificado – 
Crimes praticados em comarcas diferentes – Julgamento afeto ao juízo do local da infração à qual for cominada a pena mais grave. 

Fonte: 
RT 858/611 

Definição:  Retirar/subtrair coisa alheia móvel, apoderando-se dela para si ou para outrem, mediante o emprego de violência que resulta em lesão 
corporal de natureza grave, reduzindo a possibilidade de resistência. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
A expressão “lesão corporal de natureza grave ” indica as lesões graves em 
sentido amplo, descritas no art. 129, § 1º e 2º , do Código Penal. A lesão pode 
ser produzida no titular do direito de propriedade ou num terceiro que venha a 
sofrer a violência física. Trata-se de crime qualificado pelo resultado em que o 
roubo é punido a título de dolo, enquanto as lesões graves admitem, em regra, 
dolo ou culpa (preterdolo), Vide  art. 19 deste Código. A qualificadora da lesão 
corporal de natureza grave é aplicável ao roubo próprio e impróprio. 
Produzindo-se lesão corporal de natureza grave leve (C.P. art. 129, caput), é 
absorvida pelo roubo, subsumida na elementar “violência” (art.  157, caput e § 
1). (...) (p. 574 l. 19) 

( x ) Uso de citações 
 
 ( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Latrocínio Autor: Jesus N°: 38- B 

Definição da Lei: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 i possibilidade de resistência. 
§ 3º , Se a violência resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além d multa; se resulta morte, a reclusão 
é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa. 
Contexto 1:Crime duplo consistente em cometer homicídio ou lesão corporal grave com o objetivo de roubar coisa móvel alheia. Fonte: 

MHD,1998,65 
Contexto 2: Decretação para garantia da aplicação da lei penal – Admissibilidade – Latrocínio – agente que forneceu informações 
sobre a casa  da vítima, com quem trabalhava, e seus comparsas a invadiram em aniversário, ameaçando a todos com arma de fogo  
e atingindo a vítima mortalmente por ter ela reagido (...). 
 

Fonte: 
RT 865/613 

Definição:  Retirar/subtrair coisa alheia móvel, apoderando-se dela para si ou para outrem, mediante o emprego de violência que resulte morte. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 É o fato de o sujeito matar para subtrair bens da vítima (p. 575 03) 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Extorsão Autor:Jesus N°: 39 - B 

Definição da Lei: Art. 158. Constranger alguém, mediante violenta ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida 
vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. 

Contexto 1:Crime contra a inviolabilidade do patrimônio que consiste em constranger alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar 
de fazer algo, mediante violência ou grave ameaça, com o propósito de obter, para si ou para outrem, uma vantagem econômica 
indevida, apenado com reclusão e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,490 

Contexto 2: Exsurge da sentença impugnada fundamentos contundentes aptos a embasar a condenação do paciente, notadamente 
porque os depoimentos dos co-réus em juízo não guardam qualquer sintonia com o contexto em que o delito de extorsão foi 
praticado (...). 

Fonte: 
RT 860/543 

Definição: Coagir alguém, por meio de violência ou grave ameaça, a fazer, permitir que se faça ou deixar de fazer alguma coisa,  visando a uma 
vantagem econômica indevida 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
O sujeito coage a vítima mediante violência em sentido amplo, pretendendo 
que ela faça, tolere que se faça ou deixe de fazer alguma coisa (p. 581 l. 09) 
 

(  ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Extorsão mediante sequestro          Autor:Jesus  N°:40 – A 

Definição da Lei:Art. 159. Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate 

Contexto 1: Crime hediondo praticado contra a inviolabilidade de patrimônio e a liberdade pessoal de locomoção, em que o agente 
vem a seqüestrar pessoa coma finalidade  de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição ou preço do 
resgate, punido com pena de reclusão. 

Fonte: 
MHD,1998,490 

Contexto 2: (...) Paciente investigador de polícia, envolvido com extorsão mediante seqüestro. Circunstância que denota maior 
reprovabilidade da conduta, afastando a concessão do benefício. 

Fonte: 
RT 853/533 

Definição: Privar alguém de sua liberdade, visando à obtenção de vantagem econômica para si ou para outrem como condição ou  preço de resgate. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   ) Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) subtração da carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Entendemos que a expressão diz respeito a “qualquer vantagem mesmo”, 
sendo irrelevante que seja devida ou indevida, econômica ou não-econômica e 
indevida, como ocorre na extorsão, não estaremos diante da tipicidade do fato, 
uma vez que o Código Penal fala em “qualquer vantagem”, não a 
especificando. (p. 584, l. 29)  
 

 
(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Extorsão indireta Autor:Jesus N°: 41 - B 

Definição da Lei: Art. 160. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a 
procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. 

Contexto 1:Fato típico penal  que consiste em exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém 
documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, punido com reclusão e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,490 

Contexto 2: A extorsão indireta é um crime de ação múltipla por prever a lei duas modalidades diversas de conduta: exigir ou 
receber. O núcleo do art. 160, portanto, é alternativo, configurando-se o crime com qualquer uma das ações (...) 

Fonte: 
JM 1991, 229 

Definição: Crime que consiste na exigência ou recebimento, como garantia de dívida, de documento  que pode dar causa a procedimento criminal 
contra a vítima ou terceiro. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 Exigir: o sujeito impõe à vítima, como condição da entrega da prestação em 
dinheiro ou qualquer valor, o documento que pode dar causa a procedimento 
criminal contra ela ou terceiro. Receber: a própria vítima entrega ao sujeito o 
documento como garantia da dívida. A iniciativa cabe ao ofendido, que procura 
o sujeito ativo, a ele entregando o documento incriminador. (p. 587 L. 30) 
 

(  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo:Alteração de limites Autor: Jesus N°:42 - B 

Definição da Lei:Art. 181. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em 
parte, de coisa imóvel alheia: 

Contexto 1:Crime perpetrado por aquele que, com intenção de se apropriar, total ou parcialmente, de imóvel alheio, suprime ou 
desloca tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo da linha lindeira ou divisória.  

Fonte: 
MHD,1998,177 

Contexto 2: O crime de alteração de limites supõe uma ação mais ou menos clandestina, apta, porém, para confundir os limites 
vigentes (...) 

Fonte: 
JM 1991, 233 

Definição: Fazer desaparecer ou mudar de lugar sinal indicativo de linha divisória como tapume, marcos ou termos, a fim de apropriar-se de imóvel 
alheio total ou parcialmente. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    ( ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal 
indicativo de linha divisória, causando confusão ou dívida quanto aos limites do 
imóvel. (p. 589 L. 30) 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Usurpação de águas Autor: Jesus N°:43 - B 

Definição da Lei: Art. 161, I – desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias. 

Contexto 1:Consiste no ato de desviar ou represar, em proveito próprio ou de terceiro, águas alheias. Fonte: 
MHD,1998,680 

Contexto 2: Consuma-se o delito com o desvio ou represamento, não sendo necessário o proveito do agente ou terceiro. 
Perfeitamente admissível é a tentativa de usurpação de águas. 

Fonte: 
JM 1991, 235 

Definição: Ação de mudar o curso ou represamento de águas alheias em proveito próprio ou de outrem 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
O tipo possui dois verbos :  Desviar significa mudar o rumo do curso da água. 
Represar significa impedir que as águas corram normalmente. (p. 590 l. 38) 
 

(  ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Esbulho possessório Autor:Jesus N°:44 - B 

Definição da Lei:Art. 161 II – invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício 
alheio, para o fim de esbullho possessório. 
  
Contexto 1: Crime de usurpação que consiste no fato de o agente invadir, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante 
concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, com o escopo de espoliar o proprietário, arrendatário, locador, etc 
(...) do exercício da posse do imóvel, submetendo-o à sua disponibilidade.  

Fonte: 
MHD,1998,364 

Contexto 2: Reintegração de posse – servidão de passagem – esbulho processório comprovado – limitação de horário...Sustenta 
a recorrente que a decisão merece reforma tendo em vista que não restaram provados os requisitos do art. 927 do CPC (posse, 
esbulho, data do esbulho e perda da posse). Ficando impossibilitada a concessão liminar do tráfego agravado. 

Fonte: 
RT 865/260 

Definição: Invadir, mais de duas pessoas, de forma violenta ou com ameaça grave,  terreno ou edifício alheio a fim de espoliação do exercício da 
posse do imóvel, despojando-o. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O primeiro é o dolo, vontade de invadir, com violência a pessoa ou grave 
ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício 
alheio. Há outro, contido na expressão “para o fim do esbulho possessório”. A 
figura típica exige que o sujeito realize a conduta com um fim determinado: o 
de excluir o sujeito passivo do exercício da posse, submetendo o imóvel à sua 
disponibilidade (...) (592, l. 07) 

(   ) uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Dano Autor:Jesus  N°:45 - B 

Definição da Lei:Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 

Contexto 1: (...) Consiste na lesão (diminuição ou destruição) que, devido a certo evento, sofre uma pessoa contra sua vontade, em 
qualquer bem ou interesse jurídico., patrimonial ou moral.  

Fonte: 
MHD,1998,3 

Contexto 2: Dano – descaracterização – Preso que destrói, inutiliza ou deteriora os obstáculos materiais à consecução da fuga – 
ausência de dolo específico – condenado que não tinha o propósito de causar prejuízo ao titular do objeto material do crime... 

Fonte: 
RT 851/512 

Definição: Destruir, total ou parcialmente, tornar inútil ou estragar coisa alheia. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não   
(   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (   ) Sim    ( x  ) Não 
Contexto:  

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Apropriação indébita Autor: Jesus  N°:46 - B 

Definição da Lei:Art. 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: 

Contexto 1: Crime consistente no abuso de confiança, em que aquele que tem a guarda, posse ou detenção da coisa móvel alheia, 
por qualquer título, com obrigação de restituí-la ou aplicá-la somente ao uso determinado, dela se apodera dolosamente. É 
portanto, a lesão de um direito patrimonial sobre coisa móvel alheia, pelo abuso da detenção ou posse não criminosamente obtida, 
por lhe ter sido entregue em confiança. 

Fonte: 
MHD,1998,242 

Contexto 2: (...) Apropriação indébita – Advogado – Denúncia apta – completa descrição da conduta ilícita, inclusive quanto ao 
valor efetivamente apropriado – Ressarcimento posterior  à consumação mencionada na denúncia que dúvida alguma poderia gerar 
a respeito da quantia, objeto do delito – Ressarcimento do prejuízo que não elide o dolo – Apropriação indébita caracterizada...  

Fonte: 
RT 865/584 

Definição: Apoderar-se de coisa alheia móvel da qual já tem a posse ou detenção para uso determinado. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não   
( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Ao contrário do furto ou do estelionato, na apropriação indébita inexiste 
subtração ou fraude. O agente tem a anterior posse da coisa alheia, que lhe foi 
confiada pelo ofendido, mas inverte a posse, isto é, passa a agir como se 
fosse ele o dono da coisa.(p. 499, l.09) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Apropriação de coisa achada Autor: Jesus N°:47 - B 

Definição da Lei:Art. 169, § 2º – quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou ao 
legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de quinze dias. 

Contexto 1:Ato daquele que, ao encontrar coisa perdida, não a restitui ao seu dono nem a entrega à autoridade competente, dentro 
do prazo legal, apropriando-se dela. 

Fonte: 
MHD,1998,242 

Contexto 2: Apropriação de coisa achada – caracterização – carteira perdida em via pública contendo dinheiro e documentos – 
Utilização dos valores para pagamento de contas, em vez de efetuar a devolução para a autoridade policial, sob o aforismo “achado 
não é roubado” (...) 

Fonte: 
RT 865/610 

Definição: Apropriar-se, total ou parcialmente, de coisa alheia perdida, não devolvendo-a a seu dono, nem entregando-a à autoridade competente 
dentro do prazo legal. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo é igual ao do art. 168 do CP (apropriar-se). Todavia, é diverso o 
objeto material. Aqui, a coisa alheia vem ao agente por erro (dar uma coisa por 
outra, entregar à pessoa errada, supor inexistente obrigação de entregar etc. ), 
caso fortuito ou força da natureza (causas estranhas à vontade do 
proprietário). Não é o recebimento ou o encontro que configura o crime: é a 
posterior apropriação do detentor, ao não devolver ou ao recusar-se a restituir 
a coisa que lhe foi entregue ou lhe veio às mãos. (p. 514, l. 16) 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Estelionato Autor: Jesus  N°:48 - B 

Definição da Lei:Art. 171. 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: 

Contexto 1:Crime doloso que lesa patrimônio alheio. Fonte 
MHD,1998,423 

Contexto 2: Tratando-se de crime de estelionato que, em tese, teria sido praticado contra a Caixa Econômica Federal (...) a 
competência para o seu processo é da Justiça Federal (...). 

Fonte: 
RT 865/705 

Definição: Empregar meio fraudulento com o objetivo de induzir alguém ao erro, ou mantê-lo nele, a fim conseguir vantagem indevida para si ou para 
outrem, com lesão patrimonial alheia. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não   
 
(   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Para que o estelionato se configure, é necessário: 1º) o emprego, pelo 
agente, de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; 2º) induzimento 
ou manutenção da vítima em erro; 3º) obtenção de vantagem patrimonial ilícita 
pelo agente; 4º) prejuízo alheio (do enganado ou de 3ª pessoa). Portanto, 
mister se faz que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo alheio) 
relacionado com a fraude (ardil, artifício, etc. e o erro que esta provocou...(p. 
518, l. 04) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Disposição de coisa alheia como 
própria 

Autor: Jesus N°: 49 - B 

Definição da Lei: Art. 171. § 2, I. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou garantia coisa alheia como própria. 

Contexto 1:Crime que consiste em vender,permutar,alugar,dar em pagamento ou em garantia bem alheio como próprio, punido com 
reclusão e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,197 

Contexto 2: Disposição de coisa alheia como própria – Descaracterização – Cessão de linhas telefônicas alheias como se 
fossem próprias – Inexistência de previsão no tipo da ação de ceder – Possibilidade de desclassificação do delito previsto no art. 
171, § 2º, I, CP para a fraude do art. 171. Caput (...).  

Fonte: 
RT 822/609 

Definição: Ato de vender, permutar, alugar, dar em pagamento ou em garantia coisa alheia como se fosse própria. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
O objeto material é a coisa (móvel ou imóvel) alheia. A conduta incriminada é 
vender, permutar, dar em pagamento, locar ou dar em garantia coisa alheia 
como se fosse própria. A enumeração é taxativa, não incluindo a promessa de 
venda e compra sem a cessão de direitos. (p. 525, l. 34) 
 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Defraudação de penhor Autor:Jesus N°:50 - B 

Definição da Lei: Art. 171, III – defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a 
posse do objeto empenhado; 

Contexto 1:Crime que ocorre quando o devedor que tem a posse de uma coisa dada em penhor agrícola, pecuária ou industrial 
aliena, sem anuência do credor, a garantia pignoratícia, sujeitando-se, assim, a uma pena de reclusão e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,37 

Contexto 2: Crime contra o patrimônio – defraudação de penhor – caracterização – delito que se consuma com o esbulho da 
garantia pignoratícia, não exigindo vantagem patrimonial do agente – dolo consistente na alienação do bem que o agente sabe ser 
objeto de garantia. 

Fonte: 
RT 848/678 

Definição: Defraudar, por meio de alienação não consentida de objeto empenhado do qual tem a posse, a garantia pignoratícia.  

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em defraudar o objeto material que constitui a garantia pignoratícia. 
Pode ser praticada a ação por intermédio de alienação (venda, permuta, 
doação, etc.) ou outro modo qualquer (destruição, ocultação, desvio, abandono 
etc. ) (p. 630, l. 40) 
 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 
 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Fraude no pagamento por meio de 
cheque 

Autor: Jesus N°:51 - B 

Definição da Lei: Art. 171, VI, Emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. 

Contexto 1:Crime contra o patrimônio e fé pública, apenado com reclusão e multa, praticado por qualquer pessoa que venha a emitir 
cheque sem suficiente provisão de fundos, em poder do sacado(banco), ou lhe frustrar o pagamento. 

Fonte: 
MHD 1998, 
57 

Contexto 2: Sujeito passivo do crime de fraude no pagamento por meio de cheque é o tomador (beneficiário) do cheque, aquele que 
o recebe para desconto, sendo lesado por não haver fundos suficientes em poder do sacado, ou por ser impedido pelo agente, do 
desconto devido (...) 

Fonte: 
JM 1991,291 

Definição: Ação de emitir cheque sem a devida provisão de fundos em poder do sacado ou quem lhe frustra o pagamento. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 

1) Emitir cheque sem suficiente provisão de fundos  em poder  do 
estabelecimento bancário sacado . 2)  frustrar seu pagamento. Na 
primeira hipótese, o sujeito coloca em circulação cheque para efeito de 
pronto pagamento, não tendo suficiente saldo bancário. Na segunda, 
possui provisão e fundos. Entretanto, agindo, fraudulentamente, retira a 
quantia antes do saque ou dá contra-ordem de pagamento (p. 634 L. 12) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Abuso de incapazes Autor:Jesus N°:52- B 

Definição da Lei:Art. 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade 
mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro: 

Contexto 1:Ato pelo qual se procura, aproveitando-0se da inexperiência, necessidade ou paixão do menor de dezoito anos ou da 
alienação ou debilidade mental de alguém, por sugestão ou persuasão, induzi-lo à prática de um ato suscetível de produzir efeito 
jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. 

Fonte: 
MHD,1998,32 

Contexto 2:  Abuso de Incapazes – agente que, aproveitando-se da incapacidade da tia idosa, teria feito com que a mesma lhe 
transferisse valores constantes em conta bancária – titularidade dos valores bancários apontados como indevidamente apropriados e 
caracterização da plena capacidade, de fato e de direito da vítima que não foram objeto de debate e decisão por parte do tribunal a 
quo (...). 

Fonte: 
RT 828/569 

Definição: Explorar a necessidade, paixão ou inexperiência de incapaz, em proveito próprio ou alheio, convencendo-o a praticar ato capaz de 
produzir efeitos jurídicos, em prejuízo próprio ou de terceiro. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica   
 
(   ) Progressiva 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em o sujeito abusar de menor, alienado ou débil mental, induzindo 
qualquer deles a praticar ato capaz de causar prejuízo a ele ou a terceiros. (p. 
643 L. 15) 
 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Induzimento à especulação Autor: Jesus N°: 53 - B 

Definição da Lei: Art. 174. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-a 
à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. 

Contexto 1:Crime que consiste em abusar em proveito próprio ou alheio, da inexperiência da menoridade, da simplicidade ou da 
inferioridade psíquica ou mental de outrem, induzindo-o à pratica de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, 
sabendo que a operação é ruinosa, comprometendo seu patrimônio ou a de terceiro. 

Fonte: 
MHD,1998,828 

Contexto 2: O induzimento à especulação é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa que saiba das condições 
da vítima. 

Fonte: 
JM, 1991, 302 

Definição: Abusar da inexperiência, simplicidade ou inferioridade psíquica ou mental da vítima, persuadindo-a à prática da aposta, jogo ou a 
especulação com títulos ou mercadorias, ciente de que tais operações avultam a probabilidade de erro.  

Ressemantização:     (  ) Sim    (x) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
1) abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexistência de outrem, induzindo-
o à prática de jogo ou aposta; 2) abusar, em proveito próprio ou alheio, da 
simplicidade de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta; 3) abusar, em 
proveito próprio ou alheio, da inferioridade mental de outrem, induzindo-o à 
prática de jogo ou aposta; 4) abusar, em proveito próprio ou alheio, da 
inexperiência de outrem, induzindo-o à especulação com títulos ou 
mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa, 5) abusar, 
em proveito próprio ou alheio, da simplicidade de outrem, induzindo-o à 
especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a 
operação é ruinosa; 6) abusar , em proveito próprio ou alheio, da inferioridade 
mental de outrem, induzindo-o à especulação com títulos ou mercadorias, 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. (p. 644 l. 25) 
 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Fraude no comércio Autor: Jesus N°: 54 - B 

Definição da Lei: Art. 175. Enganar, no exercício da atividade comercial, o adquirente ou consumidor: 
I – vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 
II – entregando uma mercadoria por outra... 
 
Contexto 1: Ato de enganar o freguês por parte do comerciante, no exercício de sua atividade mercantil, através do fornecimento de 
mercadoria falsificada ou deteriorada ou, ainda, da entrega de uma mercadoria por outra. 

Fonte: 
MHD,1998, 
597 

Contexto 2: É crime a fraude no comércio (...) Comina-se ao delito pena bem inferior em quantidade e qualidade ao estelionato uma 
vez que, no caso, a vítima, sabendo da tendência dos comerciantes em aproveitar-se o máximo possível de suas vendas, inclusive 
gabando a mercadoria das qualidades que não tem, deve melhor acautelar-se na verificação daquilo que adquire. 

Fonte: 
JM 1991, 
305 

Definição: Vender mercadoria falsificada ou deteriorada como verdadeira, ou entregando uma mercadoria por outra, enganando, no exercício da 
atividade comercial, o consumidor. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 É enganar, no exercício comercial, o adquirente ou consumidor. Se não há 
engano, inexiste o crime; (...) (p. 646 l. 26) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Negociação de voto Autor: Jesus N°: 55- B 

Definição da Lei: Art. 177. §. 2º. Incorre na pena...o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações 
de assembléia geral. 

Contexto 1:Crime de fraude ou abuso na administração de sociedade por ações ,que consiste no fato de o acionista negociar, para 
obter vantagem ilegítima para si ou para outrem, em prejuízo de outros acionistas, o voto nas deliberações de assembléia geral. 
Permissão legal de acordo de acionistas sobre o exercício de direito de voto na assembléia geral, desde que não lese os interesses 
da sociedade por ações nem confira vantagens indevidas ou ilícitas aos acionistas. Esse acordo, devidamente formalizado e 
apresentado à companhia, deverá ser arquivado em sua sede e observado por aquela. 

Fonte: 
MHD,1998,346 

Contexto 2: O crime de negociação de voto é de perigo, consumando-se com a simples negociação, ou seja, com o acordo ilícito 
efetuado pelos acionistas. Caso o acordo gire sobre a aprovação de conta ou parecer, pratica o agente o crime previsto no art. 177, 
par. 1, inciso VII, e não o que se examina. 

Fonte: 
JM 1991, 319 

Definição: Ato de negociar o voto nas deliberações de assembléia geral a fim de obter, ilicitamente, benefício pessoal  ou para outrem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 O tipo proíbe a compra e venda de voto nas deliberações das assembléias 
gerais. (...) O tipo incriminador, ao contrário, pune o acordo ilícito, que visa à 
obtenção de vantagem ilegítima em prejuízo alheio ou de outros acionistas, 
quando não da própria sociedade. (p. 657 L. 32) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Fraude à execução 

 

Autor:Jesus N°:56 – B 

Definição da Lei:Art. 179. Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas: 

Contexto 1:Crime contra o patrimônio, que consiste na alienação, desvio, destruição, danificação de bens ou simulação de dívidas 
por parte do devedor que foi acionado para pagamento de débitos, desde que não seja  comerciante, de modo a evitar a penhora, 
fraudando a execução de sentença condenatória. Ato de frustrar qualquer providencia tomada pelo vencedor de uma demanda para 
executar a sentença, antes ou após a instauração do processo de execução, no curso de ação fundada em direito real, ou de 
demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. O vencido visa isentar-se do ressarcimento através da dilapidação, alienação ou 
oneração do seu patrimônio, de  modo a evitar , assim, que este seja utilizado, por ordem judicial para pagamento dos seus débitos. 
É, portanto, qualquer ato lesivo que venha a ser praticado pelo devedor para impedir a penhora.  

Fonte: 
MHD,1998,596 

Contexto 2: Ação penal privada – Crime contra o patrimônio – Fraude à execução – Intervenção judicial do Ministério Público do 
Trabalho – desnecessidade – legitimidade do adquirente de boa-fé dos móveis e equipamentos penhorados em processos 
trabalhistas para oferecimento da persecução penal. 

Fonte: 
RT 868/586 

Definição: Ação de alienar, desviar, destruir, danificar ou simular dívidas de forma a frustrar a execução de sentença judicial ou de título executivo 
preconstituído, evitando a utilização dos bens para pagamento de débitos. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em fraudar execução de sentença condenatória, evitando a penhora 
por intermédio de alienação de bens, desvio, destruição ou sua danificação, ou 
por simulação de dívidas. (p. 660 L. 11) 
 

(  ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Receptação 

 

Autor:Jesus N°:57 – B 

Definição da Lei:Art. 180.  Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou 
influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte; 

Contexto 1:Crime que consiste no fato de alguém adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, 
coisa que sabe ser produto de crime ou influir terceiro de boa-fé a adquiri-la, recebê-la ou ocultá-la. 

Fonte: 
MHD,1998,54 

Contexto 2: Receptação – absolvição – Inadmissibilidade – Veículo furtado apreendido na oficina – dono de funilaria que não 
poderia desconhecer a origem criminosa do veículo, visto estar sem placas e sem documentação. 

Fonte: 
RT 864/582 

Definição: Ação de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que tem ciência de que é fruto de crime, ou influenciar terceiro, de boa-fé,  
a adquirir, receber ou ocultar a fim de obter proveito próprio ou alheio. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não   
(   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica   
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 Só há receptação quando o sujeito adquire, recebe ou oculta, em proveito 
próprio ou alheio, coisa produto de crime. (...). (p. 663, l. 29) 

(  ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Receptação qualificada Autor:Jesus N°:58 - B 

Definição da Lei: Art. 180. § 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à 
venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou Industrial, coisa que deve ser produto de 
crime: 
Parag.2. Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comercio irregular ou clandestino, inclusive o 
exercido em residência. 
Contexto 1:Crime de aquisição dolosa pelo receptador de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, empresa 
concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, apenado com reclusão e multa em dobro.  

Fonte: 
MHD,1998,55 

Contexto 2: Para a configuração da receptação qualificada é necessário que o agente tivesse condições de saber da procedência 
ilícita da res adquirida, não sendo imprescindível demonstrar as circunstâncias em que se deu o delito anterior que passou a 
corromper o bem. 

Fonte: 
RT 860/628 

Definição: : Ação de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar bens ou instalações do patrimônio da União, Estado, Município, empresa de 
concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, que tem ciência de que é fruto de crime, ou influenciar terceiro, de boa-fé,  a 
adquirir, receber ou ocultar a fim de obter proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial. 
Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não   

(   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   (   ) Sim    ( X) Não 
Contexto: 
 

(  ) Uso de citações  
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Violação de direito autoral  Autor:Jesus N°:59 – A 

Definição da Lei:  art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: 
 

Contexto 1:Infração  ao direito de autor como: imprimir ou publicar obra literária, científica, ou artística sem permissão do autor; 
reproduzir obra com fraude deixar de indicar o nome do autor etc. Enfim, é qualquer contrafação ou desrespeito ao direito de autor 
que gera responsabilidade civil e criminal para o ofensor. 

Fonte: 
MHD,1998,740 

Contexto 2: Crime contra a propriedade intelectual – Violação de direito autoral – caracterização – Pirataria – Venda, em praça 
pública e com o intuito de lucro, de cópias de CDs musicais sem a devida autorização do autor (...). 

Fonte: 
RT 862/657 

Definição: Infringir o direito de autor e os que lhe são conexos, imprimindo, publicando, reproduzindo ou copiando obra sem autorização de quem é 
de direito. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica   
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste na violação do direito autoral, entendendo-se, nesta expressão, tanto 
os direitos do autor como os conexos (p. 680, l. 31) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Atentado  contra a liberdade de 
trabalho 

Autor: Jesus N°:60 - B 

Definição da Lei: art. 197. Constranger  alguém, mediante violência ou grave ameaça: 
I – a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. 

Contexto 1:Crime de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a exercer, ou não, arte, ofício, profissão ou 
indústria ou a trabalhar, ou não, durante certo período ou em determinados dias.Crime contra a organização do trabalho que 
consiste em, mediante violência ou grave ameaça, constranger alguém a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a 
participar de paralisação de atividade econômica. 

Fonte: 
MHD,1998,304 

Contexto 2: “No período de 21 a 30 de abril do corrente ano, a Fazenda “Brasil Verde”, situada no município de Sapucaia/PA, foi 
fiscalizada por agentes do ministério do Trabalho, conforme relatório anexo, enviado a esta Procuradoria da República, face a 
constatação da prática de crimes de redução à condição análoga a de escravo, de aliciamento e trabalhadores, de atentado contra 
a liberdade do trabalho e de frustração de direito assegurado por lei trabalhista, perpetrados na aludida Fazenda. 

Fonte:  
RT 870/560 

Definição: Ação de constranger alguém, por meio de violência ou grave ameaça,  a fim de forçar a exercer arte, ofício, profissão ou indústria , ou 
obrigar que trabalhe, ou não, em determinado período ou dia. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:  ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
1) Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a exercer ou não 
exercer arte, oficio, profissão ou indústria; 2) constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a trabalhar ou não trabalhar durante certo período 
ou em determinados dias; 3) constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, a abrir ou fechar o seu estabelecimento de  trabalho; e 4) constranger 
alguém, mediante violência ou  ameaça, a participar de paralisação de 
atividade econômica.  (p.684, l. 30) 

(  )  Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Boicotagem  violenta Autor: Jesus N°: 61- B 

Definição da Lei: Art. 198 (...) não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. 

Contexto 1:Crime contra a organização do trabalho, consistente na prática de atos que venham a constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a não fornecer a outrem ou a não adquirir dele matéria-prima, produto industrial ou agrícola. É uma 
espécie de ostracismo econômico por haver resistência, levar a efeito por meios violentos, oposta contra uma empresa comercial 
ou industrial ou contra determinado produto de certa procedência, forçando a abstenção de comércio com elas, fazendo com que a 
pessoa lesada fique à margem do círculo econômico a que pertence, vendo-se na contingência de ter que cessar suas atividades, 
uma vez que ninguém adquire seus produtos ou fornece-lhe matéria prima. 

Fonte: 
MDH,1998,424 

Contexto 2: Na segunda parte do art. 198 está tutelada a realização normal das relações do trabalho no tipo denominado 
boicotagem (ou boicote) violenta. A denominação vem do nome James Boycott, administrador agrícola da Irlanda “com quem os 
camponeses e fornecedores da região romperam relações (forçando-o a emigrar para a América), em represália à sua atuação 
vexatória”. 

Fonte: 
JM 1991, 386 

Definição: Ato de constranger alguém, por meio de violência ou grave ameaça, a não fornecer a outrem ou não adquirir dele matéria-prima, produto 
industrial ou agrícola. 

Ressemantização:     (   ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 



 

Retextualização:   (   ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
(...) A boicotagem violenta possui como elementares o constrangimento de 
alguém para que não forneça ou não adquira de outrem matéria-prima ou 
produto industrial ou agrícola. (p. 686, l. 05) 
 

(   )  Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Atentado contra a liberdade de 
associação 

Autor: Jesus N°:62 - B 

Definição da Lei: Art. 199. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou 
associação profissional. 

Contexto 1: Crime que consiste em constranger uma pessoa, usando de violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de 
participar de associação profissional ou sindicato. 

Fonte: 
MHD,1998,304 

Contexto 2: Define-se no art. 199 o crime de atentado contra a liberdade de associação (...) A conduta típica é ainda a de 
constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça, agora com o fim de impedir a liberdade de exercer o seu direito de se 
associar ou não a determinada entidade de classe (...) 

Fonte: 
JM 1991, 387 

Definição: Ato de constranger uma pessoa, por meio de violência ou grave ameaça, a fazer parte ou não de associação profissional ou sindicato.  

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 É necessário que a coação seja exercida a fim de que alguém faça parte ou 
não de “certo” e “determinado” sindicato ou associação profissional. O tipo 
pressupõe a existência de um determinado sindicato ou associação 
profissional. (...) (p. 687, l. 13) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Paralisação de interesse coletivo de 
trabalho 

Autor: Jesus N°: 63- B 

Definição da Lei:Art. 201. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de 
interesse coletivo: 

Contexto 1:Fato típico penal que consiste em participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando interrupção de 
obra pública ou serviço de interesse coletivo, punido com detenção e multa , visando a manutenção e a regularidade de serviços ou 
obras de relevância social.  

Fonte: 
MHD,1998,508 

Contexto 2: O crime de paralisação do trabalho de interesse coletivo está definido no art. 201 (...) a incriminação abrange todos 
aqueles que participem de greve ou lock-out que provoque interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Pune-se, 
assim, neste caso,  a greve pacífica ilegal (...) 

Fonte: 
JM 1991, 390 

Definição: Ato de participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, causando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste na participação de suspensão ou abandono coletivo de  trabalho que 
provoque a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. (p. 
689, l. 27) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Sabotagem Autor: Jesus N°: 64 - B 

Definição da Lei: Art. 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o fim de (...) danificar o estabelecimento ou as 
coisas nele existentes ou delas dispor. 

Contexto 1:Crime contra a organização do trabalho punido com reclusão e multa, cometido por aquele que, dolosamente, impede 
ou dificulta o curso normal do trabalho ou, ainda, danifica o estabelecimento industrial, comercial ou agrícola ou instrumentos ou 
coisas nele existentes úteis à produção. Na linguagem comum, diz-se de qualquer ato secreto ou resistência passiva contra causa a 
que se deve cooperar. 

Fonte: 
MHD,1998,229 

Contexto 2: Sabotagem – Caracterização – Agente que, por sentimento de vingança, entope a rede de esgoto do vizinho, 
ocasionando inundação que impediu o desenvolvimento das atividades comerciais da empresa, culminando com o fechamento da 
loja pela vigilância sanitária – Impossibilidade de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (...). 

Fonte: 
RT 826/646 

Definição: Ação de entrar, sem autorização, ou ocupar estabelecimento comercial ou agrícola com o objetivo de danificá-lo ou as coisas nele 
existentes, ou ainda, delas dispor.   

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: (...) a) danificar o estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, 
ou as coisas nele existentes, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso 
normal do trabalho; e b) dispor das coisas existentes no estabelecimento 
industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o 
curso normal do trabalho. (p. 690, l. 34) 
 

(   ) Uso de citações  
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Invasão de estabelecimento Autor: Jesus N°: 65 - B 

Definição da Lei: Art. 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal 
do trabalho (...) 

Contexto 1: Crime punível com reclusão e multa, que consiste em invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou 
agrícola, com o firme propósito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o fim de danificar o estabelecimento 
ou as coisas nele existentes ou delas dispor. É um atentado contra a organização do trabalho. 

Fonte: 
MHD,1998,901 

Contexto 2: Várias são as condutas no artigo 202, que definem os delitos de invasão de estabelecimento (...). tutela-se com o 
dispositivo a organização do trabalho, bem como o patrimônio da empresa ou pessoa física. 

Fonte: 
JM 1991, 391 

Definição: Ação de entrar, sem autorização, ou tomar posse, arbitrariamente, de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola a fim de impedir ou 
dificultar o andamento do trabalho. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
A invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola possui duas 
modalidades de condutas: a) invadir estabelecimento  industrial, comercial ou 
agrícola; e b) ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola (p. 690, 
l. 31). 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Aliciamento para o fim de emigração Autor: Jesus N°:66 - B 

Definição da Lei: Art. 206. Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para o território estrangeiro. 

Contexto 1: Crime contra a organização do trabalho perpetrado com o intuito de levar, mediante promessas enganosas, dois ou 
mais trabalhadores para outro país, retirando-os do Brasil, para fins de emigração, punido com detenção e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,165 

Contexto 2: O dolo do crime de aliciamento para fim de emigração é a vontade de atrair os trabalhadores para a sua 
transferência para outro país. 

Fonte: 
JM 1991, 394  

Definição: Ação de recrutar trabalhadores, utilizando meio fraudulento,  com o objetivo de levá-los para território estrangeiro. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste no recrutamento de trabalhadores mediante fraude. Recrutar; no 
contexto do tipo, significa atrair, aliciar, seduzir e incitar. Não basta, entretanto, 
o simples recrutamento. É necessário que o sujeito empregue fraude, 
enganando os trabalhadores no sentido de que emigrem, i.e., que saiam do 
Brasil para ouro pais. É o caso, v.g., do aliciamento de mulheres para que 
trabalhem em outro país como garçonetes, dançarinas etc., com promessa de 
altos salários, quando na verdade, pretende-se que se disponham a servir 
como prostitutas. (p. 696, l. 36) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Impedimento de cerimônia funerária Autor:Jesus N°:67 - B 

Definição da Lei: Art. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. 

Contexto 1:Delito de perturbar ou impedir enterro, punido com detenção ou multa. Fonte: 
MHD,1998,767 

Contexto 2: O primeiro dos delitos referidos no Capítulo II do Título V, que trata dos crimes contra o respeito aos mortos, é o de  
impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, previsto no art. 209 (...) 

Fonte: 
JM 1991, 407 

Definição: Ação de impedir ou perturbar cerimônia funerária ou enterro. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   (   ) Sim    ( x ) Não 
Contexto: 
Consiste em impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. (p. 702, l. 35) 
 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Violação de sepultura Autor: Jesus N°:68 - B 

Definição da Lei: Art. 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. 

Contexto 1:Crime contra o sentimento de respeito aos mortos. Consiste na profanação de sepultura ou urna funerária, punida com 
reclusão ou multa 

Fonte: 
MHD,1998,741 

Contexto 2: Inaplicabilidade – Violação de sepultura – Inimputabilidade penal – agente portador de doença mental, que é 
absolvido e submetido à medida de segurança (...). 

Fonte: 
RT 865/679 

Definição: Ação de devassar ou profanar sepultura ou urna funerária. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   ) Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica   
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (   ) Sim    (  x ) Não 
Contexto:  
Consiste em o sujeito violar ou profanar sepultura ou urna funerária. (p. 703 l. 
32) 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Subtração de cadáver Autor: Jesus N°: 69 - B 

Definição da Lei: Art. 211. (...) subtrair (...) cadáver ou parte dele. 

Contexto 1:Crime  punido com reclusão e multa, por ferir o sentimento de respeito aos mortos que consiste em se apropriar 
dolosamente de cadáver para sua utilização para fins científicos ou para retirada de próteses dentárias, incrustações e pinos de 
ouro. 

Fonte: 
MHD,1998,447 

Contexto 2: Qualquer pessoa, inclusive membro da família, pode praticar o crime de (...) subtração ou ocultação de cadáver (...) Fonte: 
JM 1991, 411 

Definição: Ação de subtrair cadáver ou parte dele. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. (p. 705, l. 21) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Ocultação de cadáver Autor: Jesus N°: 70- B 

Definição da Lei:Art. 211. (...) ocultar cadáver ou parte dele: 

Contexto 1:Ato de esconder o corpo da vítima, sem, contudo, destruí-lo, para ocultar fatos, dificultar a ação da justiça ao apagar 
vestígios do crime, impedir uma sucessão, ou ainda, satisfazer perversão sexual (necrofilia). 

Fonte: 
MHD,1998,424 

Contexto 2: Não há falar em crime de ocultação de cadáver, previsto no art. 211 do CP, se as provas colhidas não deixam dúvidas 
de que a vítima foi deixada no riacho ainda com vida e depois de socorrida veio a falecer no hospital. 

Fonte: 
RT 857/610 

Definição: Ato de esconder, fazer desaparecer cadáver ou parte dele. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
(...) ocultar cadáver ou parte dele (...) somente ocorre antes do sepultamento 
do cadáver,ou seja, quando este ainda não estiver em seu lugar definitivo, 
após o que o crime previsto só pode ser cometido por destruição ou subtração. 
(p. 705, l. 21) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

 

Termo: Vilipêndio a cadáver Autor: Jesus N°:71 - B 

Definição da Lei: Art. 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. 

Contexto 1:Crime contra o sentimento de respeito aos mortos, punido com detenção e multa, que consiste em ultrajar o cadáver ou 
suas cinzas. 

Fonte: 
MHD, 1998, 
753 

Contexto 2: Vilipêndio a cadáver – Absorção pelo crime de ocultação de cadáver – admissibilidade – Mutilação do corpo da vítima 
que teve o propósito inequívoco de tornar mais fácil a remoção e ocultação dos restos da ofendida (...). 

Fonte: 
RT 841/662 

Definição: Ação de tratar, com desprezo, cadáver ou suas cinzas, ultrajando-os. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   ) Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (  ) Sim    ( x ) Não 
Contexto: 
Consiste em vilipendiar cadáver ou suas cinzas (p. 707, l. 21) 
 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Estupro Autor: Jesus N°:72 - B 

Definição da Lei: Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. 

Contexto 1:Conjunção carnal ou cópula vagínica, com ou sem immissio seminis, levada a efeito por violência ou grave ameaça, 
coibindo qualquer reação eficaz da mulher para opor-se ao ato. Crime contra a liberdade sexual punível com reclusão. 

Fonte: 
MHD,1998,437 

Contexto 2: O paciente já foi condenado, em 28.03.2007, por prática de estupro, contra duas vítimas menores de catorze anos. Fonte: 
RT 865/602 

Definição: Ação de forçar a mulher, por meio de violência ou grave ameaça, à conjunção carnal ou cópula vagínica.  

Ressemantização:     (  ) Sim    (x  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   (   ) Sim    ( x  ) Não 
Contexto: 
Consiste em constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou 
grave ameaça (RT, 590:33). (p. 712, l. 20) 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Atentado violento ao pudor Autor:  Jesus N°:73 - B 

Definição da Lei: Art. 214. Constranger alguém, mediante violenta ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal. 

Contexto 1:ATENTADO AO PUDOR:crime contra a liberdade sexual consistente no ato libidinoso ou impudico, diverso do da 
conjunção carnal, praticando com violência, grave ameaça ou fraude contra pessoa de qualquer sexo, para saciar paixões lascivas 
ou por depravação moral. O crime será qualificado se dele resultar lesão corporal ou morte. 

Fonte: 
MHD,1998,304 

Contexto 2: Atentado violento ao pudor – Descaracterização – Violência presumida – Vítima menor de 14 anos – Presunção 
relativa , que admite prova em contrário – Pretensa ofendida que se insinuava para o acusado para que ele a namorasse, tendo 
sido ela que procurou espontaneamente o relacionamento sexual (...). 

Fonte: 
RT 860/651 

Definição: Ação de forçar alguém, por meio de violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato que vise ao prazer 
sexual diverso da conjunção carnal. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (   ) Sim    ( x ) Não 
Contexto: 
Consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 
praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção 
carnal. (p. 719, l. 04) 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Corrupção de menores Autor: Jesus N°:74 - B 

Definição da Lei: Art. 218. Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de catorze e menor de dezoito anos, com ela praticando ato de 
libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo. 

Contexto 1:Crime contra costumes consistente em praticar com maior de quatorze e menor de dezoito anos ato libidinoso ou induzi-
lo a praticá-lo ou presenciá-lo. 

Fonte: 
MHD,1998,904 

Contexto 2: O delito de corrupção de menores previsto na lei 2.252/54 é de natureza formal e objetiva tutelar a moralidade do 
menor e a evitar a sua exploração, visando coibir a sua participação em empreitada criminosa junto a maiores de 18 anos (...). 

Fonte: 
RT 865/692 

Definição: Ação de perverter  ou facilitar a perversão de pessoa maior de catorze e menor de dezoito anos, praticando com ela ato de libidinagem, ou 
induzindo-a a praticá-lo em si mesma ou em terceiro ou  a presenciá-lo. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Prática do ato de libidinagem com o menor; o induzimento a tal conduta, para 
que o ato seja realizado pelo próprio autor menor; ou a assistência de ato 
libidinoso, por parte do menor. As duas modalidades dizem respeito à 
facilitação de corrupção (corrupção acessória), enquanto a primeira se refere à 
corrupção propriamente dita (corrupção principal) (p. 731, l. 23) 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(x ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Favorecimento da prostituição Autor:Jesus N°: 75 - B 

Definição da Lei: Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone. 

Contexto 1:Crime que consiste em induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir seu abandono, apenado com 
reclusão, haja ou não uso de violência, e acrescido de multa se praticado com fim lucrativo. 

Fonte: 
MHD,1998,525 

Contexto 2: Favorecimento da prostituição – caracterização – Agente que facilita a prática  do comércio sexual, destinando em 
seu estabelecimento comercial local para a prática de encontros amorosos (...) 

Fonte: 
RT 862/650 

Definição: Ato de estimular ou atrair alguém à prostituição, criando condições ou impedindo seu abandono. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
1) induzir;  2) atrair; 3) facilitar (mediante ação ou omissão, desde que haja o 
dever jurídico de impedir o fato); 4) impedir que alguém a abandone. (...) É 
necessário que o sujeito não utilize violência ou fraude. Se utilizar qualquer 
destes meios de execução do delito será qualificado (...) (p. 751, l. 05) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

 

Termo:Rufianismo Autor:Jesus N°:76 - B 

Definição da Lei: Art. 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em 
parte, por quem a exerça. 

Contexto 1:Proxenetismo. Ato pelo qual se tira proveito de prostituição alheia, participando de seus lucros ou fazendo-se sustentar, 
no todo ou em parte, por quem a exerça, punido com reclusão ou multa. 

Fonte: 
MHD,1998,225 

Contexto 2: Determina o art. 230 do CP que só existirá o crime de rufianismo, quando o agente participar dos lucros da prostituta 
em decorrência da profissão desta.  Não foi o que ocorreu no caso em julgamento (...). 

Fonte: 
RT 847/680 

Definição: Explorar a prostituição alheia, tirando proveito ao participar diretamente dos lucros ou fazendo-se sustentar,  no todo ou na parte, por 
quem a exerça.  

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 

Retextualização:   (x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O rufião pode tirar proveito da prostituição alheia de duas maneiras: 1) 
participando diretamente dos lucros da prostituta; 2) fazendo-se por ela 
sustentar, no todo ou em parte. O proveito pode ser total ou parcial (...)(p. 756, 
l. 04) 
 
 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: ato obsceno Autor: Jesus N°:77 - B 

Definição da Lei:Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público. 

Contexto 1:Crime de ultraje ao pudor público consistente na prática em local aberto ou exposto ao público, de ato de natureza 
sexual gravemente ofensivo ao pudor, tais como conjunção carnal, bestialidade, exibicionismo, masturbação, pigmalionismo.  

Fonte: 
MHD,1998,322 

Contexto 2: Transação Penal – Ato obsceno – Acordo aceito pelo acusado e homologado pelo juízo – Fato que gera eficácia de 
coisa julgada formal e material, não podendo, posteriormente, ser determinado o prosseguimento da ação penal – Extinção de 
punibilidade que se opera com o cumprimento do que já foi acordado ou com o transcurso do tempo relativo a pena em abstrato. 

Fonte: 
RT 870/679 

Definição: Prática de qualquer ato impudico, que tenha característica sexual em sentido amplo, em lugar público, ou aberto ou exposto ao público  

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    ( ) Não 
Contexto: 
Realizar ato obsceno (...) 
Requisitos do ato obsceno 
Deve ser praticado: 1) em lugar público; 2) em lugar aberto ao público; 3) ou 
em lugar exposto ao público (p. 759, l. 08) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Objeto obsceno Autor: Jesus N°: 78 - B 

Definição da Lei:Art. 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, 
escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno; 

Contexto 1:Escrito desenhado ou pintura etc. que é imoral ou indecente ou atenta ao pudor e destina-se a comércio, distribuição ou 
exposição pública. 

Fonte: 
MHD, 1998, 
627 

Contexto 2: Ementa oficial: Apelação criminal – escrito ou objeto obsceno – Caracterização – apelante envia por meio de e-mail 
imagens pornográficas estritamente obscenas a várias seções da Companhia – Perícia realizada no computador pessoal do policial 
revela que as imagens obscenas têm como remetente o endereço do réu – Apelo não provido. 

Fonte: 
RT 870/753 

Definição: Ação de produzir, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda qualquer tipo de material (escrito, desenho, pintura, estampa, etc.) que 
ofenda o pudor médio da coletividade, com o objetivo de comercializar, distribuir ou expor publicamente. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (   ) Sim    ( x ) Não 
Contexto: 
 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Bigamia Autor: Jesus N°: 79- B 

Definição da Lei: Art. 235. Contrair alguém , sendo casado, novo casamento. 

Contexto 1:Crime contra a família que pessoa casada vem a praticar ao convolar novas núpcias sem que tenha sido dissolvido seu 
vínculo matrimonial anterior por morte do outro cônjuge, por divorcio ou sentença de nulidade ou anulidade do casamento. Infração 
do impedimento matrimonial de vínculo, que é dirimente público ou absoluto, causando a nulidade do segundo casamento se o 
precedente ainda não estiver dissolvido. Proibida está, portanto, de se casar pessoa vinculada a matrimonio anterior válido 
.Enquanto subsistir validamente o primeiro casamento, não se pode contrair o segundo, por ter a família base monogâmica. O 
separado judicialmente, antes de obter o divorcio, não poderá convolar novas núpcias. Não constitui impedimento existência de 
casamento religioso não inscrito no registro civil. Assim, o que for casado apenas no religioso poderá consorciar-se novamente   
com outra pessoa. O mesmo se diga do divorciado, do viúvo ou daquele que teve seu casamento declarado inválido. 

Fonte: 
MHD,1998.413 

Contexto 2: a conduta típica consiste em pessoa casada contrair (adquirir, assumir) novas núpcias, sendo pressuposto para o delito 
a existência formal de casamento anterior. Deixa de existir o crime quando declarado nulo ou anulado o matrimônio anterior ou 
posterior, este por razão diversa da bigamia (§ 2º) 

Fonte: 
CB 2004,  115 

Definição: Ação de realizar/contrair o sujeito, já sendo casado, novo casamento. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 



 

Retextualização:   (   ) Sim    ( x  ) Não 
Contexto: 
 
 

(  ) Uso de citações  
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Conhecimento prévio de 
impedimento 

Autor: Jesus N°: 80 - B 

Definição da Lei: Art. 237. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. 

Contexto 1:  Em Direito Penal, diz-se do crime contra a família, que consiste em contrair casamento, conhecendo a existência de 
impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. 

Fonte: 
IBN, 1991 

Contexto 2: O crime de conhecimento prévio de impedimento está previsto no art. 237 (...). A conduta típica  (...) é casar-se 
conhecendo a existência de impedimento absoluto (...) 

Fonte: 
JM 1991, 32 

Definição: Ação de contrair casamento, ciente da existência de impedimento que inviabilizaria a ação, causando sua nulidade absoluta. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:    (  ) Sim    ( x) Não (  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Simulação de casamento Autor:Jesus N°:81 – A 

Definição da Lei: Art. 239. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. 

Contexto 1:Crime contra a organização regular da família, punido com detenção, que consiste em enganar o outro nubente ou seu 
representante legal de que houve celebração de casamento. Ato nupcial levado a efeito pelos nubentes para enganar terceiro, 
possibilitando-lhes elidir perseguição racial ou política, obter passaporte etc. Sem que em momento algum tivessem vivido como 
marido e mulher. Alguns autores entendem válido esse casamento, repelindo a ação anulatória, salientando a seriedade da 
instituição social, outros já preconizam sua nulidade, por ser ele uma fraude à lei e a à ordem pública. 

Fonte: 
MHD,1998,345 

Contexto 2: Para configurar-se o crime é indispensável que a simulação de casamento ocorra por meio de engano (ardil, fraude, 
armadilha) do outro contraente. Assim, a simples representação de estar se casando, para “pregar uma peça nos amigos”, é 
insuficiente para caracterizá-lo. 

Fonte: 
CB 2004, 129 

Definição: Fingir casamento, representando com semelhança o ato verdadeiro, a fim de enganar alguém com interesse real no fato. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (   ) Sim    ( x ) Não 
Contexto: 
 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Registro de nascimento inexistente Autor: Jesus N°: 82 - B 

Definição da Lei: Art. 241. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. 

Contexto 1:REGISTRO DE NASCIMENTO: assento de nascimento de criança no registro público. Esse registro é obrigatório 
mesmo que a criança tenha nascido morta ou morrido durante o parto. Se for natimorta, o assentamento será feito no livro “ C 
auxiliar” . Se morreu por ocasião  do parto, tendo respirado, serão feitos dois registros: O de nascimento e o de óbito. O registro de 
nascimento é uma instituição pública destinada a identificar os cidadãos, garantindo o exercício de seus direitos. 

Fonte: 
MHD,1998,102 

Contexto 2: O tipo subjetivo é constituído pelo dolo, representado pela vontade consciente de promover o registro civil de 
nascimento inexistente. 

Fonte: 
CB 2004, 137 

Definição: Ação de promover /requerer a inscrição de nascimento que não existiu. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   (  ) Sim    ( x  ) Não 
Contexto: 
Consite em promover no registro civil a inscrição de registro inexistente. (p. 
776, l. 04) 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Parto suposto Autor: Jesus N°: 83 - B 

Definição da Lei: Art. 242. Dar parto alheio como próprio... 

Contexto 1:Parto simulado, para fingir nascimento que não houve; aquele que, na verdade, não ocorreu. Crime contra o estado de 
filiação, que consiste em dar parto alheio como próprio, punido com reclusão, se, porém, for praticado por motivo nobre, a pena 
será de detenção. 

Fonte: 
MHD,1998,531 

Contexto 2: Parto suposto – Ação penal – trancamento por falta de justa causa – Inadimissibilidade – Agentes que supostamente 
teriam dado parto alheio como próprio, registrando como suas filhas de outrem – conduta que caracteriza, em tese, o delito previsto 
no art. 242 do CP (STJ) 

Fonte: 
RT 838/519 

Definição: Ação de declarar como seu parto de outra pessoa ou fingir nascimento que não houve. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em atribuir-se a maternidade de filho alheio. (p. 777, l. 24) 
 

(  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:  Ocultação de recém nascido Autor: Jesus N°: 84 - B 

Definição da Lei:  Art. 242. (...) Ocultar recém nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil. 

Contexto 1:Crime contra o estado de filiação, consistente em ocultar ou substituir recém nascido, suprimindo ou alterando direito 
inerente ao estado civil, punido com reclusão. Mas se o delito for praticado por motivo nobre ou altruísta, a pena será de detenção 
dando-se, ainda ao magistrado a liberdade de deixar de aplicar essa pena. 

Fonte: 
MHD,1998,425 

Contexto 2: O tipo subjetivo é composto, em todas as condutas descritas, pelo dolo, representado pela vontade consciente de 
praticar as ações incriminadas, isto é, (...) ocultar recém-nascido, com a finalidade de suprimir ou alterar direitos inerentes ao seu 
estado civil (...).  

Fonte: 
CB 2004, 141 

Definição: Crime que consiste na ocultação ou substituição de recém-nascido, suprimindo ou alterando seu direito natural ao estado civil. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (   ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O sujeito, por meio da ocultação do neonato, suprime direito inerente ao 
estado civil. (p. 779, l. 02) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: registro de filho alheio como próprio Autor: Jesus N°: 85 - B 

Definição da Lei: Art. 242. ...registrar como seu o filho de outrem (...) 

Contexto 1: (...) inscrever, no registro civil, como sendo seu filho o de outra pessoa (...) Fonte: 
JM, 1991, 44 

Contexto 2: Sentença – emendatio libelli – Admissibilidade – Crime contra o estado de filiação – Registro de filho alheio como 
próprio – Reclassificação da conduta delituosa de falsidade ideológica para supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil 
de recém-nascido (...). 

Fonte: 
RT 857/605 

Definição: Ação de inscrever, no registro civil, filho de outra pessoa como seu. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (   ) Sim    ( x ) Não 
Contexto: 
 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:  Sonegação de estado de filiação 

 

Autor:Jesus N°:86 - B 

Definição da Lei: Art. 243. Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou 
atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil. 

Contexto 1:Crime pelo qual o agente deixa em asilo ou instituição assistencial filho próprio ou alheio, ocultando sua filiação ou, 
ainda, atribuindo-lhe outra. 

Fonte: 
MHD,1998,421 

Contexto 2: Consuma-se o crime de sonegação do estado de filiação com o efetivo abandono no local previsto e nas condições 
mencionadas, verificando-se a ocultação ou alteração do estado civil, desde que, logicamente, tenha a finalidade de prejudicar 
direito inerente à filiação. 

Fonte: 
CB 2004, 145 

Definição: Abandonar em asilo de expostos ou outra instituição semelhante filho próprio ou alheio, omitindo-lhe a filiação ou informando, 
fraudulentamente, outra com o objetivo de prejudicar direito natural ao estado civil. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 

Retextualização:   (   ) Sim    (x ) Não 
Contexto: 
 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Abandono Material Autor: Jesus N°:87 – A 

Definição da Lei: Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de dezoito anos ou inapto para o trabalho, 
ou de ascendente inválido ou maior de sessenta nãos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão 
alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. 
Contexto 1:ABANDONO MATERIAL DA FAMÍLIA: Consiste no crime doloso de: deixar de prover, injustificadamente, a subsistência 
de cônjuge, de filho menor de dezoito anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou valetudinário, não providenciando 
os recursos que lhes forem necessários, faltar, sem razão plausível, ao pagamento de pensão alimentícia fixada provisória ou 
definitivamente pelo juiz, omitir socorro, sem justa causa a descendente ou ascendente gravemente enfermo, elidir, de qualquer 
modo, inclusive por abandono injustificado do emprego ou função, sendo solvente, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente 
estabelecida, acordada ou majorada. Se se configurar qualquer uma dessas figuras típicas, o infrator poderá receber a pena de 
detenção ou multa. É caso de destituição de pátrio poder, operada por sentença judicial, por constituir grave violação de dever legal 
e constitucional privar filho menor de condições imprescindíveis a sua subsistência.  É a violação da obrigação de prestar alimentos, 
que é recíproca entre ascendentes e descendentes e colaterais de segundo grau, dando origem à ação de alimentos, podendo 
chegar até mesmo à decretação de prisão civil. 

Fonte: 
MHD,1998,11 

Contexto 2: Abandono material – Caracterização – agente que deixou de honrar compromisso de pagar pensão alimentícia, sem 
apresentar justa causa – alegação de desemprego que não tem o condão de descaracterizar o delito (...). 

Fonte: 
RT 845/625 

Definição: Ação de deixar de prover, sem causa justa, a subsistência  do cônjuge, do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, do 
ascendente inválido ou de pessoa  maior de 60 anos,  não lhes proporcionando os recursos estritamente necessários à sobrevivência ou deixando de 
pagar a pensão alimentícia, assim como deixar de socorrer ascendente ou descendente gravemente enfermo. 
Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 

 
( x) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 



 

 

 

 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste em deixar de prover a subsistência de filho menor de dezoito anos, ou 
inapto para o trabalho, ou ascendente inválido ou valetudinário, não lhes 
proporcionando os recursos necessários. O crime não depende de sentença 
civil: RF, 214:304; RT, 552:352 (...) (p. 783, l. 29) 

( x ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Frustração/Fraude no pagamento de 
pensão 

Autor:Jesus N°: 88 - B 

Definição da Lei:art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de dezoito anos ou inapto para o trabalho, 
ou de ascendente invalido ou maior de sessenta anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão 
alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo:  
Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, “de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de 
emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. 
Contexto 1:FRUSTRAÇÃO:Ato de iludir a lei, manifestado na escusa, na tergiversação, crime praticado para impedir o cumprimento 
da lei, mediante emprego de violência ou fraude, ato ilícito pelo qual o emitente, sem fundamento legal, contra-ordena o pagamento 
do cheque que colocou em circulação. 

Fonte: 
MHD,1998,606 

Contexto 2: A conduta subseqüente é faltar ao “pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada”, 
sendo necessária a “ existência de sentença judicial alimentícia, seja homologando acordo entre as partes, seja fixando a pensão, 
ou majorando-a”. Também incorre nessa forma típica o devedor que vise fraudar o pagamento de pensão (...) 

Fonte: 
CB 2004, 147 

Definição:  Faltar com o pagamento de pensão alimentícia, deixando de abastecer com os recursos necessários à subsistência de cônjuge, filho 
menor de dezoito anos ou inapto para o trabalho, ou ascendente inválido ou maior de sessenta anos ou  anos ou  faltando ao pagamento de pensão 
alimentícia judicialmente acordada, deixando de socorrer,sem justificativa, descendente ou ascendente, gravemente enfermo. 
Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 

 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (   ) Sim    ( x ) Não 
Contexto: 
 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Entrega de filho menor a pessoa 
inidônea 

Autor: Jesus N°: 89 - B 

Definição da Lei:Art. 245. Entregar filho menor de dezoito anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou 
materialmente em perigo: 

Contexto 1: : A entrega de filho menor de 18 anos a pessoa, com a qual saiba ou deva saber que fica, moral ou materialmente, 
constitui crime contra a assistência familiar, punível com pena de detenção (...) 

Fonte: 
NA, 1989, 
517 

Contexto 2: Englobando num só dispositivo espécies de abandono material e moral de filho, define-se no artigo 245, com a redação 
que lhe foi dada pela lei n. 7.251, de 19.11.1984, o delito de entrega de filho menor a pessoa inidônea (...) 

Fonte: 
JM 1991, 57 

Definição: Ação de deixar menor de dezoito anos, ainda que por pouco tempo, sob a guarda ou cuidado de pessoa que possa expô-lo a prejuízo 
material ou moral. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
É preciso que o terceiro a quem foi entregado o menor, em virtude de seus 
predicados, possa colocá-lo em perigo material ou moral. Convém ficar 
consignado que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) pune 
como delito, impondo pena de reclusão, de um a quatro anos, além de multa 
(...)(p. 787, l. 29) 
 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Abandono intelectual Autor: Jesus N°:90 – A 

Definição da Lei: Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar. 

Contexto 1:Crime cometido pelos pais que, injusticadamente, deixarem de fornecer a filho em idade escolar, ou seja, entre sete e 
catorze anos, a educação a que tem direito. Se os pais, dolosamente e sem justa causa, não tomarem as providencias necessárias 
para que o seu filho, qualquer que seja a civil natureza da filiação, receba a instrução de primeiro grau, deverão ser punidos com 
detenção ou multa. É causa justificativa da perda do pátrio poder, pois os pais que privarem filho de instrução obrigatória estão 
omitindo-se de um dever legal e constitucional. 

Fonte: 
MHD,1998,11 

Contexto 2: (...) Assim, por exemplo, não se configura abandono intelectual se deixa o réu pobre de promover a instrução primária 
do filho menor por falta de vaga no estabelecimento de ensino público local (...). 

Fonte: 
CB 2004, 154 

Definição: Deixar de providenciar a instrução fundamental para filho em idade escolar sem justa causa.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste na omissão das providências necessárias para que o filho, dos sete 
aos catorze anos de idade, receba  a instrução de primeiro grau. É irrelevante 
que o filho resida com o pai. (p. 789, l. 13) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Abandono moral 
 

Autor: Jesus N°:91 - B 

Definição da Lei: Art. 247. Permitir alguém que menor de dezoito anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância: 
I – freqüente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou  de má vida; 
II – freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza;  
III – resida ou trabalhe em casa de prostituição; 
IV – mendigue ou sirva a mendigo para exercitar a comiseração pública. 
Contexto 1: Crime contra a assistência familiar por parte dos pais, do tutor ou da pessoa a quem tenha sido confiada a guarda ou 
vigilância de menor de dezoito anos, que redunda no aviltamento do caráter do incapaz, por permitir-lhe, expressa ou tacitamente a 
prática de atos atentatórios à moral ou aos bons costumes, como : freqüência habitual em casa de jogo ou mal-afamada, em 
espetáculos idôneos para perverte-lo, participação em representações ofensivas ao pudor, convivência com pessoa viciada(jogador, 
toxicômano) ou de má vida( prostituta, criminoso), residência ou trabalho em casa de prostituição ou de comércio sexual, 
mendicância ou prestação de serviço gratuito ou oneroso, a mendigo para excitar a comiseração pública. Quem assim agir poderá 
sofrer pena de detenção ou multa. Direito Civil. Constitui motivo de perda ou suspensão do pátrio poder ou de remoção da tutela. 
Haverá abandono moral sempre que o responsável pelo menor o deixar em estado habitual de vadiagem, libertinagem, criminalidade 
etc. Permitindo que exerça qualquer atividade contrária à moralidade. Urge lembrar, ainda , que se terá abandono moral se a pessoa 
(pais ou tutor) em cuja companhia vive o menor for dada a práticas imorais, como: prostituição, lenocínio, uso de entorpecentes, 
alcoolismo, vida desregrada, perversão sexual ou abusos de ordem sexual etc. Para apurar o abandono moral bastará averiguar a 
ocorrência de um dos seguintes critérios:  ocupação do menor em atividade contrária à moral ou aos bons costumes ou imoralidade 
da conduta de seus pais, tutor ou responsável (...) 

Fonte: 
MHD,1998,12 

Contexto 2: Sem rubrica a indicar nomem júris, está previsto no artigo 247 o crime de abandono moral (...). Destina-se o artigo 247 
à preservação moral do menor no respeito à sua formação de caráter, sentimentos etc. Procura-se impedir situações que possam 
levar à sua corrupção. 

Fonte: 
JM 1991, 63 

Definição: Consentir que menor de dezoito anos sob sua guarda compareça, com freqüência, a casa de jogo ou mal-afamada, conviva com pessoa 
viciosa ou de má vida, assista a espetáculos que possam pervertê-lo ou deles participe, trabalhe ou resida em casa de prostituição ou mendigue, 
exercitando a compaixão pública.   
Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 

 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retextualização:   (   ) Sim    ( x  ) Não 
Contexto: 
 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Subtração de incapazes Autor: Jesus N°:92 - B 

Definição da Lei: Art. 249. Subtrair menor de dezoito anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. 

Contexto 1:Crime, punido com detenção que consiste em retirar menor de dezoito anos ou interdito do poder de quem o tem sob 
sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. 

Fonte: 
MHD,1998,447 

Contexto 2: Inquérito policial – Trancamento por falta de justa causa – Inadmissibilidade – Subtração de incapaz e falsidade 
ideológica e Liberdade provisória – Admissibilidade – Padrasto que subtrai menor, criada como filha, desobedecendo a ordem 
judicial de entregá-la a pai biológico – Hipótese em que o delito a ser atribuído é o da subtração de incapazes e não de seqüestro 
qualificado. 

Fonte: 
RT 828/596 

Definição: Tirar/furtar incapaz  do poder, vigilância ou guarda  de quem de direito/responsável legal. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
É necessário que o sujeito tire o menor ou o interdito da esfera de vigilância de 
quem exerce sobre ele o pátrio poder, a tutela, a curatela ou a guarda, e o 
submeta à sua própria esfera de vigilância. É indispensável que haja 
deslocamento espacial da vítima. (p. 794, l. 19) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
( x) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
  
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Incêndio doloso Autor: Jesus N°:93 – A 

Definição da Lei: Art. 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. 

Contexto 1:Propagação de fogo produzida voluntariamente com o propósito de causar dano a outrem ou para obter proveito próprio 
ou alheio, em detrimento do patrimônio de terceiro. 

Fonte: 
MHD,1998,802 

Contexto 2: “Apelação criminal – Crime contra a Incolumidade Pública – Incêndio doloso – Absolvição por faltas de provas – 
Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas (...)” 

Fonte: 
RT 858/649 

Definição: Dar origem/produzir incêndio, voluntariamente, colocando em perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio, determinado ou 
indeterminado, de outrem. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O incêndio deve expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de 
um número indeterminado de pessoas (perigo comum). Se o fogo não tiver 
nenhuma potencialidade lesiva à vida, à integridade física ou ao patrimônio de 
um número indeterminado de pessoas, o delito não estará caracterizado, 
podendo configurar-se  o dano, se presentes, as suas características 
elementares (...) (p. 796, l. 24)  
 

(   ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
( x ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Uso de gás tóxico Autor: Jesus N°:94- B 

Definição da Lei: Expor a perigo de vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. 

Contexto 1:Crime contra a incolumidade pública que consiste em expor a perigo a vida , a integridade física ou o patrimônio de 
outrem, utilizando gás tóxico ou asfixiante. Punido se doloso com reclusão e multa, e se culposo, com detenção. 

Fonte: 
MHD,1998,675 

Contexto 2: Elemento subjetivo é dolo, representado pela vontade consciente de expor a perigo o bem jurídico protegido por meio 
de uso de gás tóxico ou asfixiante(...) 

Fonte: 
JM, 1991, 134 

Definição:  Utilizar gás tóxico ou asfixiante, colocando em perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio das pessoas.  

Ressemantização:     (  ) Sim    (x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de 
outrem, utilizando-se de gás tóxico (...) (p. 801, l.21) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

 

Termo: Perigo de inundação Autor: Jesus N°:95 - B 

Definição da Lei: Art. 255. Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio 
de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. 

Contexto 1:Crime contra a incolumidade pública , punível com reclusão e multa, que consiste em remover, destruir ou inutilizar, um 
prédio próprio ou alheio, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o 
patrimônio de outrem. 

Fonte: 
MHD,1998,574 

Contexto 2: O crime de inundação é previsto no artigo 254 (...) O dolo é a vontade de causar inundação, tendo o agente consciência 
do perigo (...) 

Fonte: 
CB, 2004, 195 

Definição: Ação de causar inundação a partir da remoção, destruição ou inutilização, em prédio próprio ou alheio, de obstáculo natural ou obra 
destinada a impedir inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de alguém. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Ocorre com o perigo concreto. É irrelevante que a inundação não sobrevenha. 
Se, entretanto, sobrevier, responderá o sujeito por perigo de inundação dolosa, 
em concurso formal com o crime de inundação culposa (C.P, art. 254) (p. 805, 
l. 18) 
 

( x ) Uso de citações  
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Atentado contra a segurança de 
transporte aéreo 

Autor: Jesus N°: 96 - B 

Definição da Lei: Art. 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar 
navegação marítima, fluvial ou aérea. 

Contexto 1:Crime  de expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou de outrem, ou ainda de praticar qualquer ato para impedir 
ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea, sob pena de reclusão. 

Fonte: 
MHD,1998,304 

Contexto 2: “ No caso sob análise, a possível materialidade do fato em investigação refere-se, em tese,  a crimes de atentado 
praticado contra a segurança de transporte aéreo, descrito no art. 261 do CP, cujo bem jurídico tutelado é a segurança de um 
serviço público da união... 

Fonte: 
RT 860/574 

Definição: Ação de colocar em perigo aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato que impeça ou dificulte navegação aérea. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (   ) Sim    ( x  ) Não 
Contexto: 
 1) expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia; e 2) praticar 
qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou 
aérea. (p. 813, l. 26) 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Arremesso de projétil Autor:Jesus N°:97 - B 

Definição da Lei: Art. 264. Arremessar projétil contra veículo, em movimento, destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar. 

Contexto 1:Crime contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos, pois aquele que 
arremessar projétil contra veículo em movimento, destinado ao transporte público terrestre, aéreo, ou marítimo, deverá ser punido 
com detenção. 

Fonte: 
MHD,1998,274 

Contexto 2: (...) Quem atira uma pedra contra o veículo destinado a transporte particular e atinge um dos seus passageiros, ferindo-
o, comete crime de lesões corporais e não de arremesso de projétil contra o veículo em movimento (...). 

Fonte: 
CB 2004, 212 

Definição: Atirar objeto que possa causar dano (físico ou material) contra veículo, em movimento, destinado ao transporte público. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 Exigir-se que o projétil seja lançado contra veículo em movimento. Pouco 
importa a velocidade. É indispensável, também, que se destine a transporte 
público, por terra, por água ou pelo ar. (p. 815 l. 11) 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

 

Termo: Infração de medida sanitária 
preventiva 

Autor:Jesus N°:98 - B 

Definição da Lei: Art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. 

Contexto 1:Violação de determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, 
punida com detenção e multa por ser crime contra a saúde pública. 

Fonte: 
MHD,1998,839 

Contexto 2: O crime de infração de medida sanitária preventiva (...) Qualquer pessoa pode praticar o delito. Prevê a lei, porém, o 
aumento da pena de um terço “se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista 
ou enfermeiro”(...)  

Fonte: 
JM, 1991, 125 

Definição: Violação de determinação do poder público que visava evitar a entrada de doença contagiosa ou sua propagação. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Ocorre com o desrespeito à determinação do Poder Público destinada a 
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Não exige dano 
efetivo. (p. 821, l. 24) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Omissão de notificação de doença Autor: Jesus N°:99 – A 

Definição da Lei: Art. 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória 

Contexto 1:Crime praticado por médico que deixa de denunciar uma doença à autoridade pública, cuja notificação tinha obrigação 
de fazer ante o interesse da coletividade. 

Fonte: 
MHD,1998,438 

Contexto 2: O artigo 269 prevê um crime omissivo puro, ou próprio, o de omissão de notificação de doença (...) salvo o caso de 
participação criminosa, somente o médico pode ser sujeito ativo do crime (...) 

Fonte: 
JM 1991, 130 

Definição: Omissão do médico ao não denunciar à autoridade pública competente a ocorrência de doença cuja notificação é compulsória. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (  x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:   
Consiste em o médico não comunicar à autoridade competente a doença, cuja 
notificação é compulsória. (p. 823, l. 14) 
 

(  ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Corrupção de água potável Autor: Jesus N°:100 - B 

Definição da Lei: Art. 271. Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde. 

Contexto 1:Crime contra a saúde pública consistente no ato de macular água potável, de uso comum ou particular, tornando–a 
imprópria para o consumo ou nociva à saúde. 

Fonte: 
MHD,1998,904 

Contexto 2: (...) o objeto jurídico do crime de corrupção ou poluição de água potável é a saúde pública, como particular aspecto 
da incolumidade coletiva (...) 

Fonte: 
JM 1991, 138 

Definição: Ação de adulterar ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em corromper (alterar, adulterar a composição da água) ou poluir 
(sujar, conspurcar) água potável (água própria para uso alimentar), seja de uso 
comum ou particular, formando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde. 
(p. 826, l. 06) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Falsificação de produto alimentício Autor: Jesus N°: 101 - B 

Definição da Lei:Art. 272.  (...) falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-
lhe o valor nutritivo. 

Contexto 1:Crime contra a incolumidade pública, punido com reclusão e multa, que pode consistir na falsificação de produto 
alimentício, com sua substituição integral por outro, ou na substituição parcial , reduzindo seu valor nutritivo ou modificando sua 
qualidade. 

Fonte: 
MHD,1998,510 

Contexto 2: Crimes contra a saúde pública – falsificação...de substância ou produto alimentícios – Atipicidade – Ocorrência – 
Adição de açúcar a vinho – Ausência de prova da nocividade à saúde dos consumidores (...). 

Fonte: 
RT 872/703 

Definição: Ação de falsificar, alterar ou fraudar substância ou produto alimentício destinado ao consumo, tornando-o prejudicial à saúde ou 
reduzindo-lhe o valor nutritivo. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Ë necessário que a substância alimentícia seja destinada ao consumo de um 
número indeterminado de pessoas. Essa destinação deve ficar comprovada 
caso a caso. Se o objeto material não for destinado ao  consumo do público, 
mas de certa ou certas pessoas, o crime não será o previsto no art. 272 do 
Código Penal, mas sim o crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem 
(C.P, art. 132). (p. 828, l. 06)  
 

(x ) Uso de citações 
 
(x) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Exercício ilegal da arte dentária Autor:Jesus N°:102 – A 

Definição da Lei: Art. 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de (...) dentista sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. 

Contexto 1:Crime contra a saúde pública consistente no exercício, mesmo a título gratuito, da profissão de médico, dentista ou 
farmacêutico sem a devida autorização, por falta por exemplo, de registro do diploma ou licença em órgão competente, ou 
excedendo-lhe os limites, punido com detenção. Se, porém, houver intuito lucrativo, além da detenção, aplicar-se-á também uma 
multa. Por exemplo, protético que exerce a atividade de cirurgião-dentista sem ser formado em odontologia. 

Fonte: 
MHD,1998,469 

Contexto 2: (...) Requerimento de absolvição no crime de exercício ilegal da arte dentária. Não preenchimento dos requisitos da 
ação revisional (...). 

Fonte: 
RT 854/639 

Definição: Ação de praticar/exercer, mesmo que gratuitamente, sem autorização legal, a profissão de dentista ou extrapolando-lhe os limites. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (  x) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 1) exercer ainda que a titulo gratuito, a profissão de médico, dentista ou 
farmacêutico, sem autorização legal; 2) exercer, ainda que a titulo gratuito, a 
profissão de médico, dentista ou farmacêutico, excedendo-lhe os limites. Na 
primeira modalidade, o exercício ilegal é feito sem autorização legal. Não basta 
ao médico, dentista ou farmacêutico a habilitação profissional, sendo 
necessário o registro do titulo, diploma ou licença, ou seja, a habilitação legal. 
Este registro deve ser feito no Serviço Nacional de Fiscalização do 
Departamento Nacional de Saúde (...). Na segunda figura típica, o sujeito, 
tendo seu título, diploma ou licença registrados no órgão competente, excede 
os limites no exercício de sua profissão. É a hipótese, por exemplo, de o 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

medico fazer uma extração s limites excedidos pelo médico, dentista ou 
farmacêutico são os funcionais, estabelecidos em lei. (p. 841, l. 21)  



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

 

Termo: Charlatanismo Autor:Jesus N°:103 -A 

Definição da Lei:Art. 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. 

Contexto 1:Crime contra a saúde pública consistente em inculcar ou anunciar a cura de doenças por meio secreto ou infalível, que 
se sabe falso, punido com detenção e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,568 

Contexto 2: ...O charlatanismo não se confunde com o exercício ilegal da medicina (art. 282). Neste crime o agente entende ser 
eficaz o tratamento ou meio por ele prescrito. Naquele o sujeito ativo conhece a ineficácia do meio por ele inculcado ou anunciado 
(...). 

Fonte: 
CB 2004, 269 

Definição: Indicar ou divulgar cura através de meio secreto ou infalível, explorando a boa-fé alheia. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste na inculcação (recomendação, proposta) ou anúncio (divulgação, 
notícia) de cura (restabelecimento da saúde física ou psíquica) por meio 
secreto ou infalível. (p. 844, l. 24) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Curandeirismo Autor: Jesus N°:104 - B 

Definição da Lei: Art. 284. Exercer o curandeirismo: 
I – prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância; 
II – usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; 
III – fazendo diagnósticos 
Contexto 1:Crime contra a saúde pública consistente na habitual prática grosseira da cura por quem, não tendo noção de medicina, 
ministra ou prescreve substancias, usa gestos ou palavras em rituais, como, por exemplo, benzimentos, ou faz diagnósticos, sem 
estar habilitado para isso. 

Fonte: 
MHD,1998,973 

Contexto 2: Exercício ilegal da arte farmacêutica e curandeirismo – caracterização – Agentes que manipulavam fórmulas 
medicamentosas sem a devida habilitação legal e realizam orações e técnicas prometendo curas prodigiosas visando à obtenção 
de lucros (...) 

Fonte: 
RT 822/640 

Definição: Desempenhar ou praticar a atividade de curar, por quem não tem a necessária habilitação profissional, prescrevendo, ministrando ou 
aplicando, habitualmente, substâncias, usando gestos ou palavras em rituais ou fazendo diagnósticos. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 É a atividade  grosseira de cura por quem não possui nenhum conhecimento 
de medicina. (p. 846, l. 16) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Incitação ao crime Autor:Jesus N°:105 - B 

Definição da Lei: art. 286. Incitar, publicamente, a prática de crime 

Contexto 1:Crime contra a paz pública que consiste no ato de, publicamente, instigar à prática de atos, lesivos ou delituosos, cuja 
pena é de detenção ou multa. 

Fonte: 
MHD,1998,805 

Contexto 2: Consuma-se o crime com a simples incitação (ao crime), desde que perceptível por um número indeterminado de 
pessoas, independente de alguém praticar efetivamente algum crime (...) 

Fonte: 
CB 2004, 277 

Definição: Estimular, publicamente, a prática de crimes. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em excitar (incitar), publicamente, a prática de crime. Abrange o 
induzimento e a instigação (...). (p. 849, l. 20) 
 

(   ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo:Apologia de crime Autor:Jesus N°: 106 - B 

Definição da Lei:Art. 287. Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso (...). 

Contexto 1:Manifestação escrita ou oral que venha a elogiar ou exaltar ato criminoso ou o autor do crime com a intentio de incitar 
sua imitação ou eliminar a repugnância de outrem. Tal atitude, se feita publicamente, constitui crime contra a paz pública, por 
configurar uma provocação à ordem legal, sendo punível com detenção ou multa. 

Fonte: 
MHD,1998,233 

Contexto 2: O tipo subjetivo é constituído pelo dolo, representado pela vontade consciente de fazer apologia do crime, consciente 
da instigação indireta contida em sua conduta e de que atinge um número indeterminado de pessoas. 

Fonte: 
CB 2004, 280 

Definição: Ato público, divulgada por qualquer meio, que elogia ou enalteça fato criminoso ou seu autor.  

Ressemantização:     (   ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 Consiste em fazer, publicamente, apologia de autor de crime ou de fato 
criminoso. Fazer apologia significa exaltar, enaltecer, elogiar. (p. 851, l. 13) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: (Formação de) quadrilha Autor: Jesus N°:107 - B 

Definição da Lei: Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes. 

Contexto 1: Ato em que dois ou mais  indivíduos se associam para perpetrar crimes. Fonte: 
MHD,1998,581 

Contexto 2: (...) Inadmissibilidade – Quadrilha ou bando – agente primário que possui bons antecedentes, ocupação lícita e 
residência fixa no distrito da culpa – elementos não garantidores da concessão do benefício (...) 

Fonte: 
RT 860/ 630 

Definição: Associação, em quadrilha ou bando, de quatro ou mais pessoas para a prática de crimes. 

Ressemantização:     (   ) Sim    ( x  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste na associação de, no mínimo, quatro pessoas, com o fim especifico 
de cometimento de crimes. (p. 854, l. 06) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: (Circulação) moeda falsa Autor: Jesus N°: 108 - B 

Definição da Lei:Art. 289. Falsificar, fabricando ou alterando-a, moeda metálica ou papel-meda de curso legal no país ou no estrangeiro. 
§1, Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na 
circulação moeda falsa. 
Contexto 1:  O crime em estudo atenta não só contra o interesse individual, que é a confiança na autenticidade da moeda, símbolo de 
valor estabelecido pelo Estado, como também contra este, por lhe pertencer o direito de sua cunhagem e emissão. 

Fonte: 
JM, 1991, 
198 

Contexto 2: Moeda falsa – Caracterização – Agentes que compravam mercadorias de pequeno valor mediante pagamento com 
cédulas falsas de alto valor, a fim de se apropriarem do troco em moeda verdadeira (...) 1. é de rigor a condenação nas penas do art. 
289, § 1º, do CP, eis que, provada a materialidade, ficou demonstrado pelo conjunto probatório que os réus introduziram em 
circulação moeda falsa, tendo plena consciência da falsidade (...). 

Fonte: 
RT 870/704 

Definição: Ação de falsificar moeda metálica ou papel moeda de curso corrente no país ou no exterior, fabricando ou  alterando-a, assim como quem 
a importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou a introduz na circulação. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Responde o sujeito por uma só infração quando realiza as diversas condutas 
descritas. Assim, comete um só crime o agente que importa, guarda e vende o 
objeto material. (p. 861, l. 02) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Falsidade ideológica Autor:Jesus N°:109 -A 

Definição da Lei: Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 

Contexto 1:Crime contra a fé pública, apenado com reclusão e multa, que consiste na omissão, em documento público ou particular, 
de declaração de verdade ou na inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o objetivo de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O documento acima referido, portanto, é verdadeiro, 
pois não é falso em sua materialidade, mas em seu teor ou conteúdo. 

Fonte: 
MHD,1998,509 

Contexto 2: No caso, evidencia-se, de plano, que as provas que instruem a inicial da impetração são claras quanto ao fato de que a 
falsidade ideológica fora cometida em vista da  sonegação fiscal com a intenção de fraudar a Fazenda Pública (...). 

Fonte: 
RT 862/725 

Definição: Ação de omitir declaração a que o agente estava obrigado  em documento público ou particular; ou introduzir declaração falsa ou diversa 
da que deveria o agente fazer; ou fazer inserir, de forma indireta, declaração falsa ou diversa da que deveria constar, com o objetivo de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (    )  Acréscimo na carga semântica 

 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(    ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 1) omitir declaração que devia constar do objeto material; 2) inserir nele 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita; 3) fazer inserir nele 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. (p. 887, l. 19) 
 

(   ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Falso reconhecimento de firma Autor:Jesus N°:110 - B 

Definição da Lei: Art. 300. Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função publica, firma ou letra que o não seja. 

Contexto 1:Modalidade de falsidade ideológica que consiste em reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma 
ou letra que não o seja inserida em documento público ou particular, apenada com reclusão, por constituir crime contra a fé pública. 

Fonte: 
MHD,1998,511 

Contexto 2: Falsidade documental – falsificação de documento particular e falso reconhecimento de firma ou letra  - Butorização 
falsa de viagem destinada a permitir que criança brasileira deixasse o território nacional sem anuência de sua genitora – conduta 
cometida em detrimento do interesse da União (...). 

Fonte: 
RT 840/688 

Definição: Ação de atestar, como verdadeiro,  no exercício da função pública, assinatura ou letra que não o seja. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em  reconhecer, como verdadeira, assinatura ou letra falsa. O falso 
reconhecimento é sempre realizado por escrito e versa, na grande maioria das 
vezes, sobre a firma (assinatura). (p. 891, l. 37) 

(   ) Uso de remissivas 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
  
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Falsidade Material de atestado Autor: Jesus N°: 111 - B 

Definição da Lei:Art. 301, par. 1 – Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro, para 
prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou de qualquer vantagem. 

Contexto 1:Crime perpetrado por qualquer pessoa, seja ela funcionária pública ou não, que venha a falsificar documento, no todo 
ou em parte, alterando o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para constituir prova de fato ou circunstancia que habilite 
alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público,ou qualquer outra vantagem. Tal delito é punido 
com detenção, mas, se houver intuito lucrativo, além da pena privativa de liberdade, aplicar-se-á de multa. 

Fonte: 
MHD,1998,509 

Contexto 2: Prevê o artigo 301, par. 1, um crime falsidade material, tendo como objeto material atestado ou certidão (...) O dolo do 
delito (...) é a vontade de falsificar, contrafazendo ou alterando a certidão ou atestado que possa servir de prova de fato ou 
circunstância (...) 

Fonte: 
JM, 1991, 248 

Definição: Ação de  falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, alterando o teor, a fim de produzir efeitos jurídicos que habilitem alguém a 
obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou de qualquer vantagem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Não se trata de falsidade ideológica, como no tipo fundamental, mas de 
falsidade material; o sujeito falsifica, total ou parcialmente, ou altera o teor de 
certidão ou de atestado verdadeiro (...). (p. 895, l. 02) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Falsidade de atestado médico Autor: Jesus N°:112 - B 

Definição da Lei: Art. 302. Dar o médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. 

Contexto 1:Crime contra a falsidade ideológica, apenado com detenção, que consiste em dar o médico, no exercício da sua 
profissão, atestado falso, sendo a pena, cominada acrescida de multa quando houver intuito lucrativo. 

Fonte: 
MHD,1998,508 

Contexto 2: Bem jurídico protegido é a fé pública, particularmente em relação ao atestado médico. A falsidade de atestados 
médicos, embora freqüente, é teoricamente mais difícil de descobrir, em razão da credibilidade que tais documentos adquirem na 
coletividade (...) 

Fonte: 
CB 2004, 339 

Definição: Fornecer, o médico no exercício da função, atestado falso sobre fato relevante. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em o sujeito ativo, que precisa ser médico, fornecer atestado falso. 
(p. 897, l. 06) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Uso de documento falso Autor :Jesus N°:113 - B 

Definição da Lei: Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302. 

Contexto 1:Crime contra a fé pública que consiste em fazer uso de  documento, judicial ou extrajudicial, falso como se fosse 
autentico, para obter algum proveito. 

Fonte: 
MHD,1998,674 

Contexto 2: (...) Comprovadas a materialidade e autoria do delito de uso de documento falso, deve ser mantida a sentença que 
julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de dois anos de reclusão.  

Fonte: 
RT 858/687 

Definição: Utilizar qualquer documento material ou ideologicamente falso, como se fosse autêntico. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em fazer uso de documento falso como se fosse verdadeiro. Assim, 
incrimina-se uso de documento público ou particular material ou 
ideologicamente falso, de documento com falso reconhecimento de firma ou 
letra, de atestado, certidão ou atestado médico falsos. Incidência sobre 
documento público ou particular: (p. 900, l. 10) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Supressão de documento Autor: Jesus N°:114 -A 

Definição da Lei: Art.305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular 
verdadeiro, de que não podia dispor. 

Contexto 1:Ato punível, criminoso, de destruir, ocultar ou suprimir documento público ou particular para, com isso, obter vantagem em 
benefício próprio, ou de outrem, causando prejuízo alheio. 

Fonte: 
MHD, 1998, 
753 

Contexto 2: Crime contra a administração militar – supressão de documento – caracterização – policial militar que suprime e oculta, 
em benefício próprio, documento verdadeiro, a fim de evitar que seus superiores fossem informados da prática de transgressão 
disciplinar (...). 

Fonte: 
RT 848/702 

Definição: Ação de destruir, suprimir ou tirar da disponibilidade de outrem, documento público ou particular verdadeiro a fim de obter vantagem para 
si ou para outrem, ou para causar prejuízo alheio. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (    )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(    ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em destruir, suprimir ou ocultar documento. (p. 904, l. 07) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Falsa identidade Autor: Jesus N°:115 -A 

Definição da Lei: Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano 
a outrem. 

Contexto 1:Crime contra a fé pública que consiste em atribuir-se ou a terceiro, falsa identidade, para obter vantagem, em proveito 
próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, punido com detenção ou multa. Consistem em usar, como próprio, passaporte, 
título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer outro documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele utilize, 
documento dessa natureza, próprio ou alheio. 

Fonte: 
MHD,1998,507 

Contexto 2: Falsa identidade – Caracterização – agente que se arrepende na fase policial e declara seu verdadeiro nome – Fato 
irrelevante que não dá ensejo à absolvição – Delito que é configurado com a simples falsificação da identidade, independente da 
obtenção de vantagem (TJCE). -  

Fonte: 
RT 834/608 

Definição: Ação de atribuir a si mesmo ou a outrem falsa identidade com o objetivo de obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar 
dano a outrem. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade, i.e., identidade 
que não corresponde à pessoa a quem é inculcada. (p. 907, l. 38) 
 

(  )  Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Peculato  Autor: Jesus N°:116 -A 

Definição da Lei: Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a 
posse em razão de cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 

Contexto 1:Crime de malversação praticado por funcionário público que se apropria indevidamente, de dinheiro, ou bens móveis 
confiscados à sua guarda e posse, em razão do seu ofício, em proveito próprio ou de terceiro, ou que se vale de sua influencia para 
desviá-los. Trata-se do peculato-tipo, que é crime contra a administração pública, punido com reclusão e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,548 

Contexto 2: Peculato – caracterização – prefeito Municipal – Chefe do Poder Executivo local que contrata serviços de prestação de 
transportes, pagando à empresa vencedora valores referentes a reajuste não previsto em licitação, além de preterir empresa que 
ofereceu o mesmo serviço por preço mais reduzido (...). 
 

Fonte: 
RT 862/ 677 

Definição: Ação cometida pelo funcionário público ao se apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, publico ou particular, de que tem a 
posse devido ao cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Trata-se de um tipo especial de apropriação indébita cometida por funcionário 
público ratione officii. É o delito do sujeito que arbitrariamente faz sua ou 
desvia, em proveito próprio ou de terceiro, a coisa móvel que possui em razão 
do cargo, seja ela pertencente ao Estado ou a particular, ou esteja sob sua 
guarda ou vigilância. (p. 917, l. 15) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha terminológico-discursiva 

Termo: Concussão Autor:Jesus N°:117 - B 

Definição da Lei: Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida. 

Contexto 1:Crime contra a administração cometido pelo funcionário público que, abusando da influencia de suas funções, exige 
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagens não devidas. 

Fonte: 
MHD,1998,741 

Contexto 2: Crime contra a Administração Militar – Concussão – Caracterização – Policiais militares que, em razão da função 
pública, exigiram vantagem econômica para acobertar ilícitos praticados por ocupantes de veículo (...). 

Fonte: 
RT 860/759 

Definição:  Ação cometida pelo funcionário público que, valendo-se da função, exige, para si ou para outrem, de forma direta ou indireta, vantagem 
indevida, não importando se o agente está fora da função ou realizou a ação antes de assumi-la. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (    )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(    ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste em o funcionário público exigir do sujeito passivo uma vantagem 
indevida, direta ou indiretamente, em razão do exercício da função. (p. 931, 
l.15) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Corrupção passiva Autor: Jesus N°:118 - B 

Definição da Lei: Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

Contexto 1:Crime contra administração Pública que consiste em solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, em razão de função pública, vantagem indevida, ou aceitar promessa dessa vantagem, punido com reclusão e multa. 

Fonte: 
MHD,1998,904 

Contexto 2: “(...) malgrado o delito de corrupção passiva imputado ao paciente tenha sido consumado, em tese, em Marília (SP), 
encontra-se presente  a conexão probatória prevista no art. 76, III, do CPP (...). 

Fonte: 
RT 862/515 

Definição: Ação de pedir ou receber, direta ou indiretamente, em razão da função pública, mesmo que estando fora dela ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela,  vantagem indevida, ou aceitar promessa dessa vantagem. 

Ressemantização:     (x  ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
 Consiste em o funcionário público solicitar ou receber a vantagem ou aceitar a 
promessa de recebê-la. (p. 936,  l. 32)  
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Prevaricação Autor: Jesus N°:119 - B 

Definição da Lei: Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal. 

Contexto 1:Crime funcional punido com detenção e multa, consistente no fato de o funcionário público retardar ou deixar de cumprir 
suas funções para satisfação de seus próprios interesses.Direito civil. Adultério, quebra do dever de fidelidade conjugal. Direito 
romano. Ato daquele que após ter acusado alguém, fazia um conluio com ele para obter sua absolvição. Ato de advocatus que tria 
a causa passando para o lado do réu, e prejudicando o autor, seu constituinte. Na linguagem  jurídica em geral, pode significar:Não 
cumprimento de um dever de ofício por má-fé ou improbidade , afirmação que perverte ou desvia a verdade, ato de revelar segredo 
de justiça ou Ed secretaria, abuso de confiança, ato de  o magistrado prolatar decisão manifestadamente injusta, conivência de 
advogado com a parte contrária. 

Fonte: 
MHD,1998,711 

Contexto 2: Procedimento que investiga conduta atribuída a prefeito Municipal, consistente no não pagamento de precatório – 
Prevaricação – descaracterização – Interesse ou sentimento pessoal do agente não demonstrado (...). 

Fonte: 
RT 864/753 

Definição: Ação praticada por funcionário público ao protelar ou deixar de realizar suas funções, indevidamente, ou praticá-lo contra disposição 
expressa na lei para satisfazer seus próprios interesses. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x  )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
O retardamento e a omissão da realização do ato de ofício devem ser 
indevidos, o que constitui o primeiro elemento normativo do tipo. A realização 
do ato, na última figura, deve ser contra expressa disposição de lei (o segundo 
elemento normativo do tipo). Se devidos o retardamento ou a omissão o fato é 
atípico. Da mesma forma, não há falar-se em fato típico quando o ato é 
realizado de acordo com disposição expressa de lei. Não há crime se a norma 
é ilegal (inconstitucional) (p. 942, l. 07) 
 

(  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(x ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Advocacia administrativa Autor: Jesus N°:120 - B 

Definição da Lei: Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante administração pública, valendo-se da qualidade de 
funcionário. 

Contexto 1:Crime punido com detenção ou multa, que consiste em patrocinar, direta ou indiretamente, interesse particular perante a 
Administração pública, aproveitando-se das condições e facilidades de acesso decorrentes da sua qualidade de funcionário. Esse 
delito será cometido diretamente se o próprio funcionário público agir, patrocinando causa particular, com a intenção de atender a 
interesse que advoga de terceiro, e indiretamente se valer, para tanto, de interposta pessoa, que passará, então, a praticar atos sob 
suas instruções. Ilícito administrativo consistente no patrocínio, por funcionário público, de causa particular, própria ou de terceiro, 
em qualquer setor da administração pública e não apenas na repartição em que está lotado, tirando proveito de seu livre acesso 
junto a colegas ou da influencia que goza entre eles. Como é um delito formal prescinde de qualquer dano que porventura possa 
advir de sua ação ilícita. 

Fonte: 
MHD,1998,119 

Contexto 2: (...) é possível o concurso formal do delito de advocacia administrativa com os arts. 316, 317 e 333 do CP. Admite-se 
a suspensão do processo em razão da pena mínima abstratamente cominada (...) 

Fonte: 
CB 2004, 429 

Definição: Defender/proteger, direta ou indiretamente, interesse particular junto a administração pública, exercendo influência devido às relações que 
mantém por ser funcionário público.  

Ressemantização:     (  ) Sim    (x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 



 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste em o funcionário público patrocinar interesse de outrem. Patrocinar 
significa pleitear, advogar, facilitar etc. É necessário que se aproveite das 
condições e facilidades que o exercício da função lhe proporciona. (p. 945, l. 
04) 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Abandono de função Autor:Jesus N°:121 - B 

Definição da Lei: Art. 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. 

Contexto 1:Consiste no ato pelo qual um clérigo(presbítero e diácono) ordenado in sacris, injustificadamente e sem licença do seu 
Ordinário, intencionalmente deixa, contínua ou permanentemente, o múmuns eclesiástico que lhe foi confiado para, por exemplo, 
ingressar num noviciado religioso. Ante o não cumprimento de uma obrigação assumida e do dever de obediência religiosa, que pode 
causar dano ao bem comum, o abandonante, antes do processo correspondente, judicial ou administrativo, será admoestado. A pena 
estabelecida ao infrator é a suspensão a divinis, ficando a critério do Ordinário a fixação do tempo dessa sanção. 

Fonte: 
MHD,1998,8 

Contexto 2: (...) A lei admite o abandono temporário da função pública, quando o abandono é causado por força maior ou estado 
de necessidade (...) Dispõem os §§ 1º e 2º que, caso o abandono efetivamente acarrete prejuízo público, há agravante de pena 
imposta (...) 

Fonte: 
JM, 1991, 
524 

Definição: Afastar-se de cargo público sem justificativa ou amparo legal. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: Consiste em o sujeito afastar-se com propósito, ausentar-se de 
maneira arbitraria do local onde se exerce o cargo público. O abandono deve 
ser total, i. e., o sujeito deve afastar-se de maneira global de seus deveres para 
com a Administração Pública. (p. 948, l. 37) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Violação de sigilo funcional Autor: Jesus N°:122 - B 

Definição da Lei: Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação 

Contexto 1:Crime contra a Administração Pública, punido com detenção ou multa, que consiste no fato de o funcionário público 
revelar ou facilitar a divulgação de alguma coisa de que tem ciência em razão do cargo e que deve permanecer em segredo. 

Fonte: 
MHD,1998,741 

Contexto 2: O crime de violação de sigilo funcional é expressamente subsidiário, podendo o fato constituir crime mais grave, 
previsto na Lei de Segurança Nacional (...) 

Fonte: 
JM 1991, 336 

Definição: Ação praticada por funcionário público ao comunicar a alguém fato de que tem conhecimento devido ao cargo  e que devia permanecer 
em segredo, ou facilitar-lhe o conhecimento. 

Ressemantização:     ( x) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Revelar consiste em comunicar o fato ou circunstância a terceiro. É a chamada 
revelação direta, executada pessoalmente pelo funcionário, por escrito ou 
verbalmente. Cuida-se da conduta positiva, facilitar a revelação quer dizer 
concorrer com o comportamento prévio a fim de se tornar fácil o conhecimento 
do fato ou da circunstância pelo terceiro. É a chamada revelação indireta, que 
pode ser realizada mediante conduta positiva ou negativa (omissão) (p. 953, l. 
07) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
( x ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Usurpação da função pública  Autor: Jesus N°:123 - B 

Definição da Lei: Art. 328. Usurpar o exercício de função pública. 

Contexto 1:Crime contra a administração Pública, punido com detenção e multa, ou com reclusão e multa, se o agente auferir 
vantagem, que consiste no fato de alguém, funcionário ou não, exercer função pública que não lhe compete, passando a realizar, 
indevidamente, atos inerentes ao ofício. 

Fonte: 
MHD,1998,680 

Contexto 2: No tocante às acusações de formação de quadrilha (art. 288 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e usurpação 
da função pública (§ único do art. 238 do CP), a denúncia ostenta os elementos mínimos necessários ao prosseguimento da ação 
penal (...). 

Fonte: 
RT 875/479 

Definição: Assumir o exercício, indevidamente, de função pública. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
De quem, indevidamente, assume uma função pública e passa a realizar atos 
inerentes ao ofício (p. 964, l. 29) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Resistência Autor:Jesus N°:124 - B 

Definição da Lei:Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe 
esteja prestando auxilio: 

Contexto 1:Direito que tem os cidadãos, quando há abuso de poder para exercer opressão irremediável, de recusa á obediência, de 
oposição ás normas injustas de revolução etc. Tal direito concretiza-se pela repulsa a preceitos constitucionais discordantes da 
noção popular de justiça e à violação do governante da idéia de direito de que procede o poder e pela vontade de estabelecer uma 
nova ordem jurídica. O direito de resistência não é um ataque á autoridade, mas, sim, proteção à ordem jurídica. O direito de 
resistência não é um ataque á autoridade, mas, sim proteção à ordem jurídica, que se fundamenta a idéia de um bem a realizar. 
Oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para auxílio, punível com detenção. 
Mas , se aquele ato, em razão da resistência, não se executar, a pena aplicável será a de reclusão.Tais penas podem ser aplicadas 
sem prejuízo das correspondentes à violência. Linguagem Jurídica, em geral, pode ter o sentido de: defesa contra ataques, ato ou 
efeito de resistir, qualidade de resistente, animo de suportar dificuldades, defesa contra constrangimento ou ordem ilegal, oposição 
à ação de uma autoridade no exercício de suas funções.Medicina legal, Capacidade de defesa que o organismo tem para resistir a 
moléstias ou a invasão de agentes infecciosos. História do direito. Movimento ou oposição ativa e passiva que se deu, durante a 
segunda Guerra Mundial, contra a ocupação alemã e italiana (Mattecci). 

Fonte: 
MHD,1998,167 

Contexto 2: Desacato, resistência e lesão corporal – caracterização – Policial militar que, em estado de embriaguez, desacata 
superior hierárquico, dirigindo-lhe expressões desabonadoras, resiste mediante violência à execução de ato legal (...). 

Fonte: 
RT 865/755 

Definição: Oposição à execução de ato legal, por meio de violência ou ameaça a funcionário qualificado para executá-lo ou a quem lhe esteja 
auxiliando. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (    )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 



 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste na oposição à execução de ato funcional (p.966, l. 14)  

(  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Desobediência Autor: Jesus N°:125 – A 

Definição da Lei:Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público: 

Contexto 1: Direito penal, crime contra a administração em geral consiste em não obedecer ordem dada por funcionário no 
exercício de suas funções públicas, crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, exercendo-se 
atividade de que se foi privado ou suspenso por sentença. Crime de não obedecer ordem de autoridade militar. 

Fonte: 
MHD,1998,101 

Contexto 2: Apelação – Crime contra a administração militar – desacato a superior e desobediência – Pena integralmente 
cumprida – extinção de punibilidade declarada pelo Juízo das Execuções Penais ( ...) 

Fonte: 
RT 865/522 

Definição: Ação de desobedecer, não acatando ordem legal dada por  funcionário no exercício de suas funções públicas. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste em desobedecer à ordem do funcionário público, i. e., desatender, 
não cumprir. (p. 970, l. 16) 
 

(  ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Desacato Autor:Jesus N°:126- B 

Definição da Lei: art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. 

Contexto 1:Direito administrativo: Ato de irreverência dirigido a uma autoridade administrativa. Ofensa ao prestígio, à dignidade ou ao 
decoro de uma função pública, atingindo o funcionário que a exerce punida com detenção ou multa.Direito Militar. Ofensa à 
autoridade judiciária militar no exercício da função.Desrespeito a superior investido de autoridade ou a militar, atingindo sua 
dignidade ou decoro. 

Fonte: 
MHD,1998,77 

Contexto 2:  Ementa oficial: Habeas corpus – Militar – Denúncia que atribui ao paciente a prática do crime de desacato – Não 
presença da suposta vítima, militar de patente inferior ao denunciado, na prática do ato – Conduta atípica – Palavras dúbias do 
paciente que não caracterizam o dolo exigido para a configuração da prática do crime (...). 

Fonte: 
RT 865/639 

Definição: Ação de desacatar funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela, ofendendo, direta ou indiretamente, o prestígio, 
dignidade ou decoro da função pública. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O núcleo do tipo é o verbo desacatar, que significa ofender, humilhar, agredir, 
desprestigiar o funcionário público. (p. 975, l. 22) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Tráfico de influência Autor: Jesus N°:127- B 

Definição da Lei: Art. 332. Solicita, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato 
praticado por funcionário público no exercício da função. 

Contexto 1:Direito penal:Exploração  de prestígio. Ato de solicitar, exigir, cobrar,obter, para si ou para outrem, vantagem ou 
promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Tal crime é punido 
com reclusão, de dois a cinco anos, e multa. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a  vantagem é 
também destinada ao funcionário. 

Fonte: 
MHD,1998,599 
 

Contexto 2: Tráfico de influência – Absorção pelo delito de estelionato – Inadmissibilidade – Hipótese em que o crime é praticado 
para criar a impressão de que a influência pode realmente ser exercida diante do funcionário público (TRF – 2ª Reg. ) 

Fonte: 
RT 826/703 

Definição: Ação de pedir, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem material ou moral, a  pretexto de influir 
em ato praticado por funcionário público no exercício da função. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (    )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em solicitar, exigir, cobrar, ou obter vantagem ou promessa de 
vantagem a pretexto de influir em ato de funcionário público (RT, 519:319). (p. 
980, l. 02) 
  

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo: Corrupção ativa Autor:Jesus N°:128 – A 

Definição da Lei: Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de 
ofício. 

Contexto 1:Direito penal: Crime contra a Administração consistente em oferecer opu prometer vantagem ilícita ou indevida a 
funcionário público, para que este venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, punido com reclusão e multa. Trata-se de crime 
de suborno. 

Fonte: 
MHD,1998,903 

Contexto 2: ... Agentes que, mediante a participação de adolescentes, oferecem a policiais substancial quantia de dinheiro para 
livrá-los de flagrante furto, praticam o crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do CP (...).  

Fonte: 
RT 865/581 

Definição: Ação de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, a fim de estimulá-lo a praticar, omitir ou retardar ato de sua 
competência.  

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x)  Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em oferecer ou prometer vantagem a funcionário público, com o fim 
de determiná-lo a realizar, omitir ou deixar de praticar ato de ofício. (p. 982, l. 
15) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Contrabando  Autor:Jesus N° 129 - B 

Definição da Lei:Art. 334. Importar ou exportar mercadoria proibida (...) 

Contexto 1: Crime contra Administração Pública consistente na importação ou exportação clandestina de mercadorias ou gêneros 
cuja entrada ou saída do País é vedada juridicamente. Punido com reclusão. Mercadoria, gênero ou produto importado ou 
exportado clandestinamente. Comércio proibido, venda,depósito ou utilização no País clandestinamente.Prática de qualquer fato 
considerado assimilado por lei especial. Navegação de cabotagem com finalidade de realizar o comércio direto entre os portos do 
País, fora dos casos admitidos por lei. 

Fonte: 
MHD,1998,829 

Contexto 2: Ementa Oficial: Penal. Contrabando. Art. 334, § 1º, d., c/c art. 29, ambos do CP. Reintrodução de cigarros de 
fabricação nacional, destinados à exportação, para fins de comercialização. Não apresentação de razões de apelação. Provas 
suficientes para o decreto condenatório (...). 

Fonte: 
RT 875/652 

Definição: Ação de importar ou exportar, clandestinamente, mercadoria proibida.  

Ressemantização:     (  ) Sim    (x) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
No sentido jurídico, a expressão contrabando quer dizer importação ou 
exportação de mercadorias ou gêneros cuja entrada ou saída do País é 
proibida (...) 1) importar ou exportar mercadoria proibida (contrabando)(...). (p. 
987, l. 23) 
 

(  ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Descaminho Autor:Jesus N° 130 - B 

Definição da Lei:Art. 334. (...) iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de 
mercadoria. 

Contexto 1:Contrabando  ou  introdução clandestina de mercadorias no País, causando ofensa ao prestígio e ao Patrimônio da 
administração pública. Direito tributário. Modalidade de fraude fiscal consistente em iludir, no todo ou em parte, o pagamento de 
direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadorias.Direito aduaneiro. Desvio ou extravio clandestino de 
mercadorias com o escopo de escapar dos direitos alfandegários. 

Fonte: 
MHD,1998,84 

Contexto 2: Comprovado nos autos que o réu utilizava, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, mercadoria 
estrangeira que sabia ser produto de introdução clandestina no território nacional, resta caracterizado o delito previsto no art. 
334...No crime de descaminho a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...). 

Fonte: 
RT 860/733 

Definição: Ação de fraudar, no todo ou em parte, evitando o pagamento de  direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de 
mercadoria. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
(...) o termo descaminho significa fraude no pagamento de impostos e taxas 
devidos para o mesmo fim (entrada ou saída de mercadorias ou gêneros). (...) 
2) iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela 
entrada, saída ou pelo consumo de mercadoria (descaminho). (p. 986, l. 25) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Reingresso de estrangeiro expulso Autor:Jesus N°:131 – A 

Definição da Lei: Art. 338. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso: 

Contexto 1:Crime que consiste no fato de estrangeiro expulso tornar a ingressar no país. Fonte: 
MHD,1998,117 

Contexto 2: (...) o crime de reingresso de estrangeiro expulso não atenta contra a administração da justiça, já que o ato de 
expulsão é administrativo, cabendo exclusivamente ao Presidente da República, embora não se afaste do judiciário a possibilidade 
de decidir sobre a sua regularidade formal. 

Fonte: 
JM, 1991, 380 

Definição: Ação praticada por estrangeiro ao reingressar/reentrar em território nacional, após dele já ter sido expulso. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
  

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em o estrangeiro, expulso do nosso território, nele penetrar. Nesse 
sentido: EJTFR, 68:25. (p. 1005, l. 17) 
 

( x ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Auto-acusação falsa Autor: Jesus N°:132 - B 

Definição da Lei: Art. 341. Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. 

Contexto 1:Direito Penal, Crime contra a administração da justiça que consiste em acusar-se, perante autoridade, de crime 
inexistente ou praticado por outra pessoa, punido com detenção ou multa. 

Fonte: 
MHD,1998,343 

Contexto 2: A auto-acusação falsa exige, como elemento subjetivo, a vontade de acusar-se falsamente e que esteja o agente 
ciente de que a autoridade tomará conhecimento da auto-acusação. 

Fonte: 
JM, 1991, 632 

Definição: Ato de imputar-se a si mesmo, acusando-se  falsamente, perante autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto:  
Consiste em o sujeito atribuir-se a prática de um crime inexistente ou que foi 
cometido por terceiro (sem a participação do auto-acusador). Exemplo: 
assumir a autoria do crime para livrar menor inimputável (JTACrimSP, 69:282; 
RJDTACrimSP, 8:79), salvo se, com isso, se acusa de participação em 
contrabenção (RT, 545:343) (p. 1014, l. 25) 
 

( x )  Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Exercício arbitrário das próprias 
razões 

Autor:Jesus N°:133 - B 

Definição da Lei:Art. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legitima, salvo quando a lei o permite. 

Contexto 1:Ato de fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer uma pretensão que, embora legítima, está fora dos casos 
permitidos em lei, punido com detenção ou multa, além da pena correspondente à violência. Por exemplo, prática de furto ou roubo 
para obter pagamento de dívida. 

Fonte: 
MHD,1998,469 

Contexto 2: Roubo – Desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões – admissibilidade – Acusado que, ao efetuar 
pagamento de consumo em bar, vê recusa da vítima em lhe devolver o troco em razão de o ofendido afirmar que o agressor lhe 
devia certa quantia em dinheiro (...). 

Fonte: 
RT 862/601 

Definição: Ato de fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão que, embora legítima, está fora dos casos permitidos em lei. 

Ressemantização:     ( x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste em fazer justiça pelas próprias mãos, realizando uma ação tendente 
a satisfazer uma pretensão. (p. 1030, l. 12) 
 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Fraude processual Autor:Jesus N°:134 - B 

Definição da Lei:Art. 347. Inovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o 
fim de induzir a erro o juiz ou o perito. 

Contexto 1:Crime contra a administração da justiça, punido com detenção e multa, consistente em inovar artificiosamente, na 
pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir o juiz ou o perito a 
erro. Se tal inovação se destinar a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas cominadas pela lei penal 
aplicam-se em dobro. 

Fonte: 
MHD,1998,599 

Contexto 2: Fraude processual – Inovação artificiosa do estado do lugar realizada por autores de homicídio para indicar a 
ocorrência de crime de latrocínio no local – Ato realizado com o fim de produzir prova em processo penal ainda não iniciado...Delito 
que se consuma com o simples objetivo de induzir a erro o juiz ou o perito (...). 

Fonte: 
RT 822/486 

Definição: Ato de inovação artificiosa, na pendência de processo civil ou administrativo,  de coisa ou de pessoa, alterando os objetos materiais, com 
o objetivo de induzir a erro o juiz ou o perito. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste em o agente inovar, de forma artificiosa, na tramitação de processo 
judicial (civil ou criminal) ou ato administrativo, o estado de lugar, de coisa ou 
de pessoa. (p. 1034, l. 32) 
 

(   ) Uso de citações 
 
(x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Favorecimento pessoal  Autor: Jesus N°:135 - B 

Definição da Lei:Art. 348. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão: 

Contexto 1:Fato típico penal, punido com detenção, que consiste em auxiliar criminoso a subtrair-se à ação de autoridade policial, 
judiciária ou administrativa, vindo, por exemplo, a esconde-lo ou a fornecer dinheiro para sua fuga. Se porém, o delinqüente for 
ascendente, descendente,  cônjuge ou irmão do favorecedor, estará este isento de pena. 

Fonte: 
MHD,1998,525 

Contexto 2: Ementa Oficial: Favorecimento pessoal. Comete o delito previsto no art. 348 do CP o agente que auxilia condenado 
por crime de reclusão e com mandado de prisão expedido, concedendo-lhe abrigo em sua residência, com o fim de ocultá-lo das 
autoridades policiais. Condenação mantida. 

Fonte: 
RT 874/671 

Definição: Ato de auxiliar criminoso para subtraí-lo à ação da autoridade competente, impedindo –a de prender ou deter o autor do crime. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(  ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste em prestar auxílio a autor de crime com o fim de subtraí-lo à ação da 
autoridade pública (RT, 423:426). (p. 1037, l. 37) 
 

( x ) Uso de citações 
 
( x) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo:Favorecimento Real Autor:Jesus N°:136 - B 

Definição da Lei:Art. 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxilio destinado a tornar seguro o proveito do crime: 

Contexto 1:Crime contra a administração da justiça, punido com detenção e multa, que consiste em prestar auxílio, excluídos os 
casos de co-autoria e receptação, para tornar seguro o proveito do delito, guardando,por exemplo, o produto do crime.  

Fonte: 
MHD,1998,525 

Contexto 2: Favorecimento real – desclassificação de receptação – Inadmissibilidade – Agente surpreendido na posse de veículo, 
produto de crime – Ausência de demonstração de que atuou com o ensejo de favorecer, em auxílio, o criminoso que subtraiu o 
automóvel – Inteligência do art. 349 do CP (TJSP). 

Fonte: 
RT 839/571 

Definição: Ação de auxiliar criminoso, excetuando os casos de co-autoria e receptação, a posse e gozo de crime anterior. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x  ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste em prestar auxílio a criminoso com o fim de tornar seguro o proveito 
do crime. (p. 1041, l. 02) 

(   ) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

 

Termo:Abuso de poder Autor: Jesus N°:137 - B 

Definição da Lei:Art. 350. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder 

Contexto 1:  Exorbitância de poderes conferidos. Excesso de mandato. Exercício de atos não outorgados ou não expressos no 
mandato ou na procuração. 

Fonte: 
PS, 2007, 11 

Contexto 2:  Referindo-se a lei a exercício arbitrário e a abuso de poder, prevê ela crime próprio, que somente pode ser praticado 
por funcionário público. 

Fonte: 
JM 1991, 
420 

Definição:  Determinar ou praticar ação de medida privativa de liberdade individual, abusando do poder instituído pela função. 

Ressemantização:     (  ) Sim    ( x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   (   ) Sim    ( x ) Não 
Contexto:  
 

(  ) Uso de citações 
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Arrebatamento de preso Autor:Jesus N°:138 - B 

Definição da Lei:Art. 353. Arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custodia ou guarda: 

Contexto 1:Crime que consiste em arrebatar preso do poder de quem o tenha sob sua custódia ou guarda, com o objetivo de 
maltratá-lo. 

Fonte: 
MHD,1998,273 

Contexto 2: Consuma-se o crime de arrebatamento de preso, exigindo-se que a finalidade do agente seja maltratá-lo (elemento 
subjetivo do tipo) (...) 

Fonte: 
JM, 1991, 680 

Definição: Ação de tirar, à força, preso do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda, com o objetivo de maltratá-lo. 

Ressemantização:     (  ) Sim    (x ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
  

Retextualização:   (   ) Sim    ( x ) Não 
Contexto: 

(  ) Uso de citações  
 
(  ) Adaptações na escrita 
 
(  ) Novas opções terminológicas 
 
(  ) Marcas metalinguísticas 
 
(  ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo: Motim de presos Autor:Jesus N°:139 - B 

Definição da Lei:Art. 354. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina de prisão. 

Contexto 1:Revolta de presos, perturbando a ordem e a disciplina da prisão. Fonte: 
MHD,1998,315 

Contexto 2: Motim de presos – delito que se caracteriza pelo comportamento comum de levante, rebeldia, desordem e indisciplina 
dos detentos, com vontade livre e consciente de contrariar o poder constituído – Irrelevância de se tratar de reivindicação justa ou 
não – Mera participação espontânea na rebelião que é suficiente para a condenação (...). 

Fonte: 
RT 823/651 

Definição: Movimento coletivo de rebeldia, desordem e indisciplina de presos, que perturba a ordem e a disciplina da prisão. 

Ressemantização:     (x ) Sim    (  ) Não  ( x )  Acréscimo na carga semântica 
 
(   ) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
O crime consiste na amotinação de presos, i. e., no comportamento comum de 
rebeldia das pessoas presas, agindo para o fim de reivindicações justas ou 
não, vingança, fuga ou pressão sobre funcionários para que façam ou não 
alguma coisa. Nesse sentido: TACrimSP, ACrim 594.363, RJDTACrimSP, 7:74 
e 17:222. (p. 1561, l. 10) 

( x) Uso de citações 
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
( x ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 



 

Ficha Terminológico-discursiva 

Termo:Patrocínio infiel Autor:Jesus 
 

N°:140 - B 

Definição da Lei: Art. 355. Trair, na qualidade de advogado ou procurador , o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio em juízo, lhe 
é confiado. 

Contexto 1:Crime contra administração da justiça perpetrado por advogado ou procurador que, faltando ao dever e à ética 
profissional, lesa, em juízo, o interesse de seu constituinte, punido com detenção e multa. Conduta dolosa e consciente de 
advogado que consiste em trair dever profissional, prejudicando o seu constituinte. 

Fonte: 
MHD,1998,543 

Contexto 2: Patrocínio infiel – Descaracterização – Prejuízo aos clientes que não adveio da atuação dos causídicos durante o 
processo, mas de possível ardil por eles montado quando da assinatura  dos contratos de honorários (...) 

Fonte: 
RT 858/700 

Definição: Ação praticada por advogado ou procurador, ao violar o dever profissional, lesando interesse de seu constituinte, cujo patrocínio em juízo, 
lhe é confiado. 

Ressemantização:     ( x) Sim    (  ) Não  (   )  Acréscimo na carga semântica 
 
( x) Subtrações na carga semântica 
 
(   ) Progressiva 
 
 

Retextualização:   ( x ) Sim    (   ) Não 
Contexto: 
Consiste em trair o dever profissional, prejudicando o interesse que alguém 
confiou, em juízo, ao patrocínio do sujeito. (p. 1053, l. 02) 
 

(   ) Uso de citações  
 
( x ) Adaptações na escrita 
 
(   ) Novas opções terminológicas 
 
(   ) Marcas metalinguísticas 
 
(   ) Uso de remissivas 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95 - DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 - 
DOU DE 27/2/98 

Legislação: 

LEI COMPLEMENTAR Nº 107 - DE 26 DE ABRIL DE 2001 - DOU DE 
27/04/2001 

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 – 
DOU DE 27/02/98 - Anotada 

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação 
das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da 
Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I  -  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 Artigo 1º 

Artigo 1º - A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação 
das leis obedecerão ao disposto nesta Lei Complementar. 

Parágrafo único. - As disposições desta Lei Complementar aplicam-
se, ainda, às medidas provisórias e demais atos normativos referidos 
no artigo 59 da Constituição Federal, bem como, no que couber, aos 
decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos 
do Poder Executivo. 

 Artigo 2º 

Artigo 2º - (VETADO) 

§ 1º - (VETADO) 

§ 2º - Na numeração das leis serão observados, ainda, os seguintes 
critérios: 

I - as emendas à Constituição Federal terão sua numeração iniciada 
a partir da promulgação da Constituição; 
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II - as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas terão 
numeração seqüencial em continuidade às séries iniciadas em 1946. 

CAPÍTULO II -  
DAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO, REDAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS LEIS  

SEÇÃO I -  
DA ESTRUTURAÇÃO DAS LEIS 

 Artigo 3º 

Artigo 3º - A lei será estruturada em três partes básicas: 

I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o 
preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de 
aplicação das disposições normativas; 

II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de 
conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada; 

III - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às 
medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo 
substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de 
vigência e a cláusula de revogação, quando couber. 

 Artigo 4º 

Artigo 4º - A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos, 
propiciará identificação numérica singular à lei e será formada pelo 
título designativo da espécie normativa, pelo número respectivo e 
pelo ano de promulgação. 

 Artigo 5º 

Artigo 5º - A ementa será grafada por meio de caracteres que a 
realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o 
objeto da lei. 

 Artigo 6º 

Artigo 6º - O preâmbulo indicará o órgão ou instituição competente 
para a prática do ato e sua base legal. 

 Artigo 7º 

Artigo 7º - O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o 
respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios: 
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I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto; 

II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não 
vinculada por afinidade, pertinência ou conexão; 

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão 
específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico 
da área respectiva; 

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma 
lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei 
considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. 

 Artigo 8º 

Artigo 8º - A vigência da lei será indicada de forma expressa e de 
modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo 
conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua 
publicação" para as leis de pequena repercussão. 

 Artigo 9º 

Artigo 9º - Quando necessária a cláusula de revogação, esta deverá 
indicar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. 

SEÇÃO II -  
DA ARTICULAÇÃO E DA REDAÇÃO DAS LEIS 

 Artigo 10  

Artigo 10 - Os textos legais serão articulados com observância dos 
seguintes princípios: 

I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela 
abreviatura "Art.", seguida de numeração ordinal até o nono e 
cardinal a partir deste; 

II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os 
parágrafos em incisos; os incisos em alíneas e as alíneas em itens; 

III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico "§", 
seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, 
utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão "parágrafo 
único" por extenso; 
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IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas 
por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos; 

V - o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de 
Subseções, a Seção; o de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o 
Título; o de Títulos, o Livro e o de Livros, a Parte; 

VI - os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão grafados em letras 
maiúsculas e identificados por algarismos romanos, podendo estas 
últimas desdobrar-se em Parte Geral e Parte Especial ou ser 
subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por extenso; 

VII - as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos 
romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em negrito ou 
caracteres que as coloquem em realce; 

VIII - a composição prevista no inciso V poderá também 
compreender agrupamentos em Disposições Preliminares, Gerais, 
Finais ou Transitórias, conforme necessário. 

 Artigo 11  

Artigo 11 - As disposições normativas serão redigidas com clareza, 
precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as 
seguintes normas: 

I - para a obtenção de clareza: 

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo 
quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se 
empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja 
legislando; 

b) usar frases curtas e concisas; 

c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, 
neologismo e adjetivações dispensáveis; 

d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das 
normas legais, dando preferência ao tempo presente ou ao futuro 
simples do presente; 

e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os 
abusos de caráter estilístico; 
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II - para a obtenção de precisão: 

a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar 
perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto 
evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador 
pretende dar à norma; 

b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio das 
mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito 
meramente estilístico; 

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo 
sentido ao texto; 

d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na 
maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões 
locais ou regionais; 

e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de 
que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação 
de seu significado; 

f) grafar por extenso quaisquer referências feitas, no texto, a 
números e percentuais; 

III - para a obtenção de ordem lógica: 

a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, 
título e livro - apenas as disposições relacionadas com o objeto da 
lei; 

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou 
princípio; 

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à 
norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este 
estabelecida; 

d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, 
alíneas e itens. 

SEÇÃO III -  
DA ALTERAÇÃO DAS LEIS 

 Artigo 12  



 577 

Artigo 12 - A alteração da lei será feita: 

I - mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de 
alteração considerável; 

II - na hipótese de revogação; 

III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, 
do dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, 
observadas as seguintes regras: 

a) não poderá ser modificada a numeração dos dispositivos 
alterados; 

b) no acréscimo de dispositivos novos entre preceitos legais em 
vigor, é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer 
renumeração, devendo ser utilizado o mesmo número do dispositivo 
imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem 
alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os 
acréscimos; 

c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, 
devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão 
"revogado"; 

d) o dispositivo que sofrer modificação de redação deverá ser 
identificado, ao seu final, com as letras NR maiúsculas, entre 
parênteses. 

CAPÍTULO III -  
DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS 

SEÇÃO I -  
DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

 Artigo 13  

Artigo 13 - As leis federais serão reunidas em codificações e em 
coletâneas integradas por volumes contendo matérias conexas ou 
afins, constituindo em seu todo, juntamente com a Constituição 
Federal, a Consolidação das Leis Federais Brasileiras. 

 Artigo 14  

Artigo 14 - Ressalvada a legislação codificada e já consolidada, 
todas as leis e decretos-leis de conteúdo normativo e de alcance 
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geral em vigor serão reunidos em coletâneas organizadas na forma do 
artigo anterior, observados os prazos e procedimentos a seguir: 

I - os órgãos diretamente subordinados à Presidência da República e 
os Ministérios, no prazo de cento e oitenta dias, contado da vigência 
desta Lei Complementar, procederão ao exame, triagem e seleção 
das leis complementares, delegadas, ordinárias e decretos-leis 
relacionados com as respectivas áreas de competência, agrupando e 
consolidando os textos que tratem da mesma matéria ou de 
assuntos vinculados por afinidade, pertinência ou conexão, com 
indicação precisa dos diplomas legais ou preceitos expressa ou 
implicitamente revogados; 

II - no prazo de noventa dias, contado da vigência desta Lei 
Complementar, as entidades da administração indireta adotarão, 
quanto aos diplomas legais relacionados com a sua competência, as 
mesmas providências determinadas no inciso anterior, remetendo os 
respectivos textos ao Ministério a que estão vinculadas, que os 
revisará e remeterá, juntamente com os seus, à Presidência da 
República, para encaminhamento ao Congresso Nacional nos 
sessenta dias subseqüentes ao encerramento do prazo estabelecido 
no inciso I; 

III - a Mesa do Congresso Nacional adotará todas as medidas 
necessárias para, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar 
do recebimento dos textos de que tratam os incisos I e II, ser 
efetuada a primeira publicação da Consolidação das Leis Federais 
Brasileiras. 

 Artigo 15  

Artigo 15 - Na primeira sessão legislativa de cada legislatura, a 
Mesa do Congresso Nacional promoverá a atualização da 
Consolidação das Leis Federais Brasileiras, incorporando às 
coletâneas que a integram as emendas constitucionais, leis, decretos 
legislativos e resoluções promulgadas durante a legislatura 
imediatamente anterior, ordenados e indexados sistematicamente. 

SEÇÃO ll -  
DA CONSOLIDAÇÃO DE OUTROS ATOS NORMATIVOS 

 Artigo 16  

Artigo 16 - Os órgãos diretamente subordinados à Presidência da 
República e os Ministérios, assim como as entidades da 
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administração indireta, adotarão, em prazo estabelecido em decreto, 
as providências necessárias para, observado, no que couber, o 
procedimento a que se refere o artigo 14, ser efetuada a triagem, o 
exame e a consolidação dos decretos de conteúdo normativo e geral 
e demais atos normativos inferiores em vigor, vinculados às 
respectivas áreas de competência, remetendo os textos consolidados 
à Presidência da República, que os examinará e reunirá em 
coletâneas, para posterior publicação. 

 Artigo 17  

Artigo 17 - O Poder Executivo, até cento e oitenta dias do início do 
primeiro ano do mandato presidencial, promoverá a atualização das 
coletâneas a que se refere o artigo anterior, incorporando aos textos 
que as integram os decretos e atos de conteúdo normativo e geral 
editados no último quadriênio. 

CAPÍTULO IV -  
DISPOSIÇÕES FINAIS  

 Artigo 18  

Artigo 18 - Eventual inexatidão formal de norma elaborada 
mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida 
para o seu descumprimento. 

 Artigo 19  

Artigo 19 - Esta Lei Complementar entra em vigor no prazo de 
noventa dias, a partir da data de sua publicação. 

Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da 
República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

Iris Rezende  
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