
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: O CARÁTER PERMANENTE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER EM REFLEXO NA
DOSIMETRIA DA PENA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CAIO HENRIQUE JOVENAZZI CERBONCINIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ELYANA BELCHIOR MARTINS CASTILHOORIENTADOR(ES): 



O Caráter Permanente do Crime de Ocultação de Cadáver em Reflexo na 

Dosimetria da Pena 

 

I. Resumo 

 

Compreendido pela doutrina e jurisprudência como elementar do tipo, o 

caráter permanente no crime de Ocultação de Cadáver, previsto no artigo 211 do 

Código Penal Brasileiro, tem-se mostrado muito mais lesivo do que se tem 

entendido, haja vista sua difusão na lesividade, seja na obstrução aos cultos 

religiosos e seus sentimentos, bem como, ao desrespeito aos mortos, atingindo 

familiares e amigos. Todavia, o impedimento do culto aos mortos, a violação às 

prestações fúnebres e o cerceamento ao sepultamento, não invocam tão somente 

os envolvidos passivos do tipo, família e amigos, envolve também o Estado, uma 

vez que, ao se perpetuar no tempo a ocultação, atinge também à coletividade, tendo 

em vista que, ao verticalizarmos o estudo em aspectos consuetudinários, literários e 

filosóficos, verificamos a violação ao um dos Direitos Humanos Fundamentais mais 

antigos, o Direito a sepultar os mortos. Cabendo ressaltar que, o objeto deste 

trabalho reside no estudo em caráter científico do tema e produzindo entendimento 

que se projeta no arcabouço de inovações legislativas, ou ainda, reformas 

jurisprudenciais. 

 

 

II. Introdução 

 

Ao indagarmos a respeito da época do surgimento do Direito pelo mundo, de 

maneira geral, ou até mesmo a respeito do surgimento da figura do Estado, os 

grandes estudos e teorias coadunam-se na expressão latina “Ubis Societas, Ubis 

Ius” (onde está a sociedade, há o direito). 

Evidente que tal menção ao Direito, esboçada de maneira simplória, não 

retrata de forma fiel a grandiosidade do mundo jurídico a qual se tem conhecimento 

atualmente, todavia a assertiva, verídica que é, refere-se ao chamado Direito, na sua 

forma mais natural, instintiva, consuetudinária, baseado na moral, ética, princípios, 

honradez e integridade das instituições, v.g, família, comércio, governo etc., as quais 



já seriam tutelas pelo Estado nas sociedades mais primitivas, pelo entendimento que 

tais características seriam imanentes ao homem e necessárias à manutenção da 

vida, cabendo assim, ao Estado, incumbido a solucionar os conflitos, tutelá-las. 

Denomina-se este Direito de Jusnaturalismo, ou Direito Natural. 

Contudo, com o desenvolvimento das sociedades, mudanças significativas 

ocorreram, alterando-se também, as questões concernentes a ela, seja seus 

costumes, princípios, seus componentes entre outras tantas, de tal sorte a provocar 

alterações no Direito como um todo. Entrementes ainda hoje, por maiores que 

tenham sido tais mudanças, compõe-se o atual Direito, bem como, a atual 

sociedade, de inúmeros institutos herdados do Jusnaturalismo 

Entre essas heranças, não há maior tradição do que o conceito de Família, 

que por todas suas características, que lhe são peculiares, é a forma mais primitiva 

de sociedade, e se na constituição de família, havia sociedade, o Direito estava 

presente. 

Em sua obra, de profundidade inigualável, “A Cidade Antiga”, de Fustel 

Coulanges, atribui-se a constituição da instituição familiar à religião, tendo em vista 

ser a Religião, a responsável pela reunião dos membros da casa envolta do 

chamado fogo sagrado, localizado em um altar no interior de cada casa, que 

representava a crença, dos membros da família, aos deuses. Sendo esses deuses 

antepassados, familiares mortos, que com o advento da morte, eram enterrados na 

própria residência e tornavam-se deuses, para quem todas as preces, dos 

familiares, eram dirigidas. 

 

“(...) A casa do grego ou do romano abrigava um altar; sobre esse altar devia 

haver sempre um pouco de cinza e carvões acesos. Era obrigação sagrada, para o 

chefe de cada casa, manter o fogo dia e noite. (...) A extinção do fogo e da família 

eram expressões sinônimas entre os antigos”. (página 33)  

“(...) Se nós nos transportarmos em pensamento para o seio dessas antigas 

gerações de homens, encontraremos em cada casa um altar, e ao redor desse altar 

a família reunida. Ela se reúne cada manhã para dirigir ao fogo sagrado suas 

preces; durante a noite, para invocá-lo uma vez mais. Durante o dia, a família reúne-

se ainda ao seu redor para as refeições, que dividem piedosamente depois da prece 

a da libação. Em todos esses atos religiosos, canta em comum os hinos que seus 

pais lhe ensinaram. 



 

Fora da casa, bem perto, no campo vizinho, há um túmulo. É a segunda 

morada da família. Lá repousam em comum várias gerações de antepassados; a 

morte não os separou. Nessa segunda existência permanecem juntos, e continuam 

a formar uma família indissolúvel (...)”. (página 56). 

 

“(...) O que une os membros da família antiga é algo mais poderoso que o 

nascimento, que o sentimento, que a força física: é a religião do fogo sagrado e dos 

antepassados. Essa religião faz com que a família forme um só corpo nesta e na 

outra vida. (...)”. (página 58). 

  

Muito tempo antes das sociedades clamarem por liberdade física e de 

expressão, requerer igualdade, fraternidade, participação no processo eleitoral entre 

muitas outras conquistas populares, clama-se pelo direito de culto aos mortos, 

passagem que fica claro na obra Antigone, de Sófocles, representada em peça 

teatral por volta 441 a.C., quando diante da impossibilidade e desonra de não poder 

enterrar seu irmão, ato proibido pelo rei Creonte, Antigone, ignora tal decreto e 

prestas as devidas homenagens funestas ao irmão, contrapondo todo e qualquer 

direito posto frente ao direito mais natural, de enterrar os mortos.  

“(...) Pois não sabes que Creonte concedeu a um de nossos irmãos, e negou 

ao outro, as honras da sepultura? (...) ele proibiu aos cidadãos que encerrem o 

corpo num túmulo, e sobre este derramem suas lágrimas. Quer que permaneça 

insepulto, sem homenagens fúnebres, e presa de aves carniceiras (...)”(página 76). 

“(...) quanto a meu irmão, eu o sepultarei! Será um belo fim, se eu morrer, 

tendo cumprido esse dever. (...) e meu crime será louvado (...)“. (página 77). 

“(...) Nem eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir a um 

mortal o poder de infringir as leis e divinas, que nunca foram escritas, mas são 

irrevogáveis; não existem a partir de ontem, ou e hoje; são eternas sim! E ninguém 

sabe desde quando vigoram! (...)”. (página 86). 

 

Tempos depois com o advento do Cristianismo, e o avanço da Igreja Católica 

fica conveniado e celebrado, com a intitulação, “Dias dos Fiés Defuntos”, um dia 

específico para a celebração das prestações fúnebres, data essa celebrada até os 

dias atuais, como Dia de Finados (02 de novembro de cada ano).        



O culto aos mortos representa, não somente o respeito dos familiares e 

amigos para com o morto, ou ainda a continuação de uma tradição a ser seguida. O 

culto aos mortos institui caráter de manutenção da forma mais primitiva de 

sociedade, inibir tal culto não se trata de romper o vínculo físico do morto para com 

sua família, pois isto, a própria realidade da morte incumbe-se, a inibição acarreta na 

perda do direito natural mais antigo, direito esse que instituiu a sociedade, instituiu a 

família, privá-lo é privar a composição familiar, é inadimplir a última obrigação com a 

pessoa, mesmo que morta e, certamente, cessar a essência familiar. 

Assim diante do ora exposto, projeta-se o presente no entendimento de 

alterações na punibilidade quando verificar a perpetuação no tempo do crime 

previsto no artigo 211 do Código Penal pátrio – Ocultação de Cadáver em caráter 

Permanente, uma vez que obsta no sepultamento e nas honras fúnebres à vítima. 

 

III. Objetivos 

 

Visa o presente trabalho, aprofundado em aspectos consuetudinários 

mundiais, literário, filosófico jurídico, legislativos e jurisprudenciais, um estudo do 

reflexo do caráter permanente no crime de Ocultação de Cadáver, previsto no artigo 

211 do Código Penal Brasileiro, demonstrando pormenores que o impedimento do 

culto aos mortos, a violação ao livre exercício religioso, bem como, o cerceamento 

ao sepultamento evidenciam um elevado dano aos agentes passivos do tipo e ao 

Estado, direta e indiretamente.  

Traçando linhas e paralelos racionais à produção de atualizações legislativas 

e quiçá, reformas jurisprudências, tendo em vista a baixa valoração ao assunto em 

comento. 

 

 

IV. Metodologia 

 

Adotou-se o método monográfico para realização e desenvolvido do trabalho, 

vislumbrando a problemática e traçando linhas resolutivas claras.  Auxiliando-se de 

livros jurídico pertinentes ao tema, bem como, da análise do texto legal e de 

reiteradas práticas consuetudinárias, a fim de salientar o que fora exposto. 

Aprofundando-se do aspecto fático à primazia da realidade dos fatos. Ressaltando-



se, sempre, os aspectos jurídicos envolvidos ao referido tema, tanto na 

problemática, quanto na resolução do tema, de acordo com a problemática 

apresentada. 

 

V. Desenvolvimento 

 

Previsto no Título V Dos Crimes Contra o Sentimento Religioso e Contra o 

Respeito dos Mortos, inserido no Capítulo II Dos Crimes Contra o Respeito aos 

Mortos, com aspecto geralmente subsidiário aos Crimes Contra a Pessoa, Título I 

Parte Especial do Código Penal, o crime de Ocultação de Cadáver, previsto no 

artigo 211 do CP, juntamente com mais dois verbos, subtração e destruição, possui 

a seguinte redação: “Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele; Pena: 

Reclusão de um a três anos e multa”.  

Não existindo forma culposa, exige o elemento dolo, que embora consista na 

especial vontade de ocultar (destruir ou subtrair) o corpo, na sua grande maioria, é 

utilizado para assegurar impunidade de crime praticado anteriormente, por exemplo, 

pratica homicídio, e para tentar assegurar a não punibilidade, oculta o cadáver. 

Tal ocultação pode ser temporária, durante determinado lapso temporal, ou 

pode se perpetuar no tempo, dizemos então, haver o caráter permanente.  

Possui caráter permanente o crime quando a ação se protrai no tempo, 

dizendo, portanto, crime permanente, aquele cujo momento da consumação se 

prolonga no tempo por vontade do agente, consumando-se enquanto a vítima 

permanecer ocultada. No crime permanente a lesão ao bem jurídico é contínua, não 

se interrompendo. 

O caráter permanente e caracterizado pela vontade do agente em dar 

prosseguimento na consumação do delito, conforme assevera o professor Damásio. 

 

“O crime permanente se caracteriza pela circunstância de a consumação 

poder cessar por vontade do agente. A situação antijurídica perdura até quando 

queira o sujeito” (Damásio, de Jesus. Direito Penal Vol. 1 – Parte Geral. 33ª Edição. 

Editora Saraiva). 

No atual ordenamento jurídico nacional, o caráter permanente em quaisquer 

delitos, apenas possui reflexo no lapso temporal da prescrição da pretensão 



punitiva, tendo em vista que a contagem do prazo não se inicia enquanto perdurar o 

delito. 

 Ao protrair a consumação no crime de ocultação de cadáver de maneira 

perpétua, ao dado ponto em que obstar na devidas celebrações fúnebres, nos 

deparamos com uma conduta de múltipla lesividade. Embora se tratar de uma única 

ação, que produza um só resultado, o grau de lesividade é diverso, atingindo mais 

de um bem jurídico, tais como o respeito aos mortos, livre exercício religioso, quebra 

de uma tradição milenar, obstrução ao direito de enterrar os mortos, agressão ao 

seio familiar e etc.  

O aspecto permanente no referido crime, embora intitulado como “Dos Crimes 

Contra Sentimento Religioso e Contra os Mortos“, dois bens tutelados, na presente 

legislação penal não apresenta reflexo admoesto na dosimetria da pena divergentes 

do delito praticado na modalidade instantânea, para o agente ativo. Sendo assim, de 

qualquer sorte, não haverá quaisquer diferenças na punibilidade entre o agente que 

oculta o cadáver e este reaparece tempos depois, permitindo aos familiares realizar 

as honras fúnebres, para o agente que delinque fazendo com que o cadáver jamais 

reapareça, ocultando-o permanentemente. 

 Para que exista um aspecto mais severo na dosimetria da pena, mesmo não 

se utilizando da literalidade da lei, entende alguns doutrinadores, como Paulo José 

da Costa Junior, que, ao se deparar com permanência em certos delitos, podemos 

dizer se tratar de crime continuado, artigo 71 do Código Penal, em virtude da dupla 

ação antijurídica, a primeira em razão de cometer o delito previsto no artigo (faz o 

que não deve v.g oculta o cadáver) e a segunda em razão da conduta negativa em 

não por fim à lesão (não faz o que deveria v.g reaparece com o cadáver). (Curso de 

Direito Penal, Paulo José da Costa Jr, Ed Saraiva, pg. 185, 1997).  

 Todavia, sendo o Direito Penal regrado pelo Princípio da Legalidade, incorreto 

se torna o adaptamento de crime permanente em continuado, para maior 

punibilidade dos agentes, concluindo-se, assim, a omissão legislativa ao não imputar 

maior gravidade no caráter permanente. 

 Assevera-se, também, a falha legislativa no sopesamento das penas, em 

virtude da ocultação de cadáver, frente ao crime de furto, por exemplo, que 

enquanto na subtração de coisa alheia móvel, com a consumação atinge-se a esfera 

patrimonial da vítima, evidenciando-se haver uma única lesão a uma só pessoa, o 

legislador apregoa pena de reclusão de um a quatro anos e multa (art. 155 do CP), 



enquanto na ocultação em caráter permanente (ou não), bem como nos demais 

verbos do tipo (subtração e destruição), em que o agente, a princípio, não carecia de 

praticá-los, pois na grande maioria casos fáticos tratam-se de crime subsidiário, em 

que visa acobertar o delito praticado anteriormente (ex. pratica o homicídio e para 

esconder o delito, oculta o cadáver). Tal ação lesa o seio família, o respeito aos 

mortos, obsta no culto religioso, impede a celebração fúnebre, bem como, o dever 

de sepultar os mortos, restando claro haver uma só ação, mas que provoca maiores 

lesões, a um maior número de entes e mais bens juridicamente tutelados pelo 

ordenamento vigente, que, no entanto, é punido com reclusão de um a três anos e 

multa (art. 211 CP), inferior, portanto, ao crime de furto. 

Tendo em vista que o legislador pune com mais rigor o furto de coisa que 

tenha valor econômico, em detrimento da ocultação de um cadáver, ou até mesmo 

do próprio furto de cadáver, valorado o ser humano morto a um patamar inferior a 

um objeto, sendo excetuado, o furto de cadáver, cuja pena seria a do artigo 155 CP, 

na equiparação de um morto a uma coisa de valor econômico, com p.ex., o corpo de 

um cadáver que pertença a algum Instituto de Pesquisa ou Universidade de 

Medicina para estudo.  

Desta feita, resta claro o reducionismo da lei quando trata de respeito aos 

mortos, o que contraria, de qualquer feita, a própria natureza jurídica do cadáver, 

que, sendo coisa dever-se-ia aplicar, no mínimo, a mesma punibilidade do disposto 

no artigo 155 do Código Penal, mesmo sem a relevância economia atribuída a 

determinados objetos. 

No entanto, compreende-se que o agente ao delinquir na modalidade 

permanente do delito de Ocultação de Cadáver, por não agredir tão somente a 

religiosidade ou o respeito ao morto, conforme dispõe o próprio Título e Capítulo da 

legislação pertinente (Título V Dos Crimes Contra o Sentimento Religioso e Contra o 

Respeito dos Mortos, inserido no Capítulo II Dos Crimes Contra o Respeito aos 

Mortos), verificamos também uma agressão ao seio familiar, à obstrução na 

prestação funesta da família para com seu ente, impossibilitando o sepultamento, 

restringindo o direito constitucional do livre exercício de culto religioso, encontrado 

no artigo 5°, inciso VI, da Carta Constitucional vigente, lesionando também, ao 

Estado, que possui dever legal de proteção família, conforme disposto no artigo 226 

da Constituição Federal. 



De qualquer sorte, ninguém deverá ser privado da possibilidade de prestar o 

culto aos seus mortos, de conviver com a sua memória e com a sua saudade. Privar 

os familiares da proximidade do túmulo é incumbir um dever social e moral, não 

permitindo que, chorem a sua perda. 

Cumpre salientar que, na impossibilidade familiar de enterrar determinado 

parente por falta de recursos financeiros, ou ainda, na morte de um indivíduo que 

não venha a ser reconhecido pelos seus familiares (indigente), caberá ao Estado 

proceder no enterro, concluindo-se assim, a subsidiariedade do Estado em prover o 

sepultamento dos indivíduos.    

Outrossim, resta claro o aumento significativo e incalculável no tocante à 

extensão do dano aos agentes passivos do tipo, frente a impossibilidade de uma 

mãe, por exemplo, tendo ciência do falecimento do seu filho, não poder ao menos 

sepultá-lo, haja visto que seu cadáver foi ocultado e permanecerá perpetuamente 

desaparecido. 

Não podendo assim, o particular ficar a cargo de eventual fixação da pena 

base, pelo douto magistrado, pouco mais elevada que o mínimo previsto no tipo, a 

título de maior punibilidade pelo caráter permanente.  

Assim, diante disso, evidenciamos a necessidade do diploma legal prever a 

referida conduta e apregoá-la uma agravante, elevando-se, assim, os níveis de 

fixação da pena base, quando a ocultação se dá de modo permanente. 

  

VI. Resultados 

 

Dado o aprofundamento ao tema, evidenciamos a omissão legislativa quanto 

à punibilidade, frente ao tipo penal previsto no artigo 211 do Código Penal – 

Ocultação de Cadáver, em seu caráter permanente, bem como, restou demonstrado 

o grau de lesividade gerado pela perpetuação do referido delito no tempo, que obsta 

na realização de inúmeros atos, consuetudinários e tradicionais, dos familiares e 

amigos para com morto e cerceia  direitos . 

Outrossim, entendendo que a perpetuação do delito no tempo se dá por 

vontade livre e consciente do agente, e este, na sua grande e esmagadora maioria, 

o comete, para assegurar a impunidade em delito praticado anteriormente, 

evidenciando-se, assim, a desnecessariedade do seu cometimento, resta fundado a 

imprescindibilidade de haver maior punibilidade a este agente, que por causa deste 



delito praticado desencadeará incontáveis danos ao envoltos no crime, incluindo a 

figura estatal, que além do dever de impedir delitos, deve assegurar direitos, como o 

culto aos mortos, livre exercícios religiosos, proteção a entidade familiar entre outros 

tantos.  

 

VII. Considerações Finais 

 

Como já exposto no bojo do trabalho, quanto à ocultação de cadáver em 

caráter permanente, sendo pouco sustentável a continuidade delitiva, e não podendo 

o delito ficar “impune”, recebendo pena análoga à consumação simples (sem haver 

perpetuação no tempo), nem tampouco, ficarmos a mercê de eventual fixação 

superior da pena base do mínimo legal previsto, nos faz concluir pela necessidade 

de alteração na legislação penal vigente, que até o momento nada previu nesse 

sentido, nem tampouco à jurisprudência pertinente, restando aos familiares dos 

mortos, insatisfeitos como a punição imposta, recorrerem à esfera cível em ação de 

indenização cabente, a fim de amenizar suas dores e perdas. 

Isto posto, evidenciamos críticas ao legislador quanto às falhas de valoração 

do ser humano enquanto vivo (sofrimentos dos familiares e amigos) e enquanto 

morto (ao cadáver, suas memórias, direito a celebrações fúnebres). 
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