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AULA 1 

 

EVOLUÇÃO DAS IDÉIAS NO DIREITO PENAL 
 

- Iluminismo: 

- surgiu na segunda metade do século XVIII e teve nomes importantes como Beccaria e 
Rousseau. Posteriormente a escola clássica colocou idéias iluministas no Direito Penal; 

- nos regimes totalitários as penas eram cruéis, não havendo igualdade de tratamento e havia 
uma arbitrariedade muito grande – características típicas dos regime monárquicos da época; 

- o Iluminismo trouxe luzes para o Direito Penal, contrapondo-se às idéias acima mencionadas; 

- o Iluminismo tinha como características: 

- prioridade do indivíduo em relação ao Estado; 

- proclamação de direitos naturais que o Estado deve reconhecer e proteger (em uma 
espécie de apreensão dos direitos naturais inerentes à pessoa humana – em nítida 
influência jusnaturalista); 

- a consagração da razão humana; 

- o Iluminismo consagrou a razão humana como uma das formas de resolução das 
problemáticas do Direito Penal; 

- aspectos apreendidos do Iluminismo: 

- o contratualismo trazido por Rousseau: o indivíduo cede parcela de sua liberdade do 
Estado, que se encarrega de proteger os direitos inerentes às pessoas humanas 
(liberdade, vida, etc); 

- o utilitarismo: a pena passa a ter a finalidade de prevenção geral negativa, tendo como 
objetivo fazer com que as pessoas que integram a sociedade se intimidem e não 
realizem os fatos criminosos; 

- o legalismo: nos antigos regimes o princípio da legalidade não era observado – 
Beccaria em sua clássica obra já atentou para a necessidade da observância da 
legalidade estrita (nullum crimen, nulla poena sine praevia legis). Fuerbach também 
tratava do tema. Nota-se que o princípio da legalidade tem raízes em Montesquieu; 

- a secularização: representava a separação inequívoca entre crime e pecado, 
distanciando a ciência penal do caráter estritamente religioso que até então lhe era 
atribuído – nesse momento o Direito Penal separa-se do Direito Sancionatório Religioso; 

- a penalização: os Iluministas buscaram humanizar as penas, entendendo que a pena 
de prisão era uma pena humana – naquele momento as penas até então impostas eram 
muito cruéis, fazendo com que a pena prisional parecesse humana; 

- os princípios iluministas têm origem no direito natural – no estados contemporâneos, tais 
princípios assumem o caráter de princípios constitucionais; 

 

- Escola Clássica: 

- a concretização das idéias iluministas se deu no século XIX através da Escola Clássica – nesse 
período surgiram os códigos (período da codificação); 
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- a nomenclatura Escola Clássica surgiu com o italiano Enrico Ferri, servindo para designar uma 
série de autores que não compartilhavam do positivismo (lembrando Ferri era positivista); 

- o método lógico-abstrato foi o utilizado pela Escola Clássica na formulação das suas idéias; 

- os clássicos colocaram as idéias iluministas em prática as colocando em leis e as codificando; 

- características das escolas clássicas: 

- concepção transcendental do Direito: para os clássicos o delito é um conceito 
meramente jurídicos. Os clássicos estudam o Direito segundo o Direito Ideal, não 
segundo o Direito posto. Os positivistas criticam essa característica pela alta abstração e 
ausência de vinculação com a realidade posta. Os positivistas sustentavam tal crítica 
uma vez que considerava o crime como fato da vida, fato da realidade, assim seu 
conceito deveria partir da vida, não de abstrações jurídicas; 

- princípio do livre arbítrio da pessoa humana: tratando a pessoa humana como alguém 
que por ter racionalidade, possui livre arbítrio, entendendo que a pena era uma 
retribuição ao ato culpável e moralmente reprovável praticado pelo autor – ainda hoje 
essa é a idéia central da culpabilidade existente no direito brasileiro (tal idéia se ajusta 
parcialmente ao funcionalismo de Claus Roxin, embora não se ajuste ao funcionalismo 
sistêmico de Günter Jakobs). Essa idéia subsistiu no Neokantismo e no Finalismo; 

- a Escola Clássica simboliza a passagem do pensamento mágico (sobrenatural – que marcou o 
Direito Penal da idade média, que considerava o crime como pecado) para criar a imagem do 
Direito Penal baseado em um ideal (pensamento abstrato); 

- o pensamento mágico corresponde ao Direito Penal da Idade Média, o pensamento abstrato 
ao Direito Penal da Escola Clássica e o pensamento concreto ao Direito Penal da Escola 
Positivista; 

 

- Positivismo: 

- o Positivismo Jurídico também é conhecido por formalismo jurídico; 

- tal Escola se fez presente no século XIX; 

- essa Escola foi marcada por um formalismo normativista – as idéias penais são extraídas da 
realidade (e essa realidade deve constar na legislação formal). Assim, só é possível como 
objeto de estudo para o Direito Penal aquilo está escrito na lei; 

- características do positivismo jurídico: 

- formalismo normativista: o direito é o que está escrito na lei; 

- pensamento concreto: extrai-se os pensamentos da realidade, formula-se os conceitos 
e os positiva na lei; 

- momentos do positivismo: 

- fase exegética: momento em que o pensamento concreto se exterioriza de modo 
extraordinário (o ser é o que interessa, abandonando-se o “dever ser”). Tal fase se 
abdica do método dedutivo e se aplica o método indutivo-dedutivo (afastando-se o 
método lógico-abstrato). O interesse que a norma tutela tem grande significado, sendo 
a primeira tarefa do intérprete descobrir o bem ou interesse tutelado, adotando uma 
interpretação teleológica. Tal fase busca evitar os excessos de uma contemplação muito 
normativa da lei; 

- fase sistemática/dogmática: momento em que o pensamento concreto se exterioriza 
de modo extraordinário. São captadas nessa fase as distintas partes de uma norma e tal 
captação se dá pelo método indutivo. Por esse método chega-se aos dogmas e ao 
sistema, extraindo deste último consequências relevantes para a aplicação da lei. Nessa 
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fase há uma grande influência das ciências da natureza, típico dos positivistas 
naturalistas; 

- fase crítica: há uma mitigação do pensamento concreto (o “ser” não afasta o “dever 
ser”). Não se fala nessa fase em pensamento concreto exclusivamente baseado no que 
é, havendo uma incidência do dever ser buscando mitigar o formalismo absurdo. Tal 
fase foi muito importante por ter começado a mostrar os problemas da construção de 
um sistema jurídico penal baseado exclusivamente na realidade, sem a incidência de 
valoração (ou seja, mostrou-se os problemas da ausência do aspecto axiológico); 

 

 

TEORIAS DO DELITO 
- Aspectos gerais sobre o conceito analítico de crime: 

- existem várias vertentes sobre o conceito analítico de crime. A vertente majoritária é a teoria 
tripartite, considerando o crime como fato típico, antijurídico e culpável, sendo a punibilidade 
pressuposto para a pena. Já a vertente bipartite (extraída da teoria dos elementos negativos 
do tipo) considera o crime como fato tipicamente antijurídico e culpável (essa teoria une os 
dois primeiros substratos do conceito analítico de crime em um só – formando o injusto penal) 
– assim o crime seria um injusto culpável. Existe ainda outra vertente bipartite, sendo o crime 
um fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto de aplicação da pena (ex.: 
Ferndando Capez adotava tal teoria em seu livro de Direito Penal); 

- há uma vertente quadripartite, considerando o crime como: fato típico + antijurídico + 
culpável + punível; 

- há uma vertente que tripartite baseada na teoria das normas considerando o crime como 
fato típico, antijurídico e punível, sendo a culpabilidade pressuposto de aplicação da pena – 
fruto da Teoria Constitucional do Delito de Luiz Flávio Gomes; 

- as escolas mencionadas são escolas de idéias penais, não escolas que criaram conceitos de 
crimes (não foram as escolas que criaram os conceitos analíticos de crime em estudo, mas 
exerceram sobre ele influência); 

- a partir do final do século XIX e no início do século XX o conceito analítico de crime foi criado 
por teorias a partir de determinadas idéias penais formuladas pelas escolas citadas; 

- o conceito analítico de crime apareceu pela primeira vez com a Teoria Causal Clássica; 

 

- Teoria Causal Clássica/Causalismo Naturalista: 

- foi elaborada com base no método positivista-naturalístico (buscando explicar o crime como 
os mesmos métodos utilizados para compreender fenômenos naturais – portanto, despidos de 
aspectos axiológicos e calcado em aspectos ontológicos); 

- os principais autores do causalismo clássico foram: 

- Von Liszt; 

- Beling1; 

- características: 

                                                           
1
 Lembrando que a idéia de tipicidade surgiu com Beling, embora Fuerbach já teria formulado antes o princípio 

da legalidade penal, porém não se pensava na categoria da tipicidade (fato se encaixando no tipo). No próprio 
causalismo clássico, em um primeiro momento, não se colocou a tipicidade como substrato do crime, sendo 
essa a grande contribuição de Beling. 
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- observação empírica: todo o sistema era formulado baseado em observações da 
realidade; 

- conceito de ação: movimento corpóreo voluntário causador de uma mudança no 
mundo físico2. A ação é vista como mera causação de um evento, não sendo visto como 
relevante ou não para o Direito Penal. O desvalor do resulto nesta teoria é muito mais 
relevante do que o desvalor da ação em si; 

- existência de dogmas: os dogmas foram muito trabalhados pelos causalistas clássicos. 
Houve uma divisão do delito em duas fases, sendo a tipicidade e a antijuridicidade 
totalmente objetiva (o injusto era objetivo), sendo a parte subjetiva renegada à 
culpabilidade – isso era um dogma; 

- sistema neutro: o sistema é avalorado, acrítico, não havendo a incidência do aspecto 
axiológico nesse sistema. Tudo é baseado no “ser”, no mundo real, empiricamente 
observável; 

- teoria psicológica pura da culpabilidade: a culpabilidade não é vista com base na idéia 
do livre arbítrio, sendo meramente psicológica – representa apenas um vínculo 
psicológico entre o autor e o fato gerado por ele (demonstrado pelo dolo e pela culpa). 
Nesse sistema o dolo e a culpa são a própria culpabilidade; 

 

- Causalismo Neoclássico/Neokantismo: 

- foi a segunda teoria sobre o conceito analítico de crime; 

- o nome Neokantismo se dá pelo abandono de causalismo positivista e a conseqüente 
utilização do método dos valores (do “dever ser”) – essa era a premissa sustentada por 
Imannuel Kant (que dizia que o método da observação da realidade para explicar o fenômeno 
científico, apesar de eficaz para explicar as ciências naturais, era falho na explicação das ciêncis 
do espírito – ciências humanas); 

- o neokantismo na verdade implantou (inseriu) os aspectos axiológicos na teoria do delito; 

- o neokantismo partiu da premissa de que o Direito seria uma ciência de valores, não 
podendo ser extraído da realidade – o Direito é construído valorativamente, assim, para 
estudar tal fenômeno (crime), deve ser utilizado uma pauta de valores; 

- fica clara a mudança metodológica do causalismo ao neokantismo – abandono do positivismo 
e aplicação do método de valores; 

- autores consagrados do neokantismo: 

- Mayer; 

- Mezger; 

- características do neokantismo: 

- conceito de ação humana: por ter passado a utilizar uma metodologia referida à 
valores, os neokantistas passam a considerar a ação humana que interessa ao Direito 
Penal não como ação, mas como conduta, como comportamento humano, buscando 
uma normativização do conceito de ação humana – alterando o nome para conduta. A 
conduta relevante para o Direito Penal é o comportamento humano voluntário que tem 
um significado social (com isso, abandona-se um conceito naturalista, usa-se um 

                                                           
2
 Basta ser um bom observador para perceber que o resultado parece estar dentro da conduta, o que parece 

totalmente incoerente na explicação de alguns fenômeno presentes no mundo e a dificuldade para explicá-lo. 
A simples tentativa é de explicação complicada nesse momento, uma vez que a ausência de resultado tenderia 
para formar a ausência de conduta. 
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conceito normativo e tenta explicar a omissão)3. Nessa época havia quem sustentava ser 
impossível criar um superconceito que abarcasse ação e omissão, embora os 
neokantistas tenham tentado construir um superconceito aplicável à ação e omissão; 

- conduta relevante para o direito penal: esse conceito continua sendo causal, uma vez 
que na verdade os neokantistas continuaram a entender a conduta como mera causação 
de um efeito. O conceito buscou abarcar a omissão, mas mantinha a tendência de se 
considerar que o desvalor do resultado era mais significante do que o valor da própria 
ação. O injusto continuava objetivo e a culpabilidade subjetiva4; 

- tipicidade material: a tipicidade, que era meramente formal no causalismo clássico, no 
neokantismo passou a ter um aspecto material. Houve portanto uma normativização da 
tipicidade penal – que fique claro que não houve abandono da tipicidade formal, uma 
vez que essa é necessária para o posterior exame da tipicidade material5; 

- aspectos axiológicos na antijuridicidade: a antijuridicidade deixa de ser concebida 
como apenas e tão somente uma expressão lógica da contradição entre a ação e a lei 
para ser admitida como nocividade social (com a ajuda do conceito de bem jurídico); 

- culpabilidade psicológico-normativa/normativa: Frank foi quem criou a idéia de 
culpabilidade psicológico-normativa (embora a base seja o livre arbítrio, amparado na 
Escola Clássica). Era preciso saber primeiro se o fato era fruto de uma vontade e se havia 
previsibilidade (dolo e culpa que continuam na culpabilidade) – até aqui tudo igual ao 
causalismo – acrescido da necessidade de se provar que a pessoa atuou em 
circunstâncias normais que poderiam lhe conduzir a outra conduta segundo seu livre 
arbítrio (ela poderia agir de forma diferente, conforme o direito?6) 

Observação importante: 

Beling sustentava que todo o tipo penal deveria ser composto por elementos 
objetivos. Mezger descobriu que o propósito de Beling era totalmente incorreta 
para alguns tipos penais, uma vez que havia tipos específicos que exigiam 
elementos subjetivos. Daí, Mezger começou a sustentar a existência de elementos 
subjetivos no tipo, traduzidos pela finalidade especial do agente (ressalta-se que 
dolo e culpa continuavam pertencendo à culpabilidade)7. Segundo Mezger, 
quando o tipo impusesse a análise de elementos subjetivos, o tipo seria anormal e 
a tipicidade também anormal, sendo permitida a antecipação da análise subjetiva 
para o tipo penal (essa foi uma observação do professor). 

 

- Finalismo: 

- a metodologia usada por Welzel é absolutamente distinta da metodologia utilizada pelos 
neokantistas; 

- o finalismo na verdade se contrapõe ao neokantismo (metodologicamente falando). Welzel 
criticava o neokantismo por flutuar na pauta de valores, na ciência do dever ser, dizendo que o 

                                                           
3
 Com isso, nota-se a tentativa de abandono ao superconceito de ação criado pelas teorias naturalistas. Vale 

lembrar o conceito naturalístico era muito amplo e ainda sofria por não explicar a omissão. 
4
 Há autores que dizem que no neokantismo já era possível elementos subjetivos no tipo, revelados pela 

finalidade especial do agente (dolo específico – hoje chamado de elemento subjetivo do tipo), embora dolo e 
culpa continuassem integrando a culpabilidade. 
5
 A tipicidade material dos neokantistas é entendida como subsunção do fato ao tipo havendo danosidade 

social demonstrada. 
6
 O poder agir de outro modo é idéia central a culpabilidade psicológico-normativa (livre arbítrio). Os 

inimputáveis e aqueles que não poderiam ter uma conduta diversa exigida não preenchiam o substrato da 
culpabilidade. O sistema é normativa por ter criado um juízo de censurabilidade sobre o autor do injusto. 
7
 Mezger perdeu uma ótima oportunidade de colocar dolo e culpa no tipo e criar o que hoje chamamos de 

finalismo. 
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Direito não pode ser sustentado na metodologia do “dever ser” – Welzel disse que a conduta 
(e também o Direito Penal) deveria ser amparada em aspectos ontológicos, não em aspectos 
normativos; 

- sustentava portanto que as regras pré-jurídicas submetem o Direito Penal àquilo que elas 
demonstram, portanto, o mundo do ser limita o legislador (conceito de conduta como 
elemento garantista); 

- a palavra “ontológico” vem de “ontologia” que significa a natureza própria do ser. O 
ontologicismo é o exame do ser pelo que ele é, à partir das suas características inerentes, da 
sua natureza especificamente considerada – é antônimo de deontologicismo, que baseia-se no 
modelo ideal, no “dever ser”8; 

- Welzel trabalhou com as chamadas “estrutura reais”, porém examinadas de modo lógico 
(estruturas “lógico-reais” ou “lógico-objetivas”). O finalismo não apenas observava, mas 
buscava compreender de modo lógico a realidade observada, criando seu sistema em torno 
dessa estrutura lógico-real compreendida; 

- características: 

- baseado em estruturas lógico-reais: o ser é trabalho em estruturas objetivas, mas não 
é amparada em simples descrição como no causalismo, havendo uma compreensão com 
a conseqüente extração das categorias jurídico-penais e do próprio sistema; 

- conceito de conduta: Welzel começou a examinar o que realmente importava para 
uma conduta ser relevante para o Direito Penal. Assim, buscou-se retirar ações 
desinteressantes para o Direito Penal do conceito de conduta (ex.: ação da natureza, 
ação animal). Assim, a conduta era marcada pela “direção a uma finalidade”, portanto a 
ação humana é finalista, assim para Welzel, “ação” era uma conduta humana dirigida a 
um fim – ou como alguns preferem, uma atividade final9; 

- dolo natural: no causalismo clássico, o dolo era natural, integrado apenas pela vontade 
consciente de realizar os elementos do tipo. No neokantismo, o dolo passa a ser 
normativo, significando a vontade consciente de realização do elemento do tipo (parte 
natural do dolo) acrescido da consciência da ilicitude (na maioria do tempo era 
necessária a consciência atual/real da ilicitude). No finalismo o dolo volta a ser natural, 
uma vez que a consciência da ilicitude (agora potencial) é um elemento autônomo da 
culpabilidade; 

- ausência de valores: o finalismo não é um sistema axiológico, embora não seja um 
sistema avalorado por completo (embora alguns autores, como Luiz Flávio Gomes, 
dizem que o finalismo seja totalmente avalorado). O professor sustenta que o fato de 
Welzel ter criado a adequação social deixa bem claro que o sistema não é totalmente 
avalorado. Porém, os valores do finalismo são prévios ao sistema e extraídos do próprio 
ser. Que fique claro que Welzel não considerava a função imediata do Direito Penal 
como proteção de bens jurídicos, mas sim a recomposição do autor do fato típico e 
antijurídico, atribuindo-lhe valores éticos e sociais que não foram observados na 
realização da conduta – essa função parece ser incompatível com a aplicação do 
princípio da insignificância; 

Observação Importante 

- o finalismo ortodoxo (finalismo de Welzel) pune o crime impossível como 
tentado – isso decorre da função que Welzel atribui ao Direito Penal 

                                                           
8
 Nota-se que o juízo ontológico está presente no causalismo clássico e no finalismo, embora de formas 

distintas. 
9
 Esse conceito quebra o dogma até então existente de que a parte subjetiva estaria na culpabilidade e a parte 

objetiva estaria no injusto penal (fato típico + antijurídico). 
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(recomposição do autor do delito). Nesse ponto, nota-se o excessivo valor dado a 
conduta e o desprezo em relação ao resultado. 

- o professor considera que a política criminal vai dar um norte ao intérprete, mas 
entende que a dogmática penal deve conseguir criar uma justificativa para a 
opção realizada pela política criminal. Dentro da proposta de política criminal 
deve ser estabelecida uma explicação plausível pela dogmática penal. 

- culpabilidade normativa pura: a culpabilidade se purifica em seu sentido normativo, 
não abarcando mais aspectos psicológicos (agora pertencentes à conduta); 

- com a passagem do dolo/culpa para o tipo penal, o tipo tornou-se um “tipo complexo”, não 
sendo mais exclusivamente objetivo, tendo portanto conteúdo subjetivo e objetivo ao mesmo 
tempo: 

TIPO COMPLEXO = TIPO OBJETIVO + TIPO SUBJETIVO 

 

- Funcionalismo: 

- funcionalismo nada mais é do que a formulação de um sistema jurídico penal voltado par ao 
cumprimento das funções do Direito Penal. Ele considera que os sistemas anteriores ficaram 
muito restritos a questões classificatórias e dogmáticas, não se preocupando em se formar um 
sistema que pudesse partir da real função do Direito Penal; 

- até o funcionalismo as teorias do delito eram denominadas pelo nome do conceito de ação 
que elas elaboravam – o finalismo rompeu com essa tradição; 

- segundo o finalismo o sistema penal não deve se preocupar em ser lógico, mas sim em ser 
prático e gerar soluções justas – essa é a idéia central do funcionalismo, fazendo a justiça 
como mais importante do que a lógica; 

- o funcionalismo é contra o finalismo, busca representar uma superação do funcionalismo; 

- Welzel criticava o neokantismo pela solução que este dava para o caso de legítima defesa de 
terceiro em que o autor da conduta não tinha consciência da existência de tal excludente. 
Nesse caso, no neokantismo, o agente a priori, seria beneficiado pela excludente de ilicitude 
sem ter consciência de ter agido amparado por elas – Welzel implanta o elemento subjetivo no 
injusto (tanto no tipo quanto na antijuridicidade), assim, na lógica de Welzel, o finalismo faria 
com que o autor da conduta não fosse beneficiado pela excludente em razão da ausência do 
elemento subjetivo que caracteriza a causa de justificação. Welzel considera o erro de tipo 
permissivo como erro de proibição, quando na verdade o erro incide sobre os elementos 
fáticos caracterizadores da existência da justificante. A consequência do erro de proibição 
(para Welzel) é diminuição ou isenção de pena, o que pode levar a soluções injustas em para 
conservação da lógica; 

 

- Principais correntes funcionalistas: 

- o funcionalismo de Claus Roxin é chamado de funcionalismo racional teleológico; 

- o funcionalismo de Günter Jakobs é chamada de funcionalismo radical sistêmico; 

 

- Funcionalismo racional teleológico: 

- é baseado na proposta deontológica do neokantismo (sistema de valores); 

- Roxin orienta o sistema penal para os valores da política criminal, rompendo com o dogma de 
que Direito Penal e Política Criminal devem permanecer distantes – desse rompimento surge a 
mudança extraordinária na concepção o do delito; 

- todos os substratos do delito para Roxin são redefinidos em função das exigências político-
criminais de Claus Roxin; 
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- o tipo penal se valora desde o ponto de vista da necessidade abstrata da pena (esta, por sua 
vez, está presente em todas as categorias – ou substratos – do delito). No funcionalismo de 
Roxin todos os tipos penais devem ser interpretados conforme o fim do Direito Penal – a 
finalidade do Direito Penal está presente no momento da interpretação do tipo (o mesmo 
ocorre na antijuridicidade); 

- uma característica interessante está no terceiro requisito do crime, que é chamado de 
“responsabilidade”; 

- responsabilidade em Roxin é o quesito que procura saber se o sujeito merece uma 
pena pelo injusto que praticou; 

- chega-se a esse juízo com a seguinte forma: responsabilidade = culpabilidade 
(normativa) + necessidade preventiva (geral + especial) da pena10; 

- diante de toda essa sistemática surge a grande criação de Claus Roxin: a criação da teoria da 
imputação objetiva; 

- a teoria da imputação objetiva busca a normatização do tipo objetivo, ou seja, normatizar 
conduta, resultado e nexo de imputação entre conduta e resultado; 

 

- Funcionalismo radical sistêmico: 

- Jakobs formula seu sistema baseado na teoria de Niklas Luhmann (teoria dos sistemas 
sociais); 

- portanto, o funcionalismo de Jakobs parte da premissa de que a função do Direito Penal é a 
estabilização normativa, ou seja, a manutenção da confiança na norma; 

- para Jakobs não importa prevenção geral e especial para aplicação da pena, mas apenas a 
prevenção geral – despreza-se a necessidade de aplicação da pena para um indivíduo em si e 
observa a necessidade de aplicação da norma para garantir o funcionamento do sistema 
normativo; 

- assim como Roxin, Jakobs considera que dolo e culpa fazem parte do tipo, embora o Jakobs 
não aceite na culpa a análise da previsibilidade subjetiva (somente da previsibilidade objetiva) 
– Roxin considera a previsibilidade objetiva e subjetiva; 

- a teoria da imputação objetiva de Jakobs é menos robusta, menos ampla, mas não deixa de 
ser importante – embora seja menos aceita; 

- o terceiro nível do crime para Roxin é chamado de responsabilidade enquanto para Jakobs é 
chamado de culpabilidade mesmo – para Jakobs, culpabilidade é a necessidade de pena tendo 
em vista a prevenção geral; 

- Jakobs não trabalha com a idéia de livre arbítrio para criação da culpabilidade; 

- é Jakobs quem formula a dicotomia: Direito Penal do Cidadão e o Direito Penal do Inimigo – 
embora sofra muitas críticas quanto a este último; 

- Jakobs, vale lembrar, formula toda a teoria com base na necessidade de pena ampara em 
critérios de prevenção geral – ele despreza a prevenção especial; 

 

  

                                                           
10

 Em resumo: responsabilidade = culpabilidade + necessidade preventiva. 
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Luiz Flávio Gomes 
Site: www.blogdolfg.com.br 

AULA 2 

 

OS PRINCÍPIOS NO DIREITO PENAL 
 

- Introdução: 

- os princípios são fontes do Estado de Direito; 

- Estado de Direito: 

- respeito aos direitos e às garantias fundamentais 

- fontes: 

-> leis e princípios legais 

-> constituição e seus princípios 

-> tratados internacionais e seus princípios 

-> direito universal11 e seus princípios 

- Estado de Emergência: 

- há suspensão dos direitos e garantias fundamentais (ex.: estado de sítio, estado de 
exceção); 

- Estado Marginal: 

- desrespeita completamente os direitos, violando-os; 

- existem “criminalidades” cometidas pelo próprio estado; 

- Luiz Flávio Gomes considera as prisões brasileiras como verdadeiros exemplos de 
Estado Marginal; 

 

- Princípios relacionados com a missão do direito penal: 

- princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos: 

- o direito penal não serve para proteger a moral, a religião, alguma função 
governamental ou ideologia; 

- o direito penal serve para proteger bens jurídicos12; 

- os bens jurídicos estão elencados na norma, que por sua vez, traduz-se no comando 
intrínseco contido nos aspectos íntimos da lei; 

- o bem jurídico fundamenta o crime e também sistematiza os mesmos; 

- além disso, o bem jurídico ainda exerce função interpretativa, uma vez que o tipo 
penal é interpretado de acordo com o bem jurídico; 

                                                           
11

 O Direito Universal tem valor planetário. A título de exemplo, o Tribunal Penal Internacional criado pelo 
Estatuto de Roma é um direito universal. O princípio da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade é 
outro exemplo de um direito universal – com isso os crimes da ditadura no Brasil agora serão investigados, ou 
seja, pelo menos essa é a opinião do Luiz Flávio. 
12

 Essa visão parece ir contra o pensamento de Jakobs que, em seu funcionalismo sistêmico, sustenta que o 
Direito Penal serve para proteger a própria norma, buscando a estabilização normativa – é o sistema 
protegendo o próprio sistema. Bem jurídico penalmente relevante é um bem protegido pela norma penal. 
Parece ser mais coerente considerar a missão do direito penal como evitar condutas lesivas aos bens jurídicos, 
tendo em vista que somente condutas humanas penalmente relevantes interessam ao direito penal. 

http://www.blogdolfg.com.br/
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- não existe crime sem ofensa ao bem jurídico – esse aspecto caracteriza o princípio da 
ofensividade; 

- bem jurídico penal VS constituição: bens jurídicos não previstos na constituição podem 
ser protegidos pelo direito penal, porém, é necessário que a proteção não conflite com a 
constituição – a título de exemplo, o direito de reunião não pode ser punido tendo em 
vista que o mesmo encontra-se previsto na constituição; 

- princípio da intervenção mínima: 

- a intervenção penal é fragmentária e subsidiária; 

- fragmentário: o direito penal só protege os bens mais relevantes, ou seja, dentro do 
universo de todos os bens, alguns fragmentos/partes de bens são protegidos contra os 
ataques intoleráveis – há danos que não interessam ao direito penal; 

- subsidiário: se outro ramo jurídico é suficiente para resolver os problemas da atividade 
humana, o uso do direito penal é dispensado; 

- princípio da insignificância: está diretamente ligado à intervenção mínima. O HC 84.412 
foi o primeiro no Brasil a trazer os requisitos para o princípio da insignificância. O 
princípio da insignificância exclui a tipicidade material – logo a conduta passa a ser 
penalmente atípica; 

- Princípios relacionados com o fato do agente: 

- princípio da materialização do fato ou da exteriorização do fato: 

- é preciso praticar uma conduta para cometer um crime, uma vez que não há crime sem 
conduta, ou seja, ninguém pode ser responsabilizado pelo simples pensamento; 

- a exteriorização pode se dá tanto pela ação quanto pela omissão; 

- é vedada a punição pelo estilo de vida, embora o artigo 59 do decreto lei 3.688 (LCP) 
puna o vadio pelo simples fato de ser vadio – parece que essa contravenção é 
inconstitucional por não haver conduta e exteriorização de algum fato que traga a 
incidência do direito penal; 

- nosso direito penal é um direito penal do fato, repugnando caracteres de direito penal 
do autor: somente o direito penal do fato é amparado pela constituição – em síntese, só 
pode haver punição pelo que foi feito, nunca pelo que a pessoa é; 

- o período histórico mais terrível foi o do nazismo, onde as punições se davam pelo que 
as pessoas eram, não pelo que as pessoas faziam 

- princípio da legalidade: 

- o crime somente existe se estiver previsto na lei; 

- não há crime sem lei; 

- medida provisória não pode criar crimes nem penas uma vez que para os crimes vale a 
reserva legal; 

- legalidade = reserva legal + anterioridade (meu entendimento); 

- na reserva legal há um plus em relação à legalidade pelo fato de ser necessária a 
votação do parlamento – essa é a garantia da “lex populi”, ou seja, leis aprovadas pelos 
representantes do povo; 

- medidas provisórias favoráveis: Luiz Flávio Gomes entende que para beneficiar o réu é 
totalmente permitido que medida provisória incida efeitos (ver STF, RE 254.818); 

- a lei 9.639/98 possui um dispositivo (artigo 11) extinguindo a punibilidade de todos os 
crimes previdenciários aprovados no Brasil, embora tal dispositivo nunca tenha sido 
discutido no Congresso (fato um tanto quanto inusitado). O STF teve de resolver o 
problema, alegando uma flagrante inconstitucionalidade formal do dispositivo, embora 
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até a declaração da inconstitucionalidade formal alguns juízes tenham aplicado a 
extinção da punibilidade, o que acabou transitando em julgado – santa impunidade do 
nosso querido Brasil; 

- lex certa: a lei deve ser certa, ou seja, deve ser taxativa (princípio da taxatividade). A lei 
deve descrever as condutas de forma minuciosa e inconfundível, não sendo permitida 
margem para múltiplas interpretações. São vedadas distinções de formas abstratas e 
gerais. A lei do crime organizado (lei 9.455/97), a título de exemplo, esqueceu de dizer e 
conceituar o que seja uma organização criminosa; 

- o STF já disse que cola eletrônica não é crime por falta de lei; 

- princípio da ofensividade: 

- muitos autores chamam tal princípio de lesividade (Ferrajoli, Zaffaroni); 

- não existe crime sem ofensa ao bem jurídico; 

- quando a conduta do agente não possui capacidade de lesionar (potencialidade lesiva, 
seja através de uma lesão ou de um perigo concreto de lesão) ela não é típica for faltar 
ofensividade na conduta; 

- a ofensividade jurídica se dá através de um critério totalmente axiológico (valorativo); 

- é possível a danificação do bem sem que haja lesão ao bem jurídico, como no caso de 
um carro abandonado que posteriormente é feito de sucata por alguém: houve uma 
danificação física, porém não houve crime de dano, uma vez que no plano jurídico não 
houve ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito penal – não há uma lesão 
jurídica ao patrimônio tendo em vista que a coisa abandonada não é patrimônio de 
ninguém; 

- eutanásia: segundo o raciocínio da ofensividade, a eutanásia não seria crime devido ao 
fato de que essa morte gerada pela conduta do agente, juridicamente, está permitido 
(esse exemplo é da Holanda); 

- Luiz Flávio Gomes entende que crimes de perigo abstrato não podem existir, enquanto 
há quem entenda que crime de perigo abstrato seja constitucional (esse último 
entendimento para ser mais correto do ponto de vista da política-criminal e também 
julgaria ser a corrente majoritária – embora o tema seja polêmico); 

- o RHC 81.057 no STF absolveu o réu por 3x2 em caso de arma desmuniciada; 

- é importante não confundir a capacidade intimidativa da arma com a capacidade 
ofensiva da arma – a título de exemplo, a arma descarregada tem capacidade 
intimidativa para configurar o crime de roubo; 

- lembrando que a jurisprudência e a doutrina tende a admitir os crimes de perigo 
abstratos como constitucionais; 

- embriaguez ao volante (art. 306 do CTB): a lei fixou a taxa de 0,6 g de álcool por litro de 
sangue para configuração do delito de embriaguez ao volante. Luiz Flávio Gomes 
entende que o bem jurídico protegido é a segurança viária, mas por trás há uma 
proteção para a vida, para o patrimônio e para a integridade física. Analisando como o 
Luiz Flávio Gomes, em alguns casos, mesmo com quantidade superior à permitida em 
lei, não haverá perigo concreto, sendo o fato atípico (embora permaneça as infrações 
administrativas) – LFG entende que tal crime é de perigo concreto, embora a 
jurisprudência vá contra esse entendimento, interpretando que o delito é de perigo 
abstrato; 

- Princípios relacionados com o agente do fato: 

- princípio da responsabilidade pessoal: 

- não existe responsabilidade coletiva nem societária no direito penal; 
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- a responsabilidade é, portanto, sempre individual; 

- já que a responsabilidade é pessoal, surgem alguns problemas na responsabilização da 
pessoa jurídica – tema que vai ser tratado posteriormente; 

- princípio da responsabilidade subjetiva: 

- não pode ser confundido com responsabilidade pessoal; 

- a responsabilidade subjetiva quer dizer que não pode haver responsabilização na seara 
penal sem a presença do elemento subjetivo na conduta (dolo/culpa); 

- não há responsabilidade objetiva em direito penal; 

- princípio da culpabilidade: 

- o réu só pode responder penalmente se ele tinha condições de se motivar conforme a 
norma (condições e capacidade de entendimento) e se podia se comportar de maneira 
diversa; 

- princípio da igualdade: 

- a desigualdade prática no direito penal é quase que brutal; 

- a igualdade pode ser: 

- paritária: a lei não pode distinguir pessoas e situações; 

- valorativa: a lei pode distinguir, desde que justificadamente; 

- Princípios relacionados com a pena: 

- princípio da legalidade da pena: 

- decorrente do princípio da legalidade; 

- princípio da proibição da pena indigna: 

- a pena de morte é um exemplo de pena indigna, salvo o caso de guerra externa; 

- outra exceção é a extinção da pessoa jurídica (em nítida “morte” de pessoa jurídica); 

- ainda existe a exceção do abate de aeronave (LFG entende que tal previsão é 
inconstitucional); 

- outro exemplo de pena indigna é a pena de “comer três baratas”; 

- exemplo da jurisprudência brasileira: 

- varrer as ruas da cidade como lixeiro como condição de sursis para um advogado 
condenado; 

- olhar para o sol da Bahia às 11:00 horas da manhã durante uma hora, todos os 
dias, como condição para o sursis; 

- presos dentro de container; 

- princípio da humanização das penas: 

- também conhecido como princípio da humanidade; 

- a pena não pode ser desumana e cruel; 

- princípio da proporcionalidade; 

- subprincípios: 

- princípio da necessidade concreta da pena -> se não for necessário não precisa 
aplicar a pena (ex.: perdão judicial); 

- princípio da individualização da pena -> a individualização ocorre na lei, na 
aplicação e na execução (três momentos imprescindíveis para a individualização); 

- princípio da personalidade da pena-> também conhecido como princípio da 
pessoalidade da pena, significa que nenhuma pena pode passar da pessoa do 
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condenado – a multa é pena, portanto, como tal, não passa para os herdeiros. 
Somente passam para os herdeiros a obrigação de indenizar e o perdimento de 
bens; 

- princípio da suficiência das penas alternativas -> se a alternativa é suficiente, não 
deve ser usada a prisão (ver STF, HC 84.928 – permitindo penas alternativas em 
crimes hediondos); 

Obs.: atualmente é possível falar em princípio da suficiência das medidas 
alternativas à prisão cautelar; 

- princípio da adequação temporal da pena -> trata da proporcionalidade entre a 
pena e o fato, entre a gravidade da pena e a conduta perpetrada pelo agente. O 
HC 92.525 cuida da receptação, no §1º do artigo 180 do CP, atribui pena maior 
para a “receptação com dolo eventual”, traduzindo um verdadeiro contra senso. 
Um crime menos grave com pena maior, no mesmo tipo, é totalmente 
inconstitucional. Surge daí a polêmica: o juiz pode mexer na pena? Claro que o 
juiz pode julgar como inconstitucional uma pena desproporcional, porém daí 
nasce uma lacuna em relação à qual pena colocar no lugar. Poderia ele fixar 
parâmetros novos de pena? Por não ser legislador, o juiz não tem legitimidade 
para criar parâmetros da pena, por isso Celso de Mello admitiu como razoável a 
pena do caput; 
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AULA 3 

 

TEORIA DO TIPO PENAL E TIPICIDADE MATERIAL 

- Introdução: 

- o direito se expressa por normas; 

- a tipicidade está totalmente ligada às normas; 

- as normas emanam das regras e dos princípios penais; 

- as regras e os princípios emanam: 

- leis/códigos; 

- CRFB/88; 

- tratados internacionais; 

- jus cogens; 

- jurisprudência (nacional e internacional); 

- dentro da jurisprudência, há um aspecto especial, referente à súmula vinculante 
uma vez que esta possui uma força enorme; 

 

- Estrutura lógica das normas: 

- toda norma possui dois preceitos: 

- preceito primário; 

- preceito secundário; 

- toda norma é: 

- primária; 

- secundária; 

- norma penal primária: 

- tem dois preceitos -> preceito primário + preceito secundário; 

- norma secundária: 

- tem dois preceitos -> preceito primário + preceito secundário; 

- diferença: norma primária VS norma secundária: 

- norma primária: é a norma dirigida a todos; 

- norma secundária: norma dirigida ao juiz; 

- exemplo: 

- Artigo 121 do CP: Matar alguém; 

- norma primária: 

- preceito primário -> é proibido matar; 

- preceito secundário -> 6 a 20 anos de reclusão; 

- norma secundária: 

- preceito primário -> o juiz é obrigado a impor a pena a quem violar a 
norma primária; 

http://www.blogdolfg.com.br/
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- preceito secundário -> o juiz, caso não puna o agende culpado, está 
sujeito a sanções administrativas, pode eventualmente cometer o delito de 
prevaricação, etc. 

- não se pode confundir o preceito primário com a norma primária, nem preceito secundário 
com a norma secundária; 

- a norma primária tem dois aspectos sumamente relevantes; 

- aspecto valorativo: no caso do artigo 121 do CPB, é a vida, o valor protegido pela 
norma; 

- aspecto imperativo/determinativo: no caso do artigo 121 do CPB, é o respeito ao valor 
“vida”; 

 

- O que é crime? 

- o crime é a violação do aspecto valorativo ou do aspecto imperativo? 

- portanto, crime seria violação da lei ou ofensa ao bem jurídico? Ou o crime necessita 
também de uma ofensa grave ao bem jurídico? 

- crime como mera violação da lei reflete o aspecto imperativo da norma; 

- crime como ofensa ao bem jurídico reflete o aspecto valorativo da norma; 

- atualmente, a concepção de crime é uma ofensa grave ao bem jurídico (é a opinião de 
Luiz Flávio Gomes); 

 

- Conceito de tipo: 

- tipo: 

- tipo legal -> são os dados descritivos do crime contidos na lei (aspecto imperativo); 

- tipo penal -> é o conjunto de todas as exigências do crime (aspecto imperativo + 
aspecto valorativo); 

- o tipo penal exige: 

- tipo legal; 

- outras exigências (ex.: dolo, imputação objetiva, ofensa grave ao bem 
jurídico); 

- nos dias atuais não é mais possível trabalhar unicamente com o conceito do tipo legal, sendo 
necessário valorar o tipo, adotando a concepção de tipo penal; 

- o crime é um fato típico que causa grave ofensa ao bem jurídico; 

 

- Tipo penal: 

Causalismo Neokantismo Finalismo Funcionalismo TCD 

- tipo legal; - tipo legal; - tipo legal; - tipo penal; - tipo penal; 

- final do século 
XIX até 1.906 

- de 1.906 a 
1.930 

- da década de 
30 até a década 
de 60 

- em 1970 Roxin 
inaugura o 
funcionalismo 
teleológico 

- 2001 

- Von Liszt e - Mezger - Hans Welzel - Claus Roxin13 - Luiz Flávio 

                                                           
13

 Na década de 1.980 Zaffaroni inventa a “teoria da tipicidade conglobante” – Luiz Flávio considera essa teoria 
também como aspecto material da tipicidade. 
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Belling Gomes 

- tipo é mera 
descrição 
abstrata do 
crime 

- tipo é a 
descrição de um 
fato valorado 
negativamente 

- tipo é 
objetivo14 + 
subjetivo15 

- o tipo é 
objetivo + 
subjetivo + 
imputação 
objetiva16 

- o tipo é formal 
+ material (inclui 
a imputação 
objetiva) 

- requisitos do 
fato típico: 
conduta 
humana 
voluntária + 
resultado 
naturalístico 
(crimes 
materiais) + 
nexo de 
causalidade + 
adequação 
típica 

- requisitos do 
fato típico: 
conduta humana 
voluntária + 
resultado 
naturalístico 
(crimes 
materiais) + nexo 
de causalidade + 
adequação 
típica17 

- requisitos do 
fato típico: 
conduta 
humana 
voluntária + 
resultado 
naturalístico 
(crimes 
materiais) + 
nexo de 
causalidade + 
adequação 
típica + 
dolo/culpa 

- requisitos do 
fato típico: 
conduta humana 
voluntária + 
resultado 
naturalístico 
(crimes 
materiais) + nexo 
de causalidade + 
adequação típica 
+ dolo/culpa + 
imputação 
objetiva 

- requisitos do 
fato típico: 
conduta 
humana 
voluntária + 
resultado 
naturalístico 
(crimes 
materiais) + 
nexo de 
causalidade + 
adequação 
típica + 
dolo/culpa + 
imputação 
objetiva + 
tipicidade 
conglobante 

- o tipo é 
neutro, 
avalorado 

- o tipo é 
valorado 

- o tipo também 
possui aspectos 
subjetivo 

- o tipo também 
possui aspectos 
valorativos 
(tipicidade 
material) 

- o tipo também 
possui aspectos 
valorativos 
(tipicidade 
material) 

 

- Tipicidade formal VS tipicidade material: 

- imputação objetiva: 

- Roxin trouxe para dentro do direito penal a “teoria do risco”; 

- com base nessa teoria, o autor alemão afirmou que o fato só é típico se o agente com 
sua conduta criou ou incrementou um risco relevante, ou seja, só responde quem cria 
risco proibido; 

- quem cria risco permitido não pode responder penalmente; 

- na verdade, Roxin agregou uma nova exigência à tipicidade, não bastando a tipicidade 
subjetiva e objetiva, devendo acrescentar a teoria do risco; 

- ver STJ, HC 45.525; 

                                                           
14

 O tipo objetivo é composto por conduta + resultado + nexo de causalidade + adequação típica, portando, do 
mesmo modo que era composto no neokantismo. 
15

 O requisito subjetivo é composto por dolo + culpa – antes de Welzel tais elementos não faziam parte do 
conceito de tipo, integrando a culpabilidade, que era psicológica no causalismo, psicológico-normativa no 
neokantismo e somente no finalismo passou a ser normativa pura. 
16

 A teoria da imputação objetiva representa o aspecto material da tipicidade. 
17

 O neokantismo na verdade recuperou a teoria do valor de Kant. A diferença gritante do neokantismo para o 
naturalismo está na valoração do tipo. 
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- a tipicidade penal inclui a tipicidade formal acrescida da tipicidade material – conceito 
moderno de tipicidade; 

- tipicidade conglobante: 

- tipicidade conglobante = tipicidade material + conduta antinormativa 

- Zaffaroni buscou analisar o ordenamento jurídico de forma sistêmica, assim, caso 
exista uma norma que permita a conduta, o que está permitido não pode estar proibido; 

- no fundo Zaffaroni fala da teoria do risco, uma vez que a conduta permitida cria um 
risco permitido que não pode sofrer a reprimenda penal; 

 

- Tipo penal na atualidade: 

- requisitos formais (tipicidade formal): 

- conduta humana voluntária; 

- resultado naturalístico nos (crimes materiais); 

- nexo de causalidade; 

- adequação típica; 

 

- requisitos materiais (tipicidade material): 

- valoração da conduta – de acordo com a “teoria do risco” de Roxin; 

- valoração do resultado jurídico18: 

- ofensa concreta -> by política criminal 

- ofensa transcendental -> by política criminal 

- ofensa grave -> by política criminal 

- ofensa intolerável -> by política criminal 

- ofensa imputável ao risco criado -> by Roxin 

- resultado no âmbito de proteção da norma -> by Roxin 

  

                                                           
18

 O resultado jurídico é a ofensa ao bem jurídico. 
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Fábio André Guaragni 
AULA 4 

 

CONDUTA: PARADIGMAS FILOSÓFICOS DO DIREITO PENAL 
- Introdução: 

- nullum crimen sine conducta -> não há crime sem conduta, ou seja, não há crime sem ação; 

- partindo desse pressuposto, é de muita importância saber o que é ou não é conduta, uma vez 
que apenas as condutas humanas interessam ao direito penal; 

- função negativa da conduta humana -> somente as condutas humanas podem ser avaliadas 
pelo direito penal, assim o conceito de conduta age como limite ao direito penal; 

 

- Tarefas (funções) da conduta humana na teoria do delito: 

- crime = conduta humana + típica + antijurídica + culpável 

- todos os substratos do crime apresentam funções específicas; 

- são 4 as funções da conduta humana na teoria do delito: 

- elemento básico no sistema de análise de crime; 

- existem 4 aberturas típicas: comissivo doloso / omissivo doloso / comissivo 
culposo / omissivo culposo; 

- a tendência (em uma sociedade de riscos) é o aumento do número de infrações 
culposas em detrimento de infrações dolosas (devido à quebra do dever objetivo 
de cuidado); 

- além disso, a sociedade de risco tende a intensificar também os delitos 
omissivos, ou seja, expandindo a função de “garante” – Jakobs faz uma análise 
interessante desse ponto (baseado no sistema autopoiético de Niklas Luhmann); 

- tudo isso mostra que a tendência é a intensificação dos delitos omissivos 
culposos – o que é muito mais perigoso do que a intensificação dos delitos 
dolosos e comissivos; 

- é mais difícil cumprir as normais mandamentais (próprias de crimes omissivos) 
do que cumprir as normas proibitivas (típicas dos delitos comissivos); 

- interessante esse ponto de observação do professor, ao desenhar uma 
sociedade em que está trocando a liberdade pela segurança, favorecendo de 
forma gigantesca o poder de punir e a facilidade de implantar a punição – um 
grande exemplo dessa tendência é a lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) que 
traz vários delitos culposos; 

- o interessante é admitir a nova função do direito penal (conter riscos), porém, 
deve ser implantados mecanismos para “barrar” a caminhada do direito punitivo 
(ex.: intervenção mínima + fragmentariedade + subsidiariedade); 

- não há como negar a inerência dos riscos na vida moderna do século XXI – 
portanto, cabe ao direito penal formular respostas razoáveis para essa nova 
realidade; 

- os riscos em si são subjetivos, mas o direito penal deve se preocupar com os 
riscos que podem se desencadear em catástrofes, afastando os riscos que são 
puramente imaginários; 

- sobre os crimes de perigo abstrato, o autor critica a existência do tipo quando 
não há nenhum dado científico que comprove a correlação da conduta com o 
resultado danoso não querido pela norma; 
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- regras e estatísticas e de experiência podem determinar que determinados tipos 
de perigo abstrato sejam inconstitucionais em razão da ausência de prova sólida 
que crie um nexo de causalidade entre a conduta e ao resultado lesivo19; 

- o conceito de conduta deve ser compatível com dolo, com culpa, com omissão e 
com comissão (tarefa essa de difícil elucidação – no meu ver); 

- elemento de enlace: 

- a tipicidade e a antijuridicidade incidem sobre a conduta, já a culpabilidade 
incide sobre o agente, mas em razão da sua conduta; 

- a conduta humana atravessa a estrutura analítica do crime como se fosse uma 
espinha dorsal, uma coluna cervical, por isso, no entender do professor, a conduta 
não pode entrar nos substratos do delito; 

- a conduta deve estar ao mesmo tempo fora dos três escalões e se interagir com 
os três; 

- em razão dessas explicações, a conduta humana deve ter um conceito pré-típico, 
ou seja, o conceito de conduta humana deve vir antes dos substratos do crime; 

- elemento limite: 

- o mais importante do ponto de vista prático; 

- significa que o direito penal não pode ir além da conduta – por isso não se pune 
estados reflexos, forças físicas da natureza, forças internas irresistíveis, etc.; 

- também é chamada de função negativa da conduta humana; 

- função garantista: 

- se agarrar à conduta humana pré-típica, valoriza-se o direito penal da ação em 
detrimento do direito penal do autor; 

- RESUMO -> funções da conduta - 

-> elemento básico + elemento de enlace + elemento limite + elemento de garantia <- 

 

- Observações: 

- essas funções da conduta são tímidas atualmente em relação às duas escolas 
que marcaram o século XX; 

- as escolas pós-finalistas mais atuantes são as escolas funcionalistas (embora 
sejam muitas); 

- os papéis da conduta humana no funcionalismo existem, mas tímido em relação 
ao causalismo e o finalismo; 

- tanto no causalismo quanto no finalismo o conceito de conduta humana 
desempenhou o papel de idéia fundante do sistema de análise de crime 

 

 

 

                                                           
19

 Nesse ponto, merece elogio a construção teórica do autor, que não refuta os crimes de perigo abstrato do 
ordenamento jurídico brasileiro, mas impõe sérias restrições para a tipificação de delitos amparados no perigo 
abstrato. Aliás, na jurisprudência, em regra, os delitos de perigo abstrato são válidos, porém deve haver uma 
correlação entre o perigo criado e o resultado lesivo a ser evitado pela norma – deve haver provas empíricas 
em relação ao nexo (ou talvez, seria melhor que o nexo estaria configurado em razão da alta probabilidade – 
adotando aqui regras de estatísticas, que na minha opinião pessoal, são mais confiáveis que as próprias regras 
empíricas, já que estas últimas sofrem ainda mais influência objetiva do autor da pesquisa). 
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- Análise histórica: 

- Kant tinha a idéia de que “sistema” era uma idéia fundante em torno da qual circulavam 
outras idéias que pertencem ao sistema também por não brigar com a idéia fundante – caso 
algumas dessas idéias colidam com a idéia fundante, ela deve ser retirada do sistema; 

- se todas as idéias contrariarem a idéia fundante, para Kant, pode ser que a idéia fundante 
esteja errada; 

- a idéia fundante produz o que Kant chamou de princípio unificador; 

- sistema é para Kant o conjunto de idéias que giram em torno de uma idéia fundante, da qual 
derivam princípios unificadores; 

- o conceito de crime é mais do que um conceito, é na verdade um sistema de análise de 
crimes; 

- a idéia fundante do sistema de análise de crime é responsável pela construção dos conceitos 
dentro dos substratos do delito; 

- no causalismo e no finalismo a conduta é a idéia fundante do sistema de análise de crime – 
nessa época a conduta humana foi o centro da discussão em relação ao delito; 

- atualmente a conduta humana não é mais a idéia fundante do ordenamento penal e do 
sistema de análise de crime; 

- o pós-finalismo funcionalista tirou a conduta humana do papel fundante, assim, a idéia 
fundante atual do sistema de análise de crime é a função do direito penal; 

- atualmente, em torno da função do direito penal se desenvolve toda a dogmática do delito – 
pode ser citado a título de exemplo Roxin, Jakobs e Zafarroni; 

- há uma tensão entre o funcionalismo e a criminologia crítica (que critica as funções do direito 
penal) por razões óbvias, uma vez que está diz que o direito penal não tem funções práticas, 
sendo necessário um abolicionismo extremado (a briga surge diante da patente 
incompatibilidade entre os dois conceitos); 

- atualmente o funcionalismo de Roxin é o funcionalismo dominante, sendo construído através 
da função do direito penal como proteção de bens jurídicos; 

- a função de direito penal varia de autor para autor, razão pela qual existem vários 
funcionalismos no mundo moderno; 

- Zaffaroni entende que a função do Direito Penal é se auto-reduzir, negando as funções da 
pena e o considerando como mera instância de polícia – ele entende que todo exercício 
punitivo é violento e carente de função legítima (funcionalismo redutor). O que fica claro é que 
o autor argentino pretende unificar funcionalismo com abolicionismo; 

- todas as limitações na verdade são reconhecimentos de validade do direito penal, portanto o 
pensamento de Zaffaroni parece não guardar correspondência com o meio prático, ou seja, 
com o mundo real; 

- o mérito maior de Zaffaroni é nos fazer pensar sobre o lado do excesso punitivo do direito 
penal; 

 

- Conceito de conduta como idéia fundante: 

- causalismo: 

- a teoria da conduta no causalismo foi inspirada em uma lei de física, ou seja, da lei da 
causa e do efeito; 

- Liszt utiliza o modelo metodológico da época, ou seja, o positivismo naturalista; 

- o paradigma filosófico do causalismo era, portanto o positivismo naturalista; 
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- o positivismo pressupõe a premissa de que somente o conhecimento das leis da física 
(ciência da natureza por excelência) permite o estudo do objeto – nessa época o modelo 
físico reinante era o modelo newtoniano, que baseava-se na causa e no efeito; 

- somente os adeptos da física mecanicista poderiam ser considerados verdadeiros 
cientistas; 

- o empirismo é um método da ciência de razão prática típico: o método consiste em 
observar e descrever; 

- a humanidade, na segunda metade do século XIX, apostava todas as suas fichas nessas 
ciências. O homem acreditava que se dominasse a natureza tornaria toda ela sua, faria 
com que toda ela existisse em prol dos seus confortos; 

- nesse momento há um verdadeiro divórcio entre a realidade e o ambiente metafísico 
(com o conseqüente abandono da religião – por exemplo); 

- a conduta humana para os naturalistas era um movimento corpóreo voluntário (causa) 
que causa (nexo causal) uma modificação no mundo exterior (efeito); 

- a conduta humana era uma simples relação de causa e efeito; 

- nota-se que o resultado e o nexo de causalidade faziam parte da conduta humana; 

- voluntário seria o movimento ou a modificação? O que era voluntário era o 
movimento, e não a modificação no mundo interior; 

- os problemas do naturalismo se davam porque o cientista (Liszt) se via obrigado a 
explicar a conduta baseado em um conceito físico, e não em um conceito mental – como 
conceito físico, não haveria nenhum dado mental; 

- o conceito lisztisiano de conduta é fenomenológico, objetivo e livre de aspectos 
psicológicos (subjetivos); 

- dados psicológicos necessariamente deveriam ficar fora da conduta, ao ponto de dizer 
que a vontade somente era o movimento, não sendo provida de elementos intencionais; 

- depois de traçado o conceito de conduta, ela vai ser o princípio unificador do sistema; 

- o tipo descreve uma conduta (relação de causa <-> efeito), sendo o tipo portanto, 
puramente objetivo; 

- a conduta era antijurídica, logo a antijuridicidade era objetiva; 

- o injusto é a tipicidade + antijuridicidade, portanto, na época, o injusto era puramente 
objetivo; 

- o dolo, por ser elemento subjetivo, não fazia parte do injusto penal, estando situado na 
culpabilidade; 

- portanto a culpabilidade era psicológica; 

- o crime era -> injusto objetivo + culpabilidade subjetiva; 

- críticas: 

- na tentativa de homicídio, na lesão corporal dolosa e lesão corporal culposa a 
conduta é a mesma – isso se justifica em razão da diferença ser psicológica, 
repousada no elemento subjetivo. Esse é um grave problema da teoria em estudo, 
dificultando enormemente a situação. O conceito físico de conduta não consegue 
abordar elementos psicológicos que auxiliam a tipificação. O sistema escalonado 
de crime, onde um substrato é pressuposto de outro (tipicidade como 
pressuposto da ilicitude) simplesmente não funciona no causalismo; 

- o conceito de conduta é incompatível com a omissão (o grande fetiche do 
penalista sempre foi colocar a ação e a omissão sobre o mesmo conceito de 
conduta), não pela ausência de movimento corporal, (embora os causalistas 
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tentaram criar um conceito fisiológico de conduta – como distenção muscular – 
que não logrou êxito). O problema da omissão não é a ausência de movimento, 
mas sim o fato de que a omissão é normativa – omitir na verdade é não fazer 
aquilo esperado pela norma. O problema é que a omissão somente existe no 
DEVER SER. É impossível extrair no mundo do ser um conceito de omissão. Na 
verdade, omissão é uma ação de modo diferente do devido. No mundo da 
natureza a omissão não tem lógica nenhuma20; 

- aspectos relevantes sobre o neokantismo: 

- neokantismo não é uma teoria da conduta; 

- neokantismo é um movimento filosófico – para o direito penal, o que é importante é a 
Escola de Baden; 

- o neokantismo resgatou o valor das ciência do dever ser – que estavam eclipsadas pela 
ciência do ser; 

- Kant, 100 anos antes, no final do século XVIII sistematizou as ciências em ciências do 
ser e do dever ser (dicotomia interessante e já antiga). As ciências da natureza são 
conhecidas a posteriori, já as ciências do dever ser são conhecidas a priori; 

- o método das ciências do dever ser é diferente do método da ciências do ser; 

- ciência do ser -> observar + descrever 

- ciência do dever ser -> compreender + valorar 

- o neokantismo na verdade é uma valorização das ciências do dever ser, uma volta do 
direito penal ao mundo dever ser; 

- o neokantismo buscou uma reorganização valorativa – reviveu o mundo axiológico 
(mundo dos valores); 

- axiologia (dever ser) VS ontologia (ser) -> no neokantismo prevalece a axiologia; 

- estabalece-se um divórcio entre o mundo do ser e do dever ser no neokantismo, 
através da máxima de que “nada no mundo do ser é vinculante para o universo do dever 
ser”; 

- o erro sobre a pessoa (no tratamento do CP atual) é um exemplo da influência 
neokantina, onde o mundo do ser se separa (divorcia) totalmente do ser, há um 
verdadeiro rompimento da realidade (o que confirma que nada no mundo do ser vincula 
o universo do dever ser); 

- as consequências do neokantismo para do direito penal foram grandes: 

- imputação objetiva na tipicidade; 

- culpabilidade psicológico normativa; 

- ratio essendi e ratio cogniscendi na ilicitude; 

- na conduta humana mudou: 

- Gustav Radbruch disse que na teoria do crime não precisava estudar 
conduta humana. Primeiro que ação por ser o contrário de omissão, uma 
nega a outra, não podendo ser estudada sobre o mesmo gênero, sendo 
impossível um supraconceito de conduta humana (que inclua ação e 

                                                           
20

 Enquanto se criticava o causalismo, ao mesmo tempo acontecia um estremecimento fora do direito penal e 
dentro da física. A física, que era dotada de verdade absoluta, com Einstein e sua física quântica, seguido por 
Heinsenberg e sua teoria da incerteza (microfísica), derruba todos os pilares da física tradicional e 
consequentemente da certeza. A física passou a não servir mais como critério para justificar todos os aspectos 
com tanta confiança. No Direito Penal, abandona-se o seu estudo como ciência do ser e passar a ser uma 
ciência do dever ser, através de um movimento de filosofia do direito chamado neokantismo. 



 
 

Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes – Ciências Penais - Danilo Meneses – Pós-graduação  Página 23 
 

omissão). Além disso, não interessa saber para o direito penal o que é 
conduta humana, por fazer parte do mundo do ser, sendo que nada do 
mundo do ser interessa ao universo do dever ser; 

- para Radbruch a conduta humana deve ser suprimida do estudo do 
conceito analítico de crime – uma vez que sendo o direito penal uma 
ciência do dever ser, deve haver uma valoração da conduta como proibida 
ou permitida. O que é proibido ou permitido está descrito no tipo penal – 
portanto cabe ao tipo definir o que pode e o que não pode. Por esse 
raciocínio, a conduta humana é utilizada no tipo, utilizando-se somente a 
conduta humana típica – ele foi o primeiro a eliminar a conduta humana 
pré-típica. É o fato que passou a ser típico, não a conduta; 

- Edmund Mezger entende que crime é conduta humana tipicamente 
antijurídica e culpável. Ele considera que conduta são ações e omissões, já 
estas são formas de conduta humana. Ele entendeu que ação e omissão 
fazem parte do gênero conduta (criando um conceito superior – tarefa 
impossível de ser concluída com excelência). Na verdade, o conceito de 
Mezger foi vazio, tautológico. Mas Mezger diz que o conceito da conduta 
não diz nada justamente porque não necessita dizer, porque nada no 
mundo do ser vincula o mundo do dever ser – era o tipo que definia o que 
poderia ser feito ou não (o que mais uma vez evidencia o divórcio do ser 
com o dever ser); 

- teoria social da ação -> é uma consequência do neokantismo, surgida em 
1.932, que trazia o conceito de que a conduta humana para o direito penal 
somente interessava como fenômeno social – somente é relevante a 
conduta que influi e interfere na vida de outrem. Conduta humana seriam 
comportamentos voluntários que se vinculam ao universo social externo 
(seja positiva ou negativa a valoração de conduta). A teoria social tem base 
neokantista por valorizar as ciências valorativas. O conceito de conduta não 
corresponde à realidade para essa corrente – há um divórcio entre o ser e o 
dever ser. Nessa teoria, o conceito de conduta é doméstico, criado 
exclusivamente para o direito penal. 

 

- finalismo: 

- Hans Welzel é o nome maior do finalismo; 

- ele derruba causalismo e o neokantismo de uma só vez; 

- o autor alemão considera mentira a frase neokantista que diz que as ciências do ser 
não podem influenciar as ciências do dever ser; 

- ele parte do pressuposto de que alguns limites são dados pela natureza, portanto a 
norma penal deve observar tais limites; 

- portanto, existem limites no mundo do ser que devem se respeitados pelo mundo do 
dever ser. Ele abandona o divórcio entre o mundo do ser e do dever ser, tentando uni-
los; 

- o conceito central do pensamento welzeliano é a “estrutura lógica da coisa” da qual ele 
trabalha (ex.: feto no aborto); 

- a “coisa” que o direito penal sempre trabalha é a “conduta humana”, portanto o 
direito penal deve sempre respeitar a estrutura lógica da conduta; 

- Welzel entende que o conceito de conduta deve ser ontológico para sofrer posterior 
valoração; 
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- a conduta no mundo do ser no causalismo era totalmente divorciado da realidade, por 
ser apenas um fenômeno físico. Welzel entendeu que a conduta não era apenas um 
fenômeno físico, mas sim um fenômeno físico acrescido de um fim; 

- a vontade é a vontade de um fim – a finalidade é um conteúdo da vontade; 

- Welzel entendeu que conduta é um fazer guiado por um fim, um fazer final; 

- com Welzel, o dolo e a culpa passa para a conduta e a culpabilidade passa a ser 
desprovido do elemento volitivo (surge a culpabilidade normativa pura); 

- o injusto passa a ser subjetivo com Welzel; 

- Welzel entende que o tipo descreve conduta, portanto, descreve fazeres finais, logo o 
tipo é subjetivo e objetivo ao mesmo tempo – há tipo objetivo e tipo subjetivo. A 
finalidade do fazer típico é chamada de “dolo”; 

- a finalidade está na conduta e o dolo está no tipo – o dolo é a finalidade de fazer típico; 

- “dolo” não é sinônimo de “finalidade”, “dolo” é elemento do “tipo”; 

- o finalismo acabou com a divisão do tipo objetivo e subjetivo, criado pelo causalismo e 
mantido pelo neokantismo; 

- a antijuridicidade incide sobre a conduta, logo a antijuridicidade também é um fazer 
final, portanto a finalidade guia o fazer que caracteriza a excludente de antijuridicidade; 

- logicamente alguns problemas surgem com a criação metodológica de Welzel, daí 
algumas soluções de Welzel, apesar de reais (ligada ao ser) e dogmaticamente corretas, 
divorciam das soluções político-criminais e da justiça; 
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Luiz Flávio Gomes 
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AULA 5 

 

TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA 

- Introdução: 

- as vertentes da teoria da imputação objetiva mais famosas são de Claus Roxin e Günter 
Jakobs; 

- atualmente o conceito de tipo é o de “tipo penal”, sendo rechaçados os conceitos de “tipo 
legal”; 

- causalismo + neokantismo + finalismo -> utilizavam o conceito de tipo legal; 

- funcionalismo + Teoria Constitucional do Delito -> utilizam o conceito de tipo penal; 

- tipicidade no causalismo (puramente objetiva) = conduta + resultado naturalístico + nexo de 
causalidade + adequação típica 

- tipicidade no neokantismo (puramente objetiva) = conduta + resultado naturalístico + nexo 
de causalidade + adequação típica21 

- tipicidade no finalismo (objetiva + subjetiva) = conduta + resultado naturalístico + nexo de 
causalidade + adequação típica22 

- a forma de tratar a tipicidade (tipo legal) era muito formalista (seja no causalismo, 
neokantismo ou finalismo). Nesse momento a tipicidade era simplesmente o “fato adequado à 
lei”; 

- a novidade foi a inclusão do tipo penal no conceito de crime (surgido na década de 70 à 80); 

- a novidade é apresentada principalmente por dois autores: Roxin (alemão) e Zaffaroni 
(argentino); 

- Roxin contribuiu muito para o Direito Penal. De todas as coisas que o mesmo fez para o 
Direito Penal, talvez a mais importante seja a teoria da imputação objetiva; 

- Zaffaroni criou a teoria da tipicidade conglobante; 

- essas duas teorias vão se encontrar dentro do que se chama agora de “dimensão material da 
tipicidade”; 

- para a teoria constitucionalista do delito a tipicidade é -> formal + material (essa última 
alimentada pela imputação objetiva de Roxin e pela tipicidade conglobante de Zaffaroni); 

 

- Observações de Roxin quanto à imputação objetiva: 

- a conduta do agente precisa ser valorada (de acordo com o a teoria do risco); 

 - o agente só responde se criou ou incrementou um risco proibido; 

- o resultado deve ter nexo com o risco criado; 

- isso se chama nexo de imputação (está no plano material, não no plano formal como o 
nexo de causalidade); 

- a doutrina costuma chamar esse requisito de “risco convertido no resultado não 
querido pela norma”; 

                                                           
21

 A diferença é que o neokantismo reintroduz a teoria dos valores na tipicidade. Para essa teoria o tipo penal 
não era neutro, sendo na verdade “valorativamente significativo”. Vale lembrar que o tipo penal o causalismo 
era neutro. 
22

 No finalismo a parte objetiva é idêntica ao causalismo e neokantismo. O que se mudo (ou melhor, se acresce) 
é a parte subjetiva, compreendida pelo dolo acrescido da culpa. 

http://www.blogdolfg.com.br/
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- o resultado deve estar no âmbito de proteção da norma; 

 

- Tipicidade conglobante de Zaffaroni: 

- baseia-se no fato de que uma conduta autorizada pela norma não pode estar proibida (seria 
um contra sensu); 

- ex.: o abordo no caso de estupro é um caso interessante, já que existe norma 
permitindo tal aborto, portanto ele não pode estar proibido – o fato é típico 

 

- Funcionalismo sistêmico de Jakobs 

- o funcionalismo de Roxin é o funcionalismo moderado; 

- já o funcionalismo de Jakobs é o funcionalismo sistêmico, extremado; 

- para Jakobs o Direito Penal possui a função de proteção da norma – herança da teoria dos 
sistemas de Niklas Luhmann; 

- Jakobs considera como crime uma violação da norma; 

- Jakobs considera crime como a frustração das expectativas normativas; 

- Jakobs considera a pena como confirmação da vigência da norma – assim todo crime deve ter 
pena (herança de Kant, que dizia que o crime era a negação da vigência da norma, portanto a 
pena era a negação da vigência do crime, consequentemente, a afirmação da norma); 

- a pena restaura a vigência da norma; 

 

- Funcionalismo adotado: 

- o sistema de Roxin é o mais adotado por estabelecer limites (inclusive constitucionais) para o 
Direito Penal; 

- é mais aceito, portanto, o funcionalismo moderado de Roxin; 

- o modelo de Jakobs é que acabou caindo no Direito Penal do Inimigo – é um modelo sem 
limites. O Direito Penal do Inimigo se trata de um Direito Penal de Exceção (LFG o critica por 
não ser nem Direito, nem Penal; 

- a maioria crítica ao sistema de Jakobs é a falta de espírito crítico em relação à norma – essas 
palavras são do LFG que considera o sistema de Jakobs totalmente autoritário; 

 

- Tipicidade material: 

- valoração da conduta + valoração do resultado (jurídico) 

- a conduta é requisito formal, mas a valoração dela está no campo da tipicidade material; 

- o juiz deve valorar a conduta com base na “teoria do risco” de Claus Roxin; 

 

- Teoria do Risco: 

- o risco para Roxin e o risco para o bem jurídico protegido pela norma; 

- a teoria foi construído para os crimes culposos, mas depois abrangeu também os delitos 
dolosos; 

- regras: 

- 1ª regra: o fato só é materialmente típico se o agente criou ou incrementou um risco 
proibido relevante – a contrario sensu, quem cria risco permitido não responde por 
nada, ante a ausência de desvalor da conduta; 
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- Cursos causais hipotéticos: 

- cursos causais hipotéticos são cursos causais que efetivamente não 
aconteceram, mas que hipoteticamente teriam acontecidos mesmo com a 
abstenção da conduta; 

- os cursos causais hipotéticos não podem absolver o réu uma vez que o juiz 
julga fatos, não hipóteses; 

- situações de risco permitido onde não há responsabilização penal: 

- o dono da concessionária não responde pelo acidente causado por um 
motorista que comprou o carro na sua concessionária e matou alguém 
(vender carro é gerar risco permitido); 

- dono da loja vendeu a arma e o sujeito que comprou matou alguém – o 
dono da loja não responde por homicídio porque criou um risco permitido 
ao vender a arma; 

- o dono da loja vendeu uma arma para o sujeito sabendo que este iria 
matar alguém, o sujeito pega e mata alguém – o dono da loja não responde 
por homicídio porque criou um risco permitido ao vender a arma; 

- o dono somente responderia se extrapolasse sua função, como por 
exemplo, ao vender uma arma de calibre proibido sabendo da 
intenção homicida do comprador; 

Observação: 

 Quem cumpre uma função estereotipada e inócua (expressão de Jakob) 
cria um risco permitido e não responde penalmente pelo resultado. Porém, 
se houver fuga da função estereotipada há imputação penal com a 
assunção da responsabilidade por parte do agente – contribuições 
anormais geram responsabilidade penal. 

- conhecimentos específicos: quem atua com conhecimentos específicos, aproveitando-
se disso, responde penalmente; 

- ex.: se você descobriu e tem um conhecimento especial que determinado avião 
possui uma bomba, daí compra uma passagem para a sogra no dito avião e ela 
vem a falecer com a explosão deste – o sujeito responde por homicídio em razão 
da existência do conhecimento especial23; 

- intervenções médicas: interessantes observações devem incidir nesse caso; 

- ex.: caso o médico, ao fazer uma cirurgia, fez tudo correto e a vítima não 
resistiu, o risco é permitido e o fato é um irrelevante penal – caso o médico erre e 
realize uma conduta não recomendada pela teoria médica, responde pelo 
homicídio em razão de ter criado um risco proibido; 

- lesões esportivas: havendo correlação entre a lesão e o esporte (portanto, havendo 
conduta estereotipada em razão do esporte, ou, como Jakobs, havendo simples 
cumprimento do papel), há criação de risco permitido e não há responsabilização penal 
– porém, caso o risco tenha sido criado em razão da violação das regras esportivas, há 
risco proibido e responsabilização penal pelo resultado não querido; 

- obs.: a doutrina antiga absorvia nesse caso como excludente de antijuridicidade 
(ilicitude), já a doutrina nova considera essa como causa excludente da tipicidade 
material; 

                                                           
23

 Vale lembrar que cabe ao Ministério Público (ou melhor, à acusação) a prova da existência ou não de 
conhecimentos específicos por parte do autor para autorizar a imputação penal. 
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- ofendículos: ofendículos são meios de proteção de bens jurídicos, como por exemplo o 
cachorro na casa, os cacos de vidros no muro, a cerca elétrica; 

- a colocação de ofendículos gera um risco permitido em regra – mas há situações 
em que pode caracterizar riscos proibidos. Tudo depende de estar ou não 
seguindo os padrões; 

- no caro de risco permitido, logicamente, exclui-se a tipicidade; 

- estrito cumprimento do dever legal: como cria risco permitido, age como excludente 
de tipicidade e não de antijuridicidade; 

- princípio da confiança: quem realiza uma atividade observando as regras dessa 
atividade pode confiar que os outros também observarão as mesmas regras – portanto, 
quem age de acordo com a norma tem a legítima expectativa de que os outros também 
cumprirão o mandamento legal; 

- tal princípio surgiu com a divisão de papéis na atividade médica, em autêntico 
trabalho de equipe; 

- o cirurgião, a título de exemplo, confia que o anestesista tenha cumprido seu 
papel; 

- a regra do princípio da confiança comporta exceções, quando há indícios claros 
de que a confiança depositada na conduta de terceiro é inidônea em razão do 
comportamento anterior que conduz a essa inidoneidade – como no exemplo de 
uma criança correndo atrás de uma bola em plena avenida paulista e você 
dirigindo confia que a criança não atravessará a rua e acaba matando ela (nesse 
caso, há responsabilização penal); 

- tipicidade conglobante: a teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni, em todas as 
suas vertentes, exclui a tipicidade da conduta. Zaffaroni considera que a tipicidade penal 
é composta da tipicidade formal + tipicidade conglobante, sendo essa última constituída 
pela tipicidade material acrescida da conduta antinormativa – na verdade, todas as 
situações de Zaffaroni que excluem a tipicidade em razão da exclusão da tipicidade 
conglobante criam riscos permitidos; 

- redução/diminuição do risco: quem atua diminuindo ou reduzindo o risco não cria risco 
proibido e não é responsabilizado criminalmente; 

- ex.: “A” está conversando com “B” e um carro desgovernado vem vindo e vai 
atropelar “B”. “A”, ciente do perigo que corre “B”, o empurra, salva sua vida e 
este vem a sofrer uma lesão no nariz. “A” não responde uma vez que o risco é 
permitido, já que a conduta se deu em favor de “B” – aqui não se aplica o estado 
de necessidade porque houve atitude contra a vítima, não contra o agressor da 
vítima; 

- consentimento da vítima: caso exista o consentimento da vítima e o bem jurídico seja 
disponível, o risco criado passa a ser permitido e o fato passa a ser atípico – vale lembrar 
que tal regra somente vale para o caso de bens jurídicos disponíveis, não sendo aplicada 
quando o bem jurídico protegido pela norma é indisponível. Antigamente esse tema 
pertencia à antijuridicidade; 

- exemplo polêmico: “A” está com AIDS e informa para a vítima “B” que está com 
AIDS. Esta opta mesmo assim por transar sem camisinha e é infectado. “B” vem a 
morrer em razão da infecção. “A” responde ou não pela morte? Roxin diz que “A” 
deve responder pelo homicídio, já Jakobs diz que não deve haver 
responsabilização pelo homicídio; 
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- autocolocação em risco diante da própria conduta: é o exemplo claro da overdose, 
onde muitas pessoas estão consumindo drogas juntas e uma exagera e acaba sofrendo 
overdose, situação na qual não há responsabilidade pela morte – vale lembrar que no 
atirador de facas não se aplica a teoria da autocolocação em risco diante de conduta 
própria, uma vez que a conduta geradora de perigo não foi da vítima, mas sim do 
atirador de facas; 

- cooperação para autocolocação em risco da própria vítima: é o exemplo do dono do 
jornal que manda o jornalista ir ao Iraque cobrir a guerra do Iraque em razão de uma 
remuneração fixada. O dono do jornal não responde pela morte do jornalista na guerra 
uma vez que tal conduta criou um risco permitido e a autocolocação em perigo da 
vítima é por conta dela; 

- 2ª regra: o resultado deve ter nexo com o risco criado (nexo de imputação); 

- ex.: um sujeito subtrai o carro de outro e este vem a morrer em razão do susto 
em saber que o carro foi subtraído – não há nexo entre e morte e o risco criado, 
assim, o agente do furto não respondo pela morte da vítima; 

- somente haverá nexo de imputação quando o risco proibido criado se converter 
no resultado não querido pela norma; 

- sintetizando, o risco proibido deve se plasmar no resultado; 

- caso haja conhecimentos especiais, a situação pode gerar imputação caso a 
conduta seja realizada valendo-se dos conhecimentos especiais; 

- 3ª regra: o resultado deve estar no âmbito de proteção da norma: 

- somente há responsabilização se o resultado estiver no âmbito da proteção da 
norma em contento; 

- exemplo claro é o ocorrido dos ciclistas (presente em quase todas as obras 
nacionais que tratam do tema); 

- autoria colateral complementar: é o caso típico de cooperação dolosamente 
distinta, onde somente com as duas condutas (sem concurso) fazem com que o 
resultado lesivo seja possível (exemplo dos garçons e do veneno, que o finalismo 
e a conditio sine qua non não consegue resolver de forma dogmaticamente 
correta), situação na qual ambos somente respondem por tentativa; 
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Welington 
AULA 6 

 

DIMENSÃO SUBJETIVA DO TIPO 
- Introdução: 

- justamente no pensamento de Hans Welzel e no seu desenho finalista que os aspectos 
subjetivos do tipo ficam evidenciados; 

- no modelo naturalista (causalista) a tipicidade era meramente descritiva, não havendo 
nenhum aspecto subjetivo (dolo/culpa); 

- a idéia da congruência/simetria acompanhou o pensamento de Welzel todo o tempo – tendo 
trazido ganho e também alguns problemas; 

- o melhor tipo para observar a congruência/simetria é o “tipo comissivo doloso”, pois ilustra o 
aspecto objetivo de forma claro em razão da constatação de uma atuação positiva, já o 
aspecto doloso exalta o aspecto subjetivo de forma cristalina; 

 

- Dimensões da tipicidade objetiva: 

- dimensão formal: 

- conduta + resultado + nexo causal + tipicidade (adequação típica) 

- conduta: 

- as condutas devem necessariamente ser voluntárias; 

- condutas sem voluntariedade não preencher a dimensão formal do delito; 

- resultado: 

- pode ser tomado na acepção fenomênica (naturalista), como modificação do 
mundo exterior, ou no aspecto jurídico, como afetação do vem jurídico protegido; 

- nexo causal: 

- o nexo causal desempenha um importante papel nesse recorte, nesse desenho 
do tipo, uma vez que não há como vincular o resultado à conduta sem a presença 
do nexo causal – que traduz uma relação de causa e efeito entre a conduta e o 
resultado; 

- dimensão material24: 

- desaprovação conduta + desaprovação do resultado (ou a imputação objetiva do 
resultado) 

- observações importantes: 

- nota-se que a tipicidade formal possui os elementos que caracteriza a estrutura do 
tipo. Já a dimensão material, ao tratar da desaprovação da conduta, desaprovação do 
resultado e também a imputação objetiva, contemplaria a essência do injusto que radica 
na tipicidade objetiva; 

- é importante observar a dimensão material porque o sentido do injusto está 
justamente na ação desvaliosa, uma vez que não é assunto do Direito Penal os atos que 
não revelam um desvalor para o sistema como um todo; 

- nos delitos culposos ressalta-se o desvalor da conduta, já nos delitos dolosos ressalta-
se o desvalor do resultado. A imputação objetiva seria o local onde importantes 
aspectos seriam questionados, como a verificação da efetiva participação (concorrência 

                                                           
24

 Nesses aspectos reside a matéria, o conteúdo do injusto. O sentido de desvalor da ação que está 
contemplado em sua materialidade nessa dimensão. 
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do agente para o evento), bem como a qualidade do risco criado pela conduta do 
agente; 

 

- Dimensão subjetiva da tipicidade: 

- essa terceira dimensão é a dimensão subjetiva do tipo; 

- conclui-se que a tipicidade é 3D (objetiva formal + objetiva material + subjetiva); 

- a dimensão subjetiva do tipo é representada por excelência pela figura do “dolo” – que é o 
elemento subjetivo geral das condutas; 

- ao contrário do que muitas vezes sugerem os nossos manuais, a culpa é um aspecto 
normativo, não sendo, portanto um aspecto subjetivo por excelência; 

- a responsabilidade subjetiva diz que nenhuma conduta será punida sem que o agente tenha 
atuado com dolo ou com culpa; 

- vale ressaltar que alguns tipos penais exigem um elemento a mais do que o dolo, um 
verdadeiro plus; 

- vale deixar claro que o conceito de “dolo” ainda é bastante controvertido na literatura 
moderna. De todo modo, o dolo precisa ser atualizado no sentido de ser processa uma des-
subjetivização (mesmo que o dolo seja um elemento subjetivo por excelência); 

- cada vez mais o sistema procura mostrar que o sentido geral do direito penal se dá quando se 
coloque ao juiz um critério de decisão que garanta a ampla defesa e o contraditório. O “dolo”, 
em razão de ser um fantasma, coloca-se como um impasse para o exercício dessa tendência;- 

- portanto, a noção do dolo não pode ser rudimentar, com referência apenas a uma vontade 
(inacessível, indemonstrável e insuscetível de avaliação e refutação). O dolo não deve ser 
identificado apenas no plano da vontade, deve ser compreendido como uma “assunção 
aprovadora do risco”; 

- a aferição do dolo deve ser feita através da avaliação de como foi feita a exteriorização da 
conduta daquele indivíduo que presumimos ter atuado com dolo – engraçado que de certa 
forma isso justamente é um aspecto que foi notado por Jakobs ao tentar objetivar todo o 
sistema, refutando aspectos subjetivos em razão de sua obscuridade (que fique claro que essa 
é uma opinião minha e não do professor, apenas para ressaltar as premissas que sustentaram 
a teoria do catedátrico alemão); 

- o dolo (e seus elementos) precisa ser observado por meio de uma conduta que se 
exteriorizou através da ação – o dolo existe, com seus elementos intelectivos e volitivos, 
devendo ser aferidos e observados através do que o agente realmente realizou25; 

- há uma polissemia no dolo, no sentido que tal expressão contempla vários significados. Esse 
caráter estaria mais do que definido inclusive por todas as incorporações que as diversas 
correntes doutrinárias desenvolveram acerca do dolo (causalismo + neokantismo + finalismo + 
funcionalismo); 

- há uma necessidade de se atualizar a compreensão do aspecto subjetivo do tipo, sem deixar 
de perceber que o dolo contempla um aspecto intelectivo acrescido de um aspecto volitivo, 
porém, devendo tais elementos ser analisados de acordo com a observação da conduta 
perpetrada; 

- o aspecto subjetivo possui outros elementos: é o que a doutrina chamava de “dolo 
específico”; 

                                                           
25

 O professor, pela via indireta, reconheceu que os aspectos subjetivos são arbitrários quando não revestidos 
dos aspectos objetivos que o dão idoneidade. Como o importante é a exteriorização da conduta, parece 
carecer de maior importância os aspectos subjetivos – como queria Welzel na criação e aprimoramento da sua 
teoria. 
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- alguns tipos penais reclamam algo mais específico do que o dolo, que é o antigo “dolo 
específico”; 

- modalidades de dolo: 

- dolo direito / imediato / de primeiro grau ->  

- dolo direto / mediato / de segundo grau -> 

- dolo eventual (que se aproxima da culpa consciente - reckless26) -> 

- dolo alternativo -> 

- dolo genérico -> 

- dolo jurídico / dolos malus ->  

- dolo natural -> inclui a consciência da ilicitude; 

- dolo geral / dolos generalis -> sugere que não há necessidade de uma especificidade do 
dolo para cada elemento de determinado contexto – autoriza a imputação do resultado 
através de um dolo direto sucedido de um dolo eventual que está orbitando em relação 
à conduta;  

- dolo antecedente -> 

- dolo subseqüente -> 

- dolo superveniente -> 

- dolo premeditado -> 

- dolo de ímpeto ->  

- dolo específico -> a expressão é incongruente, uma vez que o dolo é específico pela 
própria natureza; 

- Observação: 

- a distinção prática entre culpa consciente e dolo eventual deixa bem claro a 
necessidade de criação de um critério seguro para a diferenciação dos dois 
institutos – é necessária a criação de um método que abarque os fatores objetivos 
do fato e renda a conclusão sobre o enquadramento entre um ou outro instituto; 

 

- elementos subjetivos do tipo distinto do dolo – requisitos subjetivos especiais do injusto 
doloso – antigo dolo específico: 

- os tipos comissivos dolosos consumados são referência por ter todo o lado subjetivo 
do tipo completo – são congruentes. A congruência pode não ser plena. A doutrina 
chama de “crimes congruente assimétricos” aqueles em que há um aspecto subjetivo 
especial – os delitos de tendência são exemplos. Há também “delitos de intenção 
transcendentes” (ex.: extorsão – crime de resultado cortado, uma vez que pouco 
importa se a vantagem será obtida ou não). Os “delitos de atitude interna” tem como 
exemplo o falso testemunho – nessas situações há requisitos subjetivos especiais do 
injusto doloso; 

 

- Tipo complexo: 

- a conjugação do “tipo objetivo formal + tipo objetivo material + tipo subjetivo” formou o tipo 
complexo; 

                                                           
26

 É uma categoria proposta por um autor americano, criando uma categoria intermediária entre o dolo e a 
culpa consciente – é como se fossem formas qualificadas de culpas conscientes ou formas abrandadas de dolo 
eventual. A vantagem é resolver as discrepâncias práticas (mudança brusca da intensidade da sanção penal) 
que geram quando há dúvida entre o enquadramento da conduta como dolosa ou culposa. 
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- só haverá uma unidade coerente da tipicidade quando o aspecto objetivo e subjetivo do tipo 
estiverem coordenados; 

- quando se diz que o erro de tipo exclui o dolo, está se dizendo que o dolo integra o tipo; 

 

- Erro27 de tipo: 

- segundo o CP atual, o erro de tipo exclui o dolo. O erro de tipo exclui o dolo porque o dolo 
encontra-se no tipo; 

- a tipicidade complexa (tipicidade objetiva + tipicidade subjetiva) tem o dolo de forma 
indiscutivelmente dentro dela mesma – por isso o erro sobre elemento constitutivo do tipo 
exclui o dolo; 

- o erro de tipo se desenvolve em função do reconhecimento de que o tipo possui uma função 
subjetiva – fruto da construção finalista de Welzel; 

- tecnicamente falando, o erro acidental não se trata de erro de tipo, sendo hipóteses a parte, 
uma vez que não são “erros sobre o elemento constitutivo do tipo penal”; 

- o erro de tipo se traduz na falsa percepção da realidade sobre o elemento constitutivo 
(essencial) do tipo – nesse caso o elemento cognitivo/intelectivo do dolo não está presente; 

- erro acidental recai sobre um elemento secundário, ocasional do tipo – não é, portanto, erro 
de tipo; 

- dentro do artigo 20 do CP há duas espécies claramente destacadas: 

- “o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo” (erro de 
tipo invencível, escusável, inevitável) – nesse caso há uma impossibilidade completa de 
imputar o resultado ou conduta a alguém sem que fosse possível que no caso concreto o 
agente tivesse apreendido o caráter típico do injusto; 

- “mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei” (erro de tipo vencível, 
inescusável, evitável) – nesse caso há uma impossibilidade parcial de imputar o 
resultado ou conduta dolosa a alguém, havendo imputação a título de culpa em razão 
de um critério de política criminal. Se o indivíduo, empregando um cuidado médio de 
diligência, pudesse evitar o resultado, responde a título de culpa, uma vez que o erro se 
deu por um motivo de imprudência – a imprudência se deu anteriormente ao erro, não 
na conduta típica em si. Houve uma violação do dever objetivo de cuidado que originou 
o erro. Não se trata de um erro culposo, mas sim de um erro que deriva da culpa 

- §1º –  

- erro de proibição VS erro de tipo: 

- o código penal é finalista, daí o injusto finalista é o objeto da valoração, sendo 
composto pelo tipo e pela ilicitude – no erro de tipo trabalha as questões relativas ao 
tipo penal, enquanto no erro de proibição trabalha as questões relativas à culpabilidade 
– embora o erro pareça incidir sobre o substrato da ilicitude; 

- o artigo 21 diz que “o desconhecimento de lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude 
do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um 
terço”. 

- as consequências do artigo 21 se relacionam com a culpabilidade – principalmente com 
a questão da dosimetria de pena e com a potencial consciência da ilicitude (dependendo 
da evitabilidade ou não do erro); 

                                                           
27

 A ignorância é um desconhecimento, já um erro é uma “ignorância positiva” (a expressão é terrível – risos). 
Portanto, o erro é uma falsa compreensão do conhecimento, um conhecimento que foge da verdade. 
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- na verdade, as consequências do erro de proibição estão afetas à culpabilidade, não à 
tipicidade como o erro de tipo – o erro de proibição inevitável isenta de pena, enquanto 
o erro de proibição evitável reduz as penas; 

- §1º do artigo 20 do CP: 

- nomenclaturas: 

- descriminante putativa; 

- descriminante putativa fática -> nomenclatura da lei; 

- erro de tipo permissivo; 

- erro sui generis; 

- erro de proibição sui generis -> forma doutrinariamente mais acertada; 

- o problema está no artigo 20, §1º, com estrutura de erro de tipo e consequências de erro de 
proibição; 

- Artigo 20 - §1º - “É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas 
circunstâncias, supões situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há 
isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.” 

- o primeiro período indica o caráter de exclusão da culpabilidade; 

- o segundo período indica praticamente um erro de tipo; 

- essa questão é típica da “legítima defesa putativa”;  

- nesse caso há um erro de proibição na estrutura – a consciência do agente em relação 
à ilicitude ficou prejudicada, uma vez que o agente teve uma percepção dos fatos 
diferente do real; 

- não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punido como crime 
culposo – o indivíduo não tinha consciência efetiva da ilicitude, não tinha culpabilidade 
dolosa, mas se ele fosse cuidadoso, evitaria o resultado, havendo culpabilidade culposa, 
pois era possível (potencialmente falando) ele ter consciência da ilicitude. O crime é 
doloso e o fato é punido como crime culposo – nesse caso, a punição é a mesma do erro 
de tipo, gerando a aplicação da pena do delito culposo28; 

- o que definiu a localização de tal erro no artigo 20 foram as consequências – muito 
próximas ao erro de tipo. Embora tenha uma estrutura jurídica de erro de proibição (por 
interferir na consciência da ilicitude), as consequências são bem próximas ao erro de 
tipo; 

- erro de proibição: 

- direto -> o sujeito erro e pensa que a conduta não é proibida – pensa-se não ser crime 
usar lança-perfume; 

- indireto -> o sujeito pensa existir uma causa justificante que tornaria a ação dele 
legítima, como no exemplo do sujeito dono do comércio que vai na casa do devedor e 
pega seus bens – descriminante putativa, mas não é descriminante putativa fática. Pode 
excluir a culpabilidade. 

- indireto -> erro quanto aos limites da justificante existente – é o exemplo do caso em 
que o cara mata o desafeto, mas a agressão não é mais atual. Também pode excluir a 
culpabilidade; 

  

                                                           
28

 No caso do homicídio, o crime não será culposo, mas o erro que será culposo. Portanto, o crime de homicídio 
nesse caso vai ao tribunal do júri. Nesse caso o erro é culposo e a ação é dolosa. 
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Alexandre Salim 
AULA 7 

 

A ANTIJURIDICIDADE/ILICITUDE EM DIREITO PENAL 
- Introdução: 

- o professor Salim é aluno de doutorado na Universidade de Roma, estando sob orientação do 
professor Luigi Ferrajoli; 

- Ferrajoli entende que o direito penal é um mal necessário, apenas para evitar a vingança 
privada – deve haver uma aplicação minimalista do direito penal a partir de garantias; 

- o conceito de crime pode ser definido a partir de um aspecto legal, formal, material ou 
analítico; 

- do ponto de vista legal, crime é uma infração penal a que se comine pena de reclusão ou 
detenção (artigo 1º da Lei de Introdução do Código Penal); 

- do ponto de vista formal, crime é uma mera violação da norma penal; 

- do ponto de vista material, crime é um comportamento humano que ofende ou que expõe a 
perigo (concreto) bens ou interesses tutelados pela lei penal; 

- do ponto de vista científico (dogmático, doutrinário, analítico), o conceito de crime pode 
variar: 

- causalistas29 + finalistas tripartido: 

- crime = fato típico + antijurídico + culpável 

- finalismo dissidente/bipartido: 

- crime = fato típico + antijurídico (a culpabilidade não faz parte do conceito 
analítico de crime) 

- todos os elementos do crime exigem a ilicitude/antijuridicidade; 

 

- Nomenclatura: 

- ilicitude ou antijuridicidade? 

- a maioria dos penalistas no Brasil trabalha as duas expressões como sinônimas; 

- atualmente, sugere-se uma preferência pelo termo ilicitude, surgindo alguns 
argumentos: 

- o artigo 21 do CP, que trata do erro de proibição, fala um erro que se dá sobre a 
ilicitude. Portanto, há uma preferência do legislador sobre o termo “ilicitude”; 

- Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, em sua teoria do fato jurídico, trata do 
crime. O crime é, portanto, um fato jurídico. Portanto, se um crime é um fato 
jurídico, é impossível que ele seja, ao mesmo tempo, antijurídico; 

- o termo “ilicitude” é mais moderno e coerente; 

 

- Caráter da ilicitude (ilicitude objetiva VS subjetiva): 

- Teoria subjetiva: 

- a ilicitude só é dirigida a pessoas imputáveis – somente os imputáveis conseguem 
compreender, possuem a capacidade de cognição acerca do caráter do ilícito; 

                                                           
29

 No causalismo, como o dolo e a culpa está na culpabilidade, é lógico que a culpabilidade deve integrar o 
conceito de crime, sob pena de se criar responsabilidade penal objetiva.  
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- o grande problema no Brasil é que os doentes penais podem praticar fatos ilícitos, na 
verdade, o grande problema da teoria é a confusão que ela cria entre ilicitude e 
culpabilidade; 

- Teoria objetiva: 

- tal teoria apenas se preocupa com a contrariedade entre o fato e a norma. Eventual 
carga subjetiva que recaia sobre o fato ou sobre o próprio comportamento do agente, 
ou é estudada dentro da culpabilidade; 

- a ilicitude é puramente objetiva; 

- Entendimento majoritário no Brasil: 

- no Brasil, o entendimento majoritário é de que a ilicitude é objetiva; 

- porém, mesmo adotando a teoria objetiva, há problemas. O maior problema é a 
questão de saber se a conduta, para ser lícita, precisa ser compreendida pelo agente, se 
o agente precisa ter consciência de que ele encontrava-se na situação justificante 
autorizadora da própria conduta; 

- essa discussão perde força em relação ao estado de necessidade, já que o artigo 24 do 
CP diz que se considera em estado de necessidade quem “pratica o fato para salvar de 
perigo atual” – elemento subjetivo do estado de necessidade; 

- o artigo 25 do CP, que trata da legítima defesa, parece não ter elemento subjetivo 
explícito; 

- para o estado de necessidade, por força de lei, exige-se o elemento subjetivo. Para as 
demais três causas de justificação, como não há lei tratando do tema, surge duas 
posições: 

- posição amplamente majoritária -> exigência do requisito subjetivo30; 

- posição minoritária -> ausência do requisito subjetivo; 

- Comentário: 

- o que se nota é o enfraquecimento da teoria puramente objetiva da ilicitude; 

- o maior problema, segundo o professor, é trabalhar com analogia em desfavor do réu -  
como somente uma das teses exige o elemento objetivo (de acordo com a lei), a 
analogia feita com tal interpretação contraria a regra de que a analogia em direito penal 
só pode melhorar a situação do réu; 

- que fique claro que os autores mais modernos se situam amplamente pela exigência 
do elemento subjetivo; 

 

- Causas supralegais de exclusão de ilicitude: 

- no momento em que a tipicidade deixa de ser puramente formal e passa-se a haver uma 
visão de ofensa ao bem jurídico tutelado, se pega o conceito material de crime, que era 
analisado na ilicitude, e passa-se a analisá-lo como elemento material da tipicidade; 

- para os autores que ainda defendem que a insignficância é uma causa supralegal de exclusão 
da ilicitude, os princípios seriam causas supralegais; 

- que fique claro que o Código Penal Militar traz, expressamente, a previsão do princípio da 
insignificância; 

- quando o conceito material de crime desce para o primeiro degrau, passa a se enxergar uma 
tipicidade material, os autores modernos passam a considerar os princípios como causa legal 
de exclusão da própria tipicidade; 

                                                           
30

 A não exigência de tal requisito poderia estar chancelando práticas criminosas. 
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- com a avaliação do conceito material de crime na própria tipicidade, a teoria das causas 
supralegais de exclusão da ilicitude acabam perdendo força; 

- a única causa supralegal da exclusão da ilicitude que ainda pode gerar efeitos práticos é a do 
“consentimento do ofendido”; 

- a tese do consentimento do ofendido pressupõe algumas análises: 

- natureza do bem jurídico: bem jurídico disponível X indisponível31 

- em regra, somente aplica-se a tese no caso de bens jurídicos disponíveis -> 
honra e patrimônio são bens jurídicos disponíveis por excelência; 

- o momento do consentimento: até a consumação do crime; 

- capacidade para consentir: trabalha-se com a capacidade civil e imputabilidade 
penal (a regra é de 18 anos, com exceção para a liberdade sexual, cujo 
consentimento começa com os 14 anos); 

- exclusão de qual elemento do crime? Depende do dissenso da vítima: 

- deve-se analisar se o dissenso é ou não elementar típica. Caso o dissenso 
seja elemento constitutivo do tipo penal, a tese do consentimento do 
ofendido exclui a tipicidade – exemplos: violação de domicílio, estupro; 

- caso o dissenso não esteja previsto como elementar típica, caso em que o 
consentimento do ofendido exclui ilicitude (causa supralegal de exclusão da 
ilicitude); 

- muitas vezes as causas de exclusão da ilicitude são legais, e não 
supralegais (ex.: a lei 6.538/78, no seu artigo 10, possibilita a abertura das 
cartas suspeitas pelo serviço postal; a lei 9.605/98 traz no seu artigo 37, 
várias causas de estado de necessidade; o artigo 146 do Código Penal, que 
diz não haver constrangimento ilegal na atividade médica sem 
consentimento do paciente, mas com iminente perigo à vida do paciente; o 
artigo 128 do CP que não pune o aborto caso não haja outro meio de salvar 
a vida da gestante); 

- Estado de necessidade: 

- artigo 128 do CP e estado de necessidade: 

- é o confronto de bens lícitos em uma ocasião em que um dos bens terá de ser 
sacrificado; 

- o artigo 128 do CP traz um confronto de VIDA VS VIDA (inciso I), hipótese típica de 
estado de necessidade. Já no inciso II, há um confronto dos bens VIDA VS HONRA DA 
MÃE, assim o professor não concorda que o inciso II seja um caso de estado de 
necessidade. Somente poderia falar em estado de necessidade se trocasse o bem 
jurídico “honra da mãe” por “dignidade da pessoa humana – da mãe” ou, em outra 
saída, trabalhar com uma hipótese legal de inexigibilidade de conduta diversa; 

- além do mais, o artigo 128, inciso II, diz “não se pune”, o que parece trazer um fato 
típico e ilícito, porém apenas não culpável – a saída é bastante inteligente; 

- no caso de concurso, a tese prevalente tem sido a de estado de necessidade; 

- pressuposto: 

- o estado de necessidade pressupõe o conflito entre dois bens lícitos, de tal forma que 
um deles terá de ser sacrificado para a sobrevivência do outro; 

- natureza jurídica: 

                                                           
31

 Bem de interesse predominantemente público. O estado detém o monopólio da decisão sobre o bem. 
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- artigo 23, CP -> causa legal de exclusão da ilicitude cujos requisitos estão no artigo 24 
do código penal; 

- requisitos: 

- perigo atual -> perigo não é lesão, mas sim probabilidade de lesão. A origem do perigo 
pode ou não ser humana, uma vez que a nomenclatura usada não exige que a conduta 
criadora do perigo seja humana. O perigo pode originar do homem, de fato da natureza 
ou até mesmo do ataque de seres irracionais; 

- ameaça a direito próprio ou alheio -> quando a lei fala em direito, ela não limita o 
estado de necessidade apenas para a defesa da vida e do corpo (como acontece em 
alguns países); 

- perigo não provocado voluntariamente pelo agente -> a voluntariedade inclui o dolo e 
a culpa? Surgem duas posições: 

- se o perigo foi provocado dolosamente, não cabe estado de necessidade; 

- se o perigo foi provocado culposamente, existem duas posições: 

- admite estado de necessidade (majoritária)32; 

- não admite estado de necessidade (minoritária); 

- inexistência de dever legal no enfrentamento o perigo -> não pode alegar o estado de 
necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. As profissões em que o 
risco é inerente, não aceita o estado de necessidade. Logicamente, deve haver uma 
razoabilidade na interpretação, sob pena de se exigir atitudes totalmente heróicas – o 
que não coaduna com o sentido da norma. Logicamente, a regra é a necessidade de agir 
do garante, e a exceção é o caso em que a própria razoabilidade implica uma análise que 
afaste a necessidade da conduta salvadora do garante; 

- todo garante deve agir? 

- o artigo 13, §2º do CP, traz a omissão imprópria, um verdadeiro dever 
jurídico de agir. Tal artigo possui três alíneas: 

- alínea “a” -> dever legal; 

- alínea “b” -> dever contratual; 

- alínea “c” -> ingerência; 

- na letra “a” é clara a incidência do dever legal e da posição do garante e 
seus reflexos na temática do estado de necessidade; 

- o dever legal do artigo 24, §1º, inclui apenas a letra “a” do artigo 13, §2º? 
É óbvio que o garante do artigo 13, §2º, alínea “a”, não podem alegar 
estado de necessidade. Mas e no caso de dever contratual e de ingerência? 
Aquele que provoca dolosamente o perigo não pode alegar o estado de 
necessidade, assim no caso da alínea “c” também não há possibilidade de 
alegar estado de necessidade. A discussão está justamente na alínea “b”, 
surgindo duas posições: 

- 1ª posição: cabe estado de necessidade no caso do dever 
contratual, pela interpretação literal do §1º do artigo 24, uma vez 
que a lei fala apenas em dever legal; 

- 2ª posição: não cabe estado de necessidade no caso de dever 
contratual, pela interpretação sistemática do §1º do artigo 24. Não 
haveria coerência de punir quem tem o dever legal e o dever de 
ingerência, não punindo quem tem o dever contratual de agir – 

                                                           
32

 O professor, assim como eu, não concorda com tal posição. 
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parece ser a posição mais coerente com a dogmática penal moderna 
e também majoritária no Brasil; 

- inevitabilidade -> o estado de necessidade deve ser considerado a ultima ratio, o 
último mecanismo, quando realmente não há nenhuma outra forma de evitar o perigo. 
O estado de necessidade deve ser inevitável; 

- proporcionalidade -> a regra é de que o bem de maior valor deve preferir ao bem de 
menor valor. Nos casos de bens de igual identidade, qualquer um deles poderá ser 
sacrificado (aqui entra a razoabilidade – a escolha não pode ser deliberada); 

- teoria do estado de necessidade: 

- teoria da diferenciação/diferenciadora: 

- diferencia o estado de necessidade exculpante do estado de necessidade 
justificante; 

- o estado de necessidade exculpante existe quando o bem sacrificado é maior ou 
de igual valor ao bem preservado -> exclui a culpabilidade (causa supralegal de 
exclusão da culpabilidade – exclui a exigibilidade de conduta diversa); 

- o estado de necessidade justificante existe quando o bem sacrificado é de menor 
valor do que o bem preservado -> exclui a ilicitude; 

- teoria unitária: 

- trabalha apenas com o estado de necessidade justificante (a Itália adota tal 
teoria); 

- o estado de necessidade justificante para a teoria unitária diz que o bem 
sacrificado é de igual ou de menor valor do que o bem preservado – vale lembrar 
que o estado de necessidade justificante sempre exclui a ilicitude; 

- teoria adotada no Brasil: 

- adota-se como regra a teoria unitária; 

- o bem sacrificado pode ser de igual ou de menor valor que o bem preservado; 

- existe exceção para a regra. O código penal militar, no artigo 29, prevê um 
estado de necessidade que exclui a culpabilidade (estado de necessidade 
exculpante) e em um dispositivo diferente trata do estado de necessidade 
justificante – portanto, o C.P.M. adota a teoria diferenciadora; 

- bem sacrificado de maior valor do que o preservado: 

- nesse caso (bem sacrificado de maior valor que o preservado) há crime no 
Brasil. O §2º do artigo 24 traz uma causa de diminuição de pena (in verbis: 
“embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena 
poderá ser reduzida de um a dois terços”); 

 

- Legítima defesa: 

- prevista no artigo 23, inciso II do CP, tendo seus requisitos previstos no artigo 25 do Código 
Penal; 

- a reforma do CPP de 2008 alterou o artigo 483, §2º do CPP, passando a prever uma nova 
pergunta no rito do júri, onde os jurados passam a dizer NÃO para condenar (respondendo 
negativamente à pergunta se os jurados absolvem o acusado); 

- esse sistema acabou criando alguns pontos controvertidos no julgamento, conforme 
explicado em aula; 

- a legítima defesa é uma causa legal de exclusão de ilicitude; 

- requisitos: 
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- agressão injusta, atual ou iminente -> a agressão deve ser humana, ou seja, deve provir 
de ato humano. Agressão injusta é aquela contrária ao direito, aquela que não precisa 
ser suportada, não precisando ser necessariamente violenta nem criminosa. Além disso, 
a agressão não precisa ser necessariamente dolosa, nem culposa e nem consciente. 
Além do mais, a agressão não precisa ser ativa, podendo ser omissiva. A agressão 
também deve ser atual (está acontecendo) ou iminente (prestes a acontecer). Quem 
reage a uma agressão passada não está se defendendo, mas sim vingando. 

- direito próprio ou alheio, atacado ou posto em risco de agressão -> quando a lei fala 
em direito, ela fala lato sensu, em qualquer bem jurídico, sem limitação; 

- reação com os meios necessários -> são os meios dispostos naquele momento para 
repelir a agressão. Havendo vários meios, deve optar por aquele que conduza ao menor 
dano; 

- uso moderado de tais meios -> deve haver moderação nos usos dos meios a disposição 
do agente. Deve haver proporção entre a agressão e a reação; 

- obs.: além de todos os requisitos objetivos, existe o requisito subjetivo, que é o dolo de 
estar em legítima defesa; 

 

- Excesso: 

- punível = doloso + culposo (art. 23, parágrafo único, CP); 

- impunível = acidental/causal33 + exculpante34; 

- tanto o excesso acidental quanto o excesso exculpante são causas supralegais de 
inexigibilidade de conduta diversa; 

 

- Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito: 

- natureza jurídica: 

- para o código penal são causas legais de exclusão da ilicitude; 

- para a teoria da tipicidade conglobante, são causas de atipicidade; 

 

- Tipicidade penal: 

- a tipicidade penal sempre foi entendida como tipicidade formal – o fato sempre foi 
considerado típico por estar previsto na lei como crime ou contravenção; 

- Zaffaroni disse que a tipicidade penal, além de ser composta pela tipicidade formal, deve ser 
composta pela tipicidade conglobante. Esta, por sua vez é formada pela tipicidade material 
acrescida de uma conduta em desacordo com a norma (norma em sentido amplo, não apenas 
norma penal); 

- um fato, sendo formalmente típico, não significa que é realmente típico; 

- a tipicidade conglobante pressupõe que a conduta do agente seja antinormativa e provida de 
tipicidade material (tipicidade conglobante = conduta antinormativa + tipicidade material); 

- conduta antinormativa: conduta que não é imposta nem fomentada pelo estado; 

- na prática, Zaffaroni acaba antecipando a análise do estrito cumprimento do dever legal e do 
exercício regular de direito para a tipicidade (na tipicidade conglobante, mais precisamente na 
conduta antinormativa); 

- para Zaffaroni, o princípio da insignificância exclui a tipicidade material; 
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 É o que decorre do caso fortuito ou da força maior. 
34

 É o que deriva da alteração de ânimo, do medo ou do susto do agente. 


