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TEORIA DO CRIME (cont.) 

Teoria Analítica Tripartida                

                                                      (3  elementos) 

                                                      Elementos  

                                                                               Conceito    

 

   

   

1º Fato Típico 

2º Fato Antijurídico 

3º Agente Culpável 
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Ex: Roubo de um pão:  

 

Princípio da Insignificância (Fato Típico) 

                Ou 

Estado de Necessidade (Fato Antijurídico) 

 

Ex2: Sequestro: 

                                      Obediência a ordem superior hierárquica (a) 

                                                                                                              SEQUESTRADOR 

                                                                                                              VÍTIMA  

SUPERIOR                         SUBORDINADO                             Legítima Defesa de 3º (b) 

 

AGENTE CULPÁVEL (OU CULPABILIDADE) 

Conceito: É a reprovabilidade daquele que praticou um fato típico e ilícito. É considerada 

fundamento e limite da pena (Art. 59, CP).  

Art. 59, CP  
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 

do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao 
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente pra reprovação 
e prevenção do crime: 

I – as penas aplicáveis dentre as cominadas; 
II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; 
III – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; 
IV – a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, 

se cabível. 

 

1) IMPUTABILDADE PENAL 

Conceito: É a capacidade fisiológica de entender a ilicitude da conduta praticada e de se 

comportar conforme esse entendimento.  

 Sistema Biopsicológico 

 Critério biológico / cronológico 

Agente ≥ 18 anos 

 Critério biopsicológico (perícia) 

Saúde Mental 
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HIPÓTESES DE INIMPUTABILIDADE 

I. Menoridade 

II. Doença mental incapacitante (inteiramente incapaz de entender) 

III. Embriaguez (drogas lícitas) + involuntária (caso fortuito ou força) + completa 

IV. Drogado (drogas ilícitas) + involuntária + completa 

V. Dependência de drogas (inteiramente incapaz de entender) 

 

 Emancipação Civil 

Ex3:  

Casamento aos 16 anos (com o casamento há a emancipação). 

                                                                                        Imputável crime 

                                            1 ANO                                        Inimputável Ato Infracional      

 

 

Não é relevante para a imputabilidade penal. 

 Horário do Nascimento 

Ex4: 

28.09.1997, 23h 12min. 

18 anos                00h 00min. 00seg. 

28.09.2015, 23h 59mim. 59seg = 18 anos 

MORTE > 18 ANOS 

Não é relevante, pois a maioridade penal inicia nos primeiros instantes do dia do 18º 

aniversário. 

 Momento da Aferição da Imputabilidade Penal 

17 anos               AÇÃO                ATO INFRACIONAL (ECA) – 3 ANOS 

18 anos               RESULTADO               CRIME (CÓD. PENAL) – 30 ANOS 

TEORIA DA ATIVIDADE: Considera-se o momento da ação ou omissão criminosa. 

 

HIPÓTESES DE SEMI – IMPUTABILIDADE (PARCIALMENTE CAPAZ DE ENTENDER) 

I. Doença mental debilitante 

II. Embriaguez + involuntária + incompleta 

III. Drogado + involuntária + incompleta 

CP 

LEI 

DE 
DROGAS 

16 anos 

28 anos 

MATA 
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Pratica crime, porém tem uma pena de -1/3 a -2/3. 

OBS: 

EMBRIAGUEZ 

 Voluntária  

o Dolosa (preordenada) – FIM DE PRATICAR CRIME (agravante penal) 

o Em sentido estrito – NÃO QUER PRATICAR CRIME 

o Culposa – NÃO QUER EMBRIAGAR-SE  

o Patológica – Inimputabilidade 

 

 Involuntária (Caso fortuito/Força maior) 

o Completa – Inimputabilidade 

o Incompleta – Semi-imputabilidade 

 

 

 

INDIFERENTES PENAIS, 

salvo pra crimes de 

trânsito. 
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TEORIA DO ERRO 

2) POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE 

 

Elemento volitivo ou voluntariedade: Domínio da mente sobre o corpo. 
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OBS: 

O ERRO DE TIPO ataca o 1º elemento do crime. 

O ERRO DE PROIBIÇÃO ataca o 3º elemento do crime. 

 

ERRO DE PROIBIÇÃO (Art. 21, CP) 

Art. 21, CP - Erro sobre a ilicitude do fato 
O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, 

se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. 
Parágrafo único – Considera – se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a 

consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa 
consciência.  

  

 Invencível (Escusável) 

(-) Potencial Consciência da Ilicitude 

(-) Agente culpável 

(-) Crime 

(-) Pena 

 

 Vencível (Inescusável) 

(+) Crime 

(↓) Pena, -1/6 a-1/3. 

 

ERRO DE TIPO (Art. 20, CP) 

Art. 20, CP - Erro sobre elementos do tipo 
O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a 

punição por crime culposo, se previsto em lei. 
 
Descriminantes putativas 
§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, 

supõe 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. 

 
Erro determinado por terceiro 
§2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. 
 
Erro sobre a pessoa 
§3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não 

se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra 
quem o agente queria praticar o crime. 

  
 Essencial (- Dolo) 

 Invencível (Escusável) 

 (-) Culpa 

 (-) Crime 
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 Vencível (Inescusável) 

 (+) Culpa 

 (+) Crime Culposo 

 Acidental (+ Dolo) 

 

EX5: 

                                  $                                 

                                Sexo   

≥ 18 anos: Fato Típico 

≥14 anos e ˂18: (Art. 218-B, §2º, I, CP) 

˂14: (217-A) 

Erro de Tipo Essencial (- Dolo) 

o Vencível 

(+) Culpa 

Estupro Culposo 

 

 

o Invencível 

(-) Culpa 

(-) Crime 

 

Art. 218-B, CP  
Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém 

menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: 

 
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. 
 
§2º - Incorre nas mesmas penas: 
 
I – quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 

(dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos na situação descrita no caput deste artigo; 

 

 Art. 217-A, CP  
Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos: 
 
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
 
§2º - Incorre nas mesmas penas: 

 

 

Senhor de 70 anos, 

professor da UFRPE. 

Menor 
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EX6: 

 

                                                 

             

              SP 

                                PRF 

Erro de Tipo Essencial (- Dolo)  

o Vencível 

Tráfico Culposo 

 

o Invencível 

(-) Crime 

 

 

 

Monitoria: Cândida Alzaga 

Idosa que transporta 

remédio sem saber que 

é droga. 

BAHIA 
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