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1. Noções introdutórias.  

- Analisar o conceito de crime significa organizar os 
elementos integrantes e sua estrutura.  

- Esta análise há de ser construída a partir de um 
sistema penal, que, por sua vez, tem apoio em teorias 
relativas a cada elemento que integra o conceito.  

- Sistemas penais: 

a) Sistema clássico 

b) Sistema neoclássico 

c) Sistema finalista 

d) Sistema funcionalista.  
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SISTEMA CLÁSSICO: 

- Franz von Liszt e Ernest Beling.  

- Final do século XIX. 

- Base filosófica: positivismo científico. 

- Teorias: 

a) Teoria causal ou naturalista da ação: ação é inervação 
muscular, movida por impulsos cerebrais, que causa 
modificações no mundo exterior.  

b) Teoria psicológica da culpabilidade: dolo e culpa são 
espécies de culpabilidade.  
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Estrutura do crime no sistema clássico.  

 

Crime: aspecto objetivo (fato típico e antijurídico) + 
aspecto subjetivo (culpabilidade) 

 

Fato típico: conduta + tipicidade. Nos crimes materiais, 
somam-se o resultado e nexo causal.  

 

Antijuridicidade: consequência inerente à tipicidade.  

 

Culpabilidade: dolo e culpa.  
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SISTEMA NEOCLÁSSICO: 

- Reinhard Frank, Edmund Mezger 

- 1907 

- Base filosófica: neokantismo. 

- Teorias: 

a) Teoria causal ou naturalista da ação. 

b) Teoria psicológico-normativa da culpabilidade: dolo e 
culpa ainda são espécies de culpabilidade, mas a esta 
é incorporada a noção de reprovabilidade do ato. A 
culpabilidade passa a ser composta por três 
elementos: imputabilidade, dolo / culpa e exigibilidade 
de conduta diversa.   
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Estrutura do crime no sistema neoclássico.  

 

Crime: injusto (fato típico e antijuridicidade) + 
culpabilidade 

 

Fato típico: conduta + tipicidade. Nos crimes materiais, 
somam-se o resultado e nexo causal. A tipicidade 
representa indício da ilicitude.  

 

Culpabilidade: imputabilidade, dolo normativo / culpa, 
exigibilidade de conduta diversa.  
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SISTEMA FINALISTA: 

- Hans Welzel. 

- 1931. 

- Base filosófica: doutrinas fenomenológico-ontológicas. 

- Teorias: 

a) Teoria final da ação: ação conduta humana, 
consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade.  

b) Teoria normativa pura da culpabilidade: o dolo é 
retirado da culpabilidade, fazendo com que ela  
passasse a apresentar elementos exclusivamente 
normativos.  
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Estrutura do crime no sistema finalista:  

 

Crime: injusto (fato típico e antijuridicidade) + 
culpabilidade 

 

Fato típico: conduta (dolosa ou culposa) + tipicidade. Nos 
crimes materiais, somam-se o resultado e nexo causal. A 
tipicidade representa indício da ilicitude.  

 

Culpabilidade: imputabilidade, potencial conhecimento da 
ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.  
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SISTEMA FUNCIONALISTA: 

- Claus Roxin 

- 1970 

- A análise da teoria do crime deve observar a função 
político-criminal do Direito Penal. O Direito Penal tem 
como função a proteção subsidiária de bens jurídicos.  

- Teorias: 

a) Teoria da imputação objetiva.  

b) Teoria funcionalista da culpabilidade: a culpabilidade 
passa a ser tomada pela ideia de responsabilidade 
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Estrutura do crime no sistema funcionalista:  

 

Crime: injusto (fato típico e antijuridicidade) + 
responsabilidade. 

 

Fato típico: conduta (dolosa ou culposa) + tipicidade + 
imputação objetiva.  

 

Responsabilidade: Culpabilidade = (imputabilidade, 
potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de 
conduta diversa) + satisfação de necessidades 
preventivas.  


