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CONCEITOS DE CRIME 

 Evolução do conceito de crime 

 Conceito material de crime: “crime” como violação ao bem-jurídico; 

     “crime” como a manifestação do injusto; 

     “crime” como conduta errada, como pecado. 

 

 

 

 

 Conceito formal de crime:  “crime” como contrariedade à lei; 

     “crime” como inclusão da conduta no tipo; 

     “crime” como vontade do legislador; 
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CONCEITOS DE CRIME 

 

 Conceito analítico (ou estratificado) do crime 

CRIME 

Elemento 

Elemento 

Elemento 

 “Crime” é um conjunto de elementos; 
 

 A quantidade de elementos do “crime” 
varia conforme a Subteoria adotada; 

 
 Ausente qualquer dos elementos do 
“crime”, ausente o próprio “crime”. 
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PR-QUESTÃO 47 

Sobre o conceito de crime, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O conceito analítico, dogmático ou estratificado decompõe o delito em suas 
partes constitutivas.   

 

b) O conceito formal de crime relaciona o crime ao conteúdo da proibição, ou 
seja, ao bem jurídico protegido.   

 

c) O conceito material de crime relaciona conduta proibida à sanção respectiva.
   

d) O conceito de crime só se destina às condutas ativas, excluindo a omissão.   

 

ATIVIDADE 12 

A 
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TCE-PR - Analista de Controle - Jurídica 

Em relação ao conceito formal e material do crime é correto afirmar: 

a) Somente no conceito material permite-se um desdobramento do tipo penal 
em ação ou omissão, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. 

b) No conceito formal, o delito constitui uma lesão a um bem jurídico penal. 

c) O delito, sob a perspectiva material e formal, é punido com pena privativa de 
liberdade ou restritiva de direitos 

d) O conceito de delito formal é o fato humano proibido pela lei penal, e 
material há lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico-penal. 

e) O delito é fato típico e antijurídico e a culpabilidade, para o conceito material, 
o distingue do conceito formal. 

 

ATIVIDADE 13 

D 



                              Prof. Rodrigo Almendra – www.rodrigoalmendra.com – jusconsultor@gmail.com 

Conceito Analítico BIPARTIDO de Crime 

C
R

IM
E 

Medida Socioeducativa 

Menoridade 

Medida de Segurança 

Incapacidade mental 

1. Fato 
Típico 

2. Fato 
Ilícito 

Pena 

Agente culpável 
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Conceito Analítico TRIPARTIDO de crime 

1. Fato 
Típico 

2. Fato 
Ilícito 

3. Agente 
Culpável 

Ato infracional  MSE 

Menoridade 

Injusto Penal   MS 

Doença Mental 

Crime  Pena 

Agente culpável 
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TCU - Auditor Federal de Controle Externo 

 Assinale CERTO ou ERRADO (adaptado) 

 

Na doutrina e jurisprudência contemporâneas, predomina o entendimento de 
que a punibilidade não integra o conceito analítico de delito, que ficaria definido 
como conduta típica, ilícita e culpável. 

 

  Certo            Errado 

 

ATIVIDADE 14 
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Teoria Analítica Tripartida (sub-elementos) 

1. Fato 
Típico 

2. Fato 
Ilícito 

3. Agente 
Culpável 

1.1. Conduta 
 

1.2. Resultado 
 

1.3. Nexo causal 
 

1.4. Tipicidade 

2.1. Conduta típica 
injustificada 
 
2.2. Antinormatividade 

3.1. Imputabilidade penal 
 
3.2. Potencial consciência da 
ilicitude da conduta praticada 
 
3.3. Exigibilidade de conduta diversa 
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1. Fato 
Típico 

3. Agente 
Culpável 

ANÁLISE DO 

AGENTE 

ANÁLISE DA 

CONDUTA 

Teoria Analítica Tripartida (roteiro) 

2. Fato 
Ilícito 


