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PIERANGELI

CAPÍTULO XIII

NECESSIDADE DA TEORIA DO DELITO

I – Utilidade da teoria do delito

175. Incumbência da teoria

CHAMA-SE “teoria do delito” a parte da ciência do direito penal que se ocupa de explicar o que é o 
delito em geral, isto é, quais são as características que deve ter qualquer delito. 

Esta explicação não é um mero discorrer sobre o delito com interesse de pura especulação; 
contrariamente atende ao cumprimento de um propósito essencialmente prático, consistente em tornar 
mais fácil a averiguação da presença, ou ausência, do delito em cada caso concreto.

Efetivamente, quando o juiz, o promotor de justiça, o defensor ou seja quem for se encontram
diante da necessidade de determinar se existe delito em um caso concreto, como por exemplo, a 
conduta de um sujeito que se apoderou de uma jóia em uma joalheria, incumbindo-lhes averiguar se 
essa conduta constitui ou não delito, a primeira coisa que deve saber é que caráter deve apresentar uma 
conduta para ser considerada delito.

Pode argumentar-se que é delito a conduta do sujeito em questão, porque se ajusta ao preceituado 
no art. 155 do CP, mas pode suceder que, apesar de ajustar-se a esta disposição, no caso concreto o 
sujeito tivesse se apoderado das jóias por engano, ou porque necessitava de dinheiro para a cirurgia de 
seu filho que corria perigo de vida, ou que a jóia fosse sua e acreditasse que pertencia ao joalheiro, ou 
que a tivesse tomado para ameaçar o joalheiro de que a destruiria se não lhe entregasse uma carta 
comprometedora com que este vinha lhe extorquindo dinheiro. Em qualquer destas hipóteses, 
igualmente terá que dar uma resposta: o sujeito cometeu um delito ou não cometeu nenhum delito?

Para dar esta resposta, será imprescindível saber que características deve ter um delito (aspecto 
positivo) como primeiro e indispensável passo para poder averiguar se, em cada uma dessas hipóteses, 
de fato falta um caráter delitivo (aspecto negativo) ou não chega a faltar.

Tudo isto nos indica que, para averiguar se há delito em um caso concreto, teremos que formular-
nos uma série de perguntas, ou seja, que não basta perguntar-nos “houve delito?” mas que o “houve 
delito?” deve ser decomposta em um certo número de perguntas. Estas perguntas e suas respectivas 
respostas devem ocorrer numa certa ordem, porque não tem sentido que perguntemos algumas coisas 
quando ainda não respondemos outras, do mesmo modo que em outras ordens da vida a ninguém 
ocorre perguntar se uma vaca é uma pintura da Idade Média, simplesmente porque uma pintura 
medieval deve ser, antes de tudo, uma pintura, e uma vaca é um animal e não uma pintura.

As perguntas e sua ordem são precisamente o que nos proporciona a teoria do delito, posto que ao 
explicar-nos o que é o delito em geral, dando-nos os caracteres que deve apresentar todo o delito, está 
nos revelando as perguntas que devem ser respondidas para determinar em cada caso se há delito, e em 
uma ordem lógica, do mesmo modo que em qualquer outro fenômeno complexo cuja natureza 
devemos esclarecer, como o exemplo da pintura medieval: é uma pintura? Há nela uma tendência à 



simplificação? Carece de profundidade? Observa a perspectiva? As proporções e gestos do corpo são 
arbitrários?

Em síntese: a teoria do delito é uma construção dogmática (ver n. 60), que nos proporciona o 
caminho lógico para averiguar se há delito em cada caso concreto.

II – Necessidade de estratificar a teoria do delito

176. Conceito de estratificação

Vimos que as perguntas, a que devemos responder para saber se em cada caso concreto houve 
delito, são várias. Não conseguiremos, absolutamente nada se pretendemos resolver tudo com uma 
única resposta a uma única pergunta (há delito?). Daí que as perguntas tenham que ser a conseqüência 
de uma análise em que seja imperioso proceder por passos sucessivos.

Quando queremos averiguar se o que temos diante de nós é uma zebra, antes devemos dispor do 
conceito geral de zebra, isto é, do conjunto de caracteres que deve ter um ente para ser qualificado de 
“zebra”. Supondo que este conceito geral fosse o de “cavalo listrado”, primeiro nos perguntaríamos se 
o ente que vemos é um animal e, só no caso de uma resposta afirmativa, nos perguntaremos se reúne as 
características do conceito “cavalo” e, depois, também, só no caso da resposta ser afirmativa, nos 
perguntaremos se seu pêlo apresenta listras de cor mais escura. Não fará sentido que nos perguntemos 
se um pato (que não responde ao conceito cavalo) ou uma pedra (que não responde ao conceito 
animal) tem pêlo com listras de cor mais escura.

As perguntas surgiram em uma certa ordem a partir de um conceito “estratificado”, isto e, de um 
conceito de “zebra” que tem estratos; um que corresponde a um caráter genérico (“animal’) e outros 
estratos que correspondem a caracteres específicos (“cavalo” e “listrado”). Fala-se de conceito 
“estratificado” para expressar-se graficamente por analogia com a geologia, em que estratos são as 
camada minerais de densidade uniforme que constituem os terrenos sedimentários.

Nem todos os conceitos são estratificados pois, se, em lugar de dizer que “zebra” é um “cavalo 
listrado”, disséssemos que “zebra é o que a zoologia define com tal”, teríamos um conceito “unitário”, 
que não admite estratos. A diferença residirá em que o primeiro conceito nos permitirá averiguar se o 
que estamos vendo é zebra, enquanto o pretendido conceito “unitário” será meramente formal, não nos 
permitindo saber o que é uma zebra até que penetremos o seu conteúdo.

Enquanto o pretendido conceito unitário emerge de maneira formal (do “que a zoologia chama 
zebra”), o conceito estratificado surge de uma análise (quais são as características que apresentam os 
animais que a zoologia chama “zebras” e em que ordem devemos tomá-los em consideração?).

177. Teoria estratificada e teoria unitária do delito

A respeito do delito se tem formulado conceitos unitários e conceitos estratificados. Houve 
aqueles que pretenderam dar uma definição unitária – negando-se à análise – e os que sustentam a 
necessidade de um conceito estratificado, isto e, da determinação de diferentes planos analíticos.

Para os partidários do conceito unitário do delito, delito é uma “infração punível” (zebra é “o 
animal que a zoologia assim chama”). Tudo isto é certo, mas o que nos interessa – ao menos para 
nossos objetivos práticos – é saber que características deve ter uma conduta para ser considerada uma 
“infração punível”.

Toda a vez que os supostos “conceitos unitários” se esgotam no formal e, em definitivo, não são 
nenhum conceito, sendo tremenda a sua ineficácia em termos de conseqüências práticas, não 
costumam ser sustentados por penalistas, mas são preferidos par jusfilósofos (os kelsenianos (ver n. 
141), por exemplo). Uma variante do conceito unitário que não respondia a razões jusfilosóficas, e sim 



políticas, foi sustentada por um setor do penalismo nacional socialista alemão (ver n. 155), que e 
conhecido como “Escola de Kiel”. Neste último caso, a razão foi outra: não se queriam extrair 
conseqüências práticas que tornassem previsível a afirmação ou negação do delito em casos concretos; 
negava-se a própria dogmática, substituindo-a por um critério político que devia ser considerado frente 
a cada caso concreto.

Ante a inutilidade prática da teoria unitária, impuseram-se as concepções estratifícadas do delito, 
que são as que se encontram generalizadas na doutrina penal contemporânea.

178. Estratificado é o conceito obtido pela análise, não o delito

Deve ficar bem claro que quando afirmamos que o conceito ou a explicação que damos do delito é 
estratificado, queremos dizer que se integra em vários estratos, níveis ou planos de análise, mas isto de 
nenhuma maneira significa que o estratificado seja o delito: o estratificado é o conceito que do delito 
obtemos por via da análise.

Quando dizemos que a zebra é “um cavalo listrado”, teremos um conceito estratificado: será 
“zebra” o ente que seja – antes de tudo – um “animal” (caráter genérico), que além disso seja “cavalo” 
e que seu pêlo sempre apresente listras de cor mais escura (caracteres específicos). O “estratificado” 
será, pois, o conceito de zebra, mas não a zebra. Assim, uma zebra não se “compõe” da soma de um 
animal, um cavalo e umas listras; estes não são elementos da zebra, e sim de seu conceito obtido 
analiticamente. A zebra é uma unidade; os planos não estão na zebra, e sim na sua análise, da qual 
obteremos o conceito.

Com o delito acontece o mesmo. O que haveremos de enunciar serão suas características 
analiticamente obtidas, formando diversos planos, níveis ou estratos conceituais, mas o delito é uma 
unidade e não uma soma de “componentes”.


