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(In)significância



Imputação objetiva

Significa atribuir a alguém aSignifica atribuir a alguém a

prática de conduta que satisfaz as

exigências objetivas do tipo penal

incriminador.



Imputação objetiva
lugar da discussão

TipoTipo

P. E. Objetivo________________________P. E. Objetivo________________________P. E. Objetivo________________________P. E. Objetivo________________________
conduta----------nexo de causalidade------------resultado

jurídico                       jurídico

P. E. Subjetivo_______________________P. E. Subjetivo_______________________

dolo

culpa



Racionalidade prática (cognitiva)

A racionalidade prática se desenvolve por

um sujeito que pensa o mundo a partir de si

mesmo:mesmo:

Sujeito → Objeto

Sistema causal-naturalista

Sistema finalista



Racionalidade comunicativa

A razão comunicativa se desenvolve a

partir da relação entre sujeitos livres e iguais,partir da relação entre sujeitos livres e iguais,

que são capazes de comunicação e ação no

ambiente social. Estado democrático.

Sujeito → Sujeito

Sistema Funcional



Giro ao Estado Democrático

Estado sujeito de 

direitos

finalidade direitos 

fundamentais

Liberal burguês liberdade 1ª dimensãoLiberal burguês

proprietário

liberdade 1ª dimensão

- individuais-

Social trabalhador igualdade 2ª dimensão

- sociais -

Democrático ser humano solidariedade 3ª dimensão

- difusos -



Racionalidade comunicativa

O novo paradigma de racionalidade

pressupõe não somente a possibilidade depressupõe não somente a possibilidade de

interação entre os sujeitos do ambiente social

como também a constante revisão crítica

sobre suas pretensões de validade.



Racionalidade comunicativa

Nas sociedades contemporâneas, o

Direito perdeu sua vinculação com suasDireito perdeu sua vinculação com suas

antigas fontes metafísicas e consuetudinárias,

de modo que suas pretensões normativas só

adquirem validade se forem consideradas

legitimas.



Causalidade normativa

• relação de causalidade naturalística entre

ação e resultado, quando for o caso.ação e resultado, quando for o caso.

• relevância jurídica da conduta para produzir o

resultado jurídico (violação da norma).



Referência Legal

CPM

Art. 29. O resultado de que depende a existência do

crime somente é imputável a quem lhe deu causa.crime somente é imputável a quem lhe deu causa.

Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o

resultado não teria ocorrido.



Imputação objetiva
Noções fundamentais

� o resultado de que depende a existência do crime é a
violação da norma jurídica.violação da norma jurídica.

� nos crimes formais e de mera conduta não é necessário
a produção de resultado naturalístico.



Concausalidade

CPM

Art. 29...

§ 1º - A superveniência de causa relativamente

independente exclui a imputação quando, por si só,

produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto,

imputam-se a quem os praticou.



Juízo de relevância

Critério fundamental: adequação social

Princípios:

� da insignificância

� da posição de garantidor

� da tolerância social às situações de risco



Insignificância

CPM

Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

.... 

§ 6º No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a

infração como disciplinar.



Insignificância

CPM

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 

.... 

§ 6º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada,

o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção,

diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como

disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um

décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.



Insignificância

STF

...

4. O Supremo Tribunal admite a aplicação do Princípio da4. O Supremo Tribunal admite a aplicação do Princípio da

Insignificância na instância castrense, desde que, reunidos

os pressupostos comuns a todos os delitos, não sejam

comprometidas a hierarquia e a disciplina exigidas dos

integrantes das forças públicas e exista uma solução

administrativo-disciplinar adequada para o ilícito.

Precedentes.

HC 107638 / PE – Min. Carmem Lúcia



Posição de garantidor

Ação ou omissão

A distinção é estabelecida pelo sentido da ordem

social. Na ação, a forma e o modo de execução

contrastam diretamente com a norma proibitiva.

Na omissão, o agente não observa o mandamento

legal para realizar determinada ação.



Posição de garantidor

� Omissão Própria. Retrata desobediência a um
dever geral de agir.

� Omissão Imprópria. Ocorre por violação ao dever
especial de agir, em regra, estabelecido pelo art.
29, § 2°, do CPM. Produz os crimes comissivos por
omissão.



Posição de garantidor

CPM

Art. 29...

......

§ 2º A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e

podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem

tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; a quem,

de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; e

a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua

superveniência.



Tolerância social a situações de risco

Os bens jurídicos encontram-se socialmente emOs bens jurídicos encontram-se socialmente em

situação de risco, que é tolerada conforme a

consideração sobre o custo-benefício da atividade

autorizada.

O dano decorrente de situação de risco tolerada

não pode caracterizar violação da norma.


