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Fato típico- Parte 1

Crime: fato típico, antijurídico e culpável

• Fato típico
Elementos:
Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade

* Conduta: teoria finalista: ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a
uma finalidade. O dolo é natural, ou seja, é a própria vontade do agente. Não é mais
normativo, o que significa dizer que não exige mais a imputabilidade (consciência da
ilicitude), ou seja, não exige mais que o agente saiba o que está fazendo.
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Exemplo:

TIPO PENAL

TIPO OBJETIVO
TIPO SUBJETIVO 

(DOLO)

Fato típico- Parte 2

Atos reflexos= são reações corporais estimuladas por uma determinada provocação.
Portanto, aqui não há vontade e, consequentemente, também não há conduta.
Ação em curto circuito= é uma explosão emocional, que pode ser controlada pela
vontade. Existe conduta.
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COAÇÃO

FÍSICA

MORAL

RESISTÍVEL

IRRESISTÍVEL

X

NÃO HÁ CONDUTA

RESISTÍVEL

IRRESISTÍVEL

ATENUANTE GENÉRICA

AFASTA A CULPABILIDADE E O AGENTE 
FICARÁ ISENTO DE PENA
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* Resultado:

Naturalístico: modificação do mundo exterior pela conduta do agente.

Normativo: a lesão ou perigo de lesão provocado pelo agente ao realizar a conduta

atípica.

Fato típico- Nexo causal- Parte 1

Resultado normativo: é a modificação gerada no mundo jurídico, ferindo interesse

protegido pela norma penal. Sob esse ponto de vista, toda conduta que fere um

interesse juridicamente protegido causa um resultado.
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Resultado naturalístico: é a modificação sensível do mundo exterior. O evento está
situado no mundo físico, de modo que somente se pode falar em resultado quando
existe alguma modificação passível de captação pelos sentidos.

* Nexo causal:

Artigo 13, CP:

“O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe

deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria

ocorrido.”

O nosso código penal adotou como regra a teoria da equivalência dos antecedentes

causais, considerando causa toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não se teria

produzido. Em suma, tudo o que contribui, in concreto, para o resultado, é causa.
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Fato típico- Nexo causal- Parte 2

Concausas:

- Absolutamente independentes: são as que têm origem totalmente diversa da

conduta, ou seja, a causa provocativa do resultado não se originou na conduta do

agente. Em todas as hipóteses, rompe-se o nexo causal, já que o resultado decorre

dessa causa independente e não da conduta do agente, ou seja, não gera

responsabilização para o agente.

- Relativamente independentes: são aquelas que, por si só, produzem o resultado,

mas que se originam na conduta do agente.

Anteriores/preexistentes: a causa efetiva (elemento propulsor que se conjuga para

produzir o resultado) é anterior à causa concorrente.

Concomitantes: a causa efetiva (elemento propulsor que se conjuga para produzir o

resultado) ocorre simultaneamente à outra causa.
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Supervenientes: a causa efetiva (elemento propulsor que se soma para a produção do
resultado) acontece após a causa concorrente.
É possível reconhecer duas hipóteses envolvendo concausa relativamente
independente: a causa efetiva que não por si só e a que por si só produziu o resultado.
Na primeira (não por si só), a causa efetiva encontra-se na mesma linha de
desdobramento causal (normal) da causa concorrente, tratando-se de evento
previsível (ainda que não previsto).
Na concausa relativamente independente superveniente, que, por si só, produz o
resultado, a conclusão é outra. Trata-se das hipóteses em que a causa efetiva do
resultado é considerada um evento imprevisível, que sai da linha de desdobramento
causal então existente. Nesses casos, se “inaugura um novo curso causal, dando ao
acontecimento uma nova direção, com tal relevância (em relação ao resultado), que é
como se o tivesse causado sozinha”. Por consequência, exclui-se a imputação do
resultado em relação ao agente responsável pela primeira causa concorrente.
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Fato típico- Nexo causal- Tipo e tipicidade

* Tipicidade: Tipicidade é a adequação de um ato praticado pelo agente com as

características que o enquadram a norma descrita na lei penal como crime. Trata-se de

elemento de fato típico, ou seja, se não houver tipicidade, o fato será considerado

atípico, logo, não haverá crime.

* Tipo: É o conjunto dos elementos do fato punível descrito na lei penal. Trata-se, pois,

de uma construção abstrata do legislador, que descreve legalmente as ações que

considera, em tese, delitivas. Cada tipo tem as suas características e elementos próprios

que os distinguem uns dos outros.


