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olhas qllanto ao modelo a ser aplicado, tendo 

)(lS concretas. 


essivo nacional permite interpretar que a par

to sempre possui menor relevância jurídico

assim. a/,rmar que sempre deve ocorrer a di

cipe. A questão. no entanto, não é tão simples 

itro o Prof L (lonardo , tudo irá depender de 

Ire () alltoria e a participação. Em outras pala

fudor do Direito. É possível (/ue, dependendo 

/IIitos casos a port icipoção apresente relevân

da outoria e não exista espaç'o para uma di/ni

;0 ao partícipe. Nestes coso.\', nôo proceder à 

'deve) ser considerada CO/HO a resposta esfatal 

e intervém no crime. 


'01' 1/lIe os problemas que envolvem a oplicabili
'o(;ào de lJIenor importância repercutem eleitos 
do pena e q1fe esta é limo atividade volorativa 
lervenção punitiva que se apresente mois ju.\'ta 
'me expressamente dispõe o ort. 3", inc. l, da 
, todo o ordenomentojurídico está compl'Orneti
'entol de construir uma sociedade livre, j1fsto e 
,'o/inflado no texto constitucional irradia eleitos 
Iterpretação e aplicoçc/o do Direito Penal. Con
o cOflstitucional, o dispositivo legal que trata da 
/)ortôncia jói introduzido no estatuto repressivo 
~ de vincular a responsabilizaçc/o do partícipe às 
'horaç'Õo na empreitada criminosa. 

Leonordo ainda desenvolve análise minllciosn e 
ivos e slfl?jetivos estobelecidos para a punibilida
\·to de natureza material 011 fJ1o/'Ol. As reflexões 
IS, objetivas e apresentam lI/f10 consistêncio que 
dor verdadeiramente os conhecimentos teó,.icos 
:10 jllrídico de porticipoçôo de menor importância 
11C/:etas. Tenho certeza que a ohra se consolidará 
oI como referência obrigatória pora a CO/l1pree/1
ais importantes do tema do concurso de pessoas. 
to/'(! pela importante cO/ltriIJlJÍI,-'ôo. 

,mlo A. N. Galvão da Rocha 


/fto da FaCilIdade de Direito da UFMC: 

h/lI1al de JlIs fiç'u Militar de Minus Cemi.l'. 
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MODELOS CONCEITUA 
DE PESSOAS E 

1.1 o MODELO CONCEITUAL 

a) A vertente epistemológica do positivisn 

O moviment() positivista caractc 
método de pesq uisa es tritamente restrito , 
camente consideradas I. 

Nestc contexto, do final do séc ul 

a ciência deixa de ser conlemplolil 
pesq1lisa das callsas eficientes ('(I /JI 

e/c-iws (/a IOS) , a parIir das qllais e. 
ao seu domínio, só p erlence/l1 (lO /11/ 

o método positivo, portanto, cri, 
cminentemente empírico, aplicáve l tanto 
ciências culturais. "É a ideologia das ciêl/, 
cios da cultura ao modelo das ciências nu, 

C f. U\RENZ, Karl. Metodologia da ciência do dir 
nio Vcloso. Lisboa: FlIlldaç;io Call1ostc Gulbcl1kiar 
C urso de Direito Penal Brasile iro, v. I, r. 72 . 
Cf VII.LI:óY, Michel. Philosophie do Droi!. Par is : I 
Rcgis. C urso de Bireito Penal Urasileiro, v. I, r. 72 
PRADO, Luiz Rcgis . Curso de I)irdto Penal Bras il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


