
Professora Claudia Barros

Direito Penal



Iter criminis e tentativa



/universidades

Iter criminis e tentativa- Parte 1

Artigo 14, ll, CP:
“Diz-se o crime: 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à 
vontade do agente.”

Elementos do fato típico tentado:
1- Início da execução;
2- Não superveniência do resultado por razões alheias à vontade do agente;
3- Dolo
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Cogitação               Preparação                         Execução                                    Consumação            Exaurimento

1) Cogitação: a cogitação é a fase interna, o momento que o sujeito ainda está
planejando o crime. Não é punível devido ao Princípio da Lesividade;
2) Preparação: a preparação é a fase em que o agente identifica os atos e obtém as
ferramentas necessárias à prática do delito. Em regra, também não são puníveis,
salvo expressa previsão legal;
3) Execução: é no ato executório que, efetivamente, se inicia a prática do delito. A
partir dessa fase já há punição chegando-se ou não a consumação;
4) Consumação: o crime é consumado quando reúne todos os elementos da sua
definição típica;
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5) Exaurimento: é o excesso da conduta já ultrapassada a fase da execução.

• Teoria objetivo-formal: ato executório é aquele que se inicia com a realização do
verbo contido na conduta criminosa. Exige a penetração no núcleo do tipo penal.

• Teoria objetivo-material: atos executórios são aqueles em que se começa a prática do
núcleo do tipo e também os imediatamente anteriores ao início da conduta típica, do
ponto de visão de uma terceira pessoa, alheia aos fatos.

• Teoria objetivo-individual: atos executórios são os relacionados ao início da conduta
típica e também os imediatamente anteriores, em conformidade com o plano
concreto do autor.
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Iter criminis e tentativa- Parte 2

Não admitem tentativa:
- Contravenções penais: artigo 4º, da LCP estabelece não ser punível a tentativa.
- Crimes culposos: existe uma conduta negligente, mas não uma vontade dirigida ao

resultado incriminado na lei. Não se pode tentar aquilo que não se tem vontade livre
e consciente, ou seja, sem que haja dolo.

Exceção: culpa imprópria: é aquela na qual recai o agente que, por erro, fantasia
situação de fato, supondo estar acobertado por causa excludente da ilicitude (caso de
descriminante putativa) e, em razão disso, provoca intencionalmente o resultado ilícito
e evitável. Ressalte-se que apesar de a ação ser dolosa, a denominação "culpa" advém
do fato de o agente responder a título de culpa por razões de política criminal.
Artigo 20, § 1º, CP:
“É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena
quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo .”
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- Crimes habituais: são aqueles que exigem uma reiteração de condutas para que o
crime seja consumado. Cada conduta isolada é um indiferente para o Direito Penal.

- Crimes omissivos próprios: o crime estará consumado no exato momento da
omissão. Não se pode admitir um meio termo, ou seja, o sujeito se omite ou não se
omite, mas não há como tentar omitir-se. No momento em que ele devia agir e não
age, o crime estará consumado.

- Crimes unissubsistentes: são aqueles em que não se pode fracionar a conduta. Ou
ela não é praticada ou é praticada em sua totalidade. Deve-se ter um grande cuidado
para não confundir esses crimes com os formais e de mera conduta, os quais podem
ou não admitir a tentativa. O que fará com que se afirme uma coisa ou outra é saber
se eles são ou não unissubsistentes.

- Crimes preterdolosos: são aqueles em que há dolo no antecedente e culpa no
consequente. Ex: lesão corporal seguida de morte. Havendo culpa no resultado mais
grave, o crime não admite tentativa.
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- Crimes de atentado: são aqueles em que a própria tentativa já é punida com a pena
do crime consumado, pois ela está descrita no tipo penal.

Tentativa acabada: é uma forma de tentativa na qual o agente esgota todo o caminho
executório para o crime, de acordo com seu planejamento, mas não ocorre a
consumação.

Tentativa inacabada: o agente não consegue realizar todo o seu plano executório, pois
é interrompido no desenrolar da ação.

A tentativa incruenta ou branca é aquela na qual a vítima não chega a ser fisicamente
atingida, ou seja, quando ela fica incólume. Difere, portanto, da tentativa vermelha ou
cruenta, onde a vítima sai lesionada.


