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Crime impossível- Parte 1

Artigo 17, CP:
“Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.”

Crime impossível = tentativa inidônea = quase crime: é aquele ato que jamais poderia
ser consumado em razão da ineficácia absoluta do meio empregado ou pela
impropriedade do objeto.

Teoria subjetiva: sendo a conduta subjetivamente perfeita (vontade consciente de
praticar o delito), deve o agente sofrer a mesma pena cominada à tentativa,
independentemente das circunstâncias relativas à impropriedade absoluta do objeto ou
à ineficácia absoluta do meio.
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Teoria objetiva pura: haverá sempre crime impossível, seja pela inidoneidade absoluta
seja pela inidoneidade relativa.
Teoria objetiva temperada: haverá sempre crime impossível, na hipótese de
inidoneidade “ABSOLUTA” (ineficácia e/ou impropriedade).
Teoria adotada no sistema jurídico brasileiro.

Crime impossível- Parte 2

Delito putativo:
Delito putativo por erro de tipo: o agente, ao apreciar a realidade de maneira errada,
não sabe que está cometendo um crime, ou seja, o agente se engana não sobre a norma
mas, sim, sobre os elementos do crime. O delito putativo por erro de tipo nada mais é do
que o crime impossível pela impropriedade do objeto.
Delito putativo por erro de proibição: neste caso o agente pratica determinada conduta
pensando que é permitida (legal), mas, na verdade a lei proíbe.
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Delito putativo por obra do agente provocador: também denominado crime de
flagrante preparado ou delito de ensaio. Consiste no fato de que a polícia ou qualquer
agente provocador prepara, de forma insidiosa, uma situação em que o agente é levado
a cometer um crime. Há uma encenação para que o agente venha a praticar o crime. O
Supremo Tribunal Federal, através da Súmula 145, trata do delito putativo por obra do
agente provocador e entende não haver crime ante a atipicidade do fato. O delito
putativo por obra do agente provocador nada mais é do que o crime impossível pela
ineficácia do meio empregado.


