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Curso/Disciplina: Direito Penal Objetivo 

Aula: Direito Penal Objetivo - 38 

Professor(a): Leonardo Galardo 

Monitor(a): Marianna Dutra de M. F. Peregrino 

 

 Aula nº 38 

 

 Concausas 

 

Superveniência de Causa Relativamente Independente – Art. 13, §1º, CP. 

 

Art. 13 - 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.  

 

§ 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.   

 

É um tema que mostra que mais de uma conduta pode levar a um só resultado. Nesse caso, 

ficará a dúvida sobre qual será a conduta responsável pelo resultado e de que forma a outra conduta 

realizada irá ser responsabilizada.  

Nas hipóteses em que alguém age com intenção de causar algum crime, porém, o resultado 

que ele queria acaba acontecendo em razão de uma outra causa, é necessário a análise de alguns 

pontos. 

 

1- Sempre que a questão oferecer uma das causas como aquela em que quer saber sobre a 

responsabilidade pelo resultado, essa causa deve ser utilizada como ponto de referencia 

para a execução da questão; 

2- Verificar se a outra causa é; preexistente, concomitante ou superveniente.  

3- Verificar se as causas são absolutamente independentes ou se elas são relativamente 

independentes.  
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Existem seis hipóteses de concausas. A saber; 

a) Causas preexistentes absolutamente independentes 

b) Causas concomitantes absolutamente independentes 

c) Causas supervenientes absolutamente independentes 

d) Causas preexistentes relativamente independentes 

e) Causas concomitantes relativamente independentes 

f) Causas supervenientes relativamente independentes 

 

Nas hipóteses das letras a, b, c, em que as causas são absolutamente independentes, irá ser 

configurado a hipótese da tentativa sobre a causa em que se está querendo saber sobre a 

responsabilidade. Nas hipóteses das letras d, e, em que as causas são relativamente independentes, 

a responsabilidade do autor da causa em que se quer saber será sobre o resultado. Por fim, na 

hipótese da letra f, a mais cobrada em prova, irá depender se a hipótese está de acordo com o 

previsto no artigo 13, §1º, CP. 

 

Esse artigo traz uma regra única para essas hipóteses. Quando a causa for superveniente 

relativamente independente, deve ser feita uma análise. 

  

a) Verificar se a causa superveniente relativamente independente: 

Se por si só produz o resultado ou se por si só não produz o resultado.  

 

Se a causa, por si só, produz o resultado, o autor irá responder por tentativa. 

Se a causa, por si só, não produz o resultado, o autor irá responder pelo resultado do crime 

consumado. 

 

 

 

 

 

 

 


