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Consumação e Tentativa – Parte  1. 

        



Consumação e tentativa. 
 

 

Art. 14 - Diz-se o crime 

Crime consumado  

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos 
de sua definição legal;  

Tentativa  

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma 
por circunstâncias alheias à vontade do agente.  

Pena de tentativa  

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a 
tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, 
diminuída de um a dois terços 

 



Consumação e tentativa. 
  

Iter criminis – crimes dolosos.  

 

a) Cogitação 

b) Atos preparatórios 

c) Atos executórios 

d) Consumação 

 



Consumação e tentativa. 
  

Moeda Falsa 

Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda 
metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no 
estrangeiro: 

Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa. 

Petrechos para falsificação de moeda 

Art. 291 - Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou 
gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, 
instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à 
falsificação de moeda: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 



Consumação e tentativa. 
  

Casos de impunibilidade 

Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, 
salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se 
o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. 

 

Art. 14 (...) 

Tentativa  

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma 
por circunstâncias alheias à vontade do agente.  

 



Consumação e tentativa. 
  

Quando começa a execução de um crime? 

- Critério material ou objetiva material.  

- Critério formal-objetivo ou objetiva formal.  

- Teoria individual-objetiva (Hans Welzel). 

 

Art. 14 (...) 

Tentativa  

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma 
por circunstâncias alheias à vontade do agente.  

 



Consumação e tentativa. 
  

Consumação. 

 

Art. 14 (...) Crime consumado  

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos 
de sua definição legal;  

 

Qual o momento consumativo do crime? 

Para os crimes materiais: com a ocorrência do resultado.  

Para os crimes formais e de mera conduta: com a prática da 
ação.  

  



Consumação e tentativa. 
  

OBS. Exaurimento.  

 

- Encerrado o iter criminis, o agente pratica nova conduta, 
intensificando a agressão ao bem jurídico. (André Estefam) 

 

-  Posteriormente à consumação, subsistem efeitos lesivos 
derivados da conduta do autor. (Cleber Masson) 

 

- É fase do iter criminis (Rogério Greco). Não é para a 
maioria da doutrina. 

 


