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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objeto principal a observância da conduta delitiva de 

um indivíduo, traçando-a desde sua mera cogitação (Concepção Intelectual), 

transpassando etapas preparativas e executórias até a consumação do ilícito, ou seu 

exaurimento. Tais atitudes geram uma conduta autônoma, gerando, ou não, punição 

necessária ao autor do ato. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como escopo principal a observância da conduta delitiva de 

um indivíduo, traçando-a desde sua mera cogitação (Concepção Intelectual), 

transpassando etapas preparativas e executórias até a consumação do ilícito, ou seu 

exaurimento. Tais atitudes geram uma conduta autônoma, gerando, ou não, punição 

necessária ao autor do ato. 

Tal estudo merece total relevância, porém, não só na aplicação da dosimetria 

da pena, como também em caráter humanitário, evitando-se assim atrocidades, e o 

abuso de poder decorrentes de autoridades, ou do próprio Estado. 

A pena deverá ser proporcional ao delito, sendo neste caso, para critérios de 

punição, necessário observar a conduta do indivíduo, destacando-se a gravidade dos 

fatos (Art. 59 CP). 

Até que fase do “Iter” o indivíduo chegou, ou poderia chegar se não houvesse 

circunstancias alheias que lhe interrompessem? 

É uma retórica necessária para se observar a real vontade do agente, elemento 

este de foro íntimo, abordado na subjetividade do criminoso, que se exterioriza no 

gênesis da prática delituosa, ou melhor, cogitação, preponderando sobre a execução 

e consumação, ou exaurimento do crime.  

Portanto, há que se observar a importância do instituto “Tentativa”, pois o 

enquadramento do “Iter Criminis” poderá repercutir neste instituto, sendo assim, 

necessário para esta pesquisa, como também é evidente destacar sucintamente a 

importância das teorias da conduta (Teoria causal, teoria finalista, teoria social da 

ação e a teoria da imputação objetiva). 

 

3. OBJETIVOS 



Traçar o correto e aprofundado estudo sobre o instituto “Iter Criminis”, 

abordando exaustivamente suas etapas internas, bem como assuntos oportunos e 

pertinentes para o decorrer da pesquisa.  

 

4. METODOLOGIA 

O estudo em epígrafe exige a análise hermenêutica do texto penal, qual seja, 

o Código Penal brasileiro (Decreto Lei nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), bem 

como a aplicação da doutrina para um melhor entendimento dos temas abordados. 

5. DESENVOLVIMENTO (em andamento) 

ITER CRIMINIS 

 

Iter Criminis é expressão em latim, que significa “caminho do crime”, sendo 

utilizada pelo direito penal para ilustrar as etapas evolutivas da conduta criminosa 

desde a mera cogitação até a consumação do ato. 

 

O fundamento de tal instituto do Direito Penal baseia-se na necessidade de 

traçar um parâmetro entre o impune e o punível. 

 

Contudo, é possível observar no art. 14 do Código Penal brasileiro. 

 

“Art. 14. Diz-se o crime: 

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

definição legal; 

II- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma, por 

circunstâncias alheias à vontade do agente. 

Parágrafo único: Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena 

correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.” 

 

O seguinte dispositivo aduz o instituto tentativa, que é preponderante sobre a 

discussão fática do assunto abordado, pois, abandonado o Iter, poderá surgir a 

tentativa. 

 



O Iter criminis é dividido em duas fases, a fase interna que compreende a 

cogitação, e a fase externa que compreende os atos preparatórios (“conatus 

remotus”), atos executórios (“conatus proximus”) e consumação.  

 

[...]   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A discussão sobre o assunto levou a reflexão sobre as divergências 

doutrinárias a respeito do tema, bem como o posicionamento majoritário e correto 

quando na análise fática do caso.  

Os acréscimos quanto a isso são o conhecimento de aplicação quanto as 

teorias adotadas (Teorias da conduta e do crime), como também a distinção quanto 

ao momento que se encontra o crime. 
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