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Relação De Causalidade 
168� (CESPE - 2015) A mãe que, apressada para fazer compras, esquecer o filho recém-nascido 

dentro de um veículo responderá pela prática de homicídio doloso no caso de o bebê 
morrer por sufocamento dentro do veículo fechado, uma vez que ela, na qualidade de 
agente garantidora, possui a obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância da criança. 
GABARITO: ERRADO.

Estamos diante do chamado crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio ou 
impuro. A previsão legal está no Art. 13, § 2º do CP. Dessa forma, quem tem o poder 
dever de agir imposto por lei e não faz responde pelo resultado. Assim, deixar uma crian-
ça no carro é negligência, respondendo a mãe por homicídio culposo.

169� (CESPE - 2013) Responde por homicídio consumado, não sendo possível a alegação do 
estado de necessidade, o segurança que, contratado para defesa pessoal, não enfrenta 
cães ferozes que atacaram a pessoa que o contratou, causando-lhe a morte, já que era seu 
dever legal enfrentar o perigo. 
GABARITO: ERRADO.

O dever deve ser legal e não somente contratual. O dever jurídico (Art. 13 pará-
grafo 2º - agente garantidor) é gênero; dever legal é espécie. Dessa forma, o segu-
rança que deixar de enfrentar cães ferozes estará cometendo um fato típico, mas 
a depender da gravidade suportada na situação de perigo pode alegar estado de 
necessidade (Art. 24 do CP) para deixar de correr risco à própria vida ao enfrentar 
os cães. O fato será típico, mas não ilícito. Não se exige do segurança que para salvar 
a vida de seu patrão sacrifique a sua própria, seria no caso concreto completamente 
desproporcional.

170� (CESPE - 2013) Age impelido por estado de necessidade o bombeiro que se recusa a in-
gressar em prédio onde há incêndio de grandes proporções, com iminente risco de de-
sabamento, para salvar a vida de alguém que se encontre em andar alto e que tenha 
poucas chances de sobreviver, dada a possibilidade de intoxicação por fumaça, se houver 
risco para sua própria vida. . 
GABARITO: CERTO.

Temos a previsão legal no inciso V – “inexistência de dever legal de arrostar o perigo” 
(Art. 24, §1°). “Sempre que a lei impuser ao agente o dever de enfrentar o perigo, deve 
ele tentar salvar o bem ameaçado sem destruir qualquer outro, mesmo que para isso tenha 
de correr os riscos inerentes à sua função. Contudo, poderá ele recusar-se a uma situação 
de perigo extremo quando impossível o salvamento ou o risco for inútil. Por f im, se a 
obrigação for contratual ou voluntária, o agente não é obrigado a se arriscar, podendo 
simplesmente sacrif icar um outro bem para afastar o perigo.” 
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171� (CESPE - 2013) Júlio, com intenção de matar Maria, disparou tiros de revólver em sua 
direção. Socorrida, Maria foi conduzida, com vida, de ambulância, ao hospital; entre-
tanto, no trajeto, o veículo foi abalroado pelo caminhão de José, que ultrapassara um 
sinal vermelho, tendo Maria falecido em razão do acidente. Nessa situação, Júlio deverá 
responder por tentativa de homicídio e José, por homicídio culposo. 
GABARITO: CERTO.

Questão do § 1º do Art. 13, CP “A superveniência de causa relativamente indepen-
dente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, en-
tretanto, imputam-se a quem os praticou”. Temos aqui a chamada “quebra do nexo 
causal”, ou seja, duas causas e dois efeitos. O primeiro quando Júlio tentou e não 
conseguiu matar a vítima e, depois, a imprudência de José em furar o sinal ver-
melho. Teremos no caso concreto um crime de homicídio tentado e um crime de 
homicídio no trânsito. Na prática, deve-se pensar que o Código Penal sempre pune 
o agente por aquilo que ele queria fazer e realmente fez.

172� (CESPE – 2016) A superveniência de causa relativamente independente não exclui a impu-
tação, quando, por si só, produziu o resultado, mas os fatos anteriores são imputados a 
quem os praticou.
GABARITO: ERRADO.

De acordo com o Art. 13, §1º, CP: “A superveniência de causa relativamente inde-
pendente EXCLUI a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anterio-
res, entretanto, imputam-se a quem os praticou.”

173� (CESPE - 2013) Suponha que em naufrágio de embarcação de grande porte, tenha havido 
tombamento das cabines e demais dependências, antes da evacuação da embarcação e 
resgate dos passageiros e, em razão desse fato, os sobreviventes tenham sofrido diversos 
tipos de lesões corporais e centenas tenham morrido por politraumatismo e afogamen-
to. Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte, de acordo com a legis-
lação brasileira.
Caso seja comprovada imperícia, negligência ou imprudência da tripulação, esta 
poderá responder judicialmente pelo crime de homicídio em relação às mortes ocorri-
das no naufrágio. 
GABARITO: CERTO.

Estamos diante de um exemplo de agente garantidor, pois a tripulação tem o poder 
dever de agir e não pode se omitir; se o fizer, responderá pelo resultado produzido, 
no caso homicídio culposo. Essa regra do “garante” está pautada no Art. 13, § 2º 
do Código Penal e diz assim: -“A omissão é penalmente relevante quando o omitente 
devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por 
lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a respon-
sabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da 
ocorrência do resultado.”
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174� (CESPE - 2014) Considere que Alfredo, logo depois de ter ingerido veneno com a 
intenção de suicidar-se, tenha sido alvejado por disparos de arma de fogo desferidos por 
Paulo, que desejava matá-lo. Considere, ainda, que Alfredo tenha morrido em razão da 
ingestão do veneno. Nessa situação, o resultado morte não pode ser imputado a Paulo. 
GABARITO: CERTO.

O resultado morte não pode ser imputado, porque os fatos anteriores (ingestão de 
veneno) por si só geraram o resultado. Contudo, se ao ser alvejado Alfredo ainda 
estivesse vivo, Paulo responderia por tentativa de homicídio, pois não deu causa 
direta à morte por circunstâncias alheias a sua vontade (que foi a morte por vene-
no). Por outro lado, se os disparos atingiram o corpo de Alfredo, já sem vida devido 
ao uso do veneno, Paulo não responderia por crime algum, pois o objeto tutelado, 
que é a vida, não existia mais, configurando o Art. 17 do Código Penal - crime 
impossível. 

175� (CESPE - 2013) As causas ou concausas absolutamente independentes e as causas relati-
vamente independentes constituem limitações ao alcance da teoria da equivalência das 
condições. 
GABARITO: CERTO.

As concausas absoluta e relativamente independentes limitam o alcance da Teoria 
da Equivalência dos Antecedentes Causais, uma vez que limitam a responsabiliza-
ção do agente ao seu dolo (elemento subjetivo), evitando a responsabilização ob-
jetiva pelos atos que levou a efeito, dos quais não resultou efetivamente a lesão ao 
bem jurídico da vítima. 

176� (CESPE - 2013) É possível, do ponto de vista jurídico-penal, participação por omissão em 
crime comissivo. 
GABARITO: CERTO.

Quando falamos em crime comissivo, estamos falando de crime executado por 
meio de ação; já o crime omissivo se dá por meio de inação. Contudo, quando fala-
mos de crime comissivo por omissão estamos falando no agente que tinha o poder 
dever de agir, ou seja, o agente garantidor, previsto no Art. 13, § 2º do Código 
Penal. O agente garantidor tem o dever de agir e, quando não o faz (omissão), res-
ponde por participação em omissão. Temos como exemplo um policial em serviço 
(está com o poder dever de agir) que presencia uma senhora sendo roubada e nada 
faz, omitindo-se. Como ele tinha o dever e podia agir, mas não fez, ele responderá 
por essa omissão juntamente com o autor do crime, ou seja, responderá por parti-
cipação por omissão. 

177� (CESPE - 2012) A superveniência de causa relativamente independente excluirá a imputa-
ção quando, por si só, essa causa produzir o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, 
imputar-se-ão a quem os praticar.
GABARITO: CERTO.
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Estamos diante da regra do Art. 13 do Código Penal que trata da relação de cau-
salidade e das causas supervenientes relativamente independentes do § 1º ”A su-
perveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, 
produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.”

178� (CESPE - 2010) Nos crimes omissivos próprios e impróprios, não há nexo causal, visto 
que inexiste resultado naturalístico atribuído ao omissor, que responde apenas por sua 
omissão se houver crime previsto no caso concreto. 
GABARITO: ERRADO.

O erro está em que nos crimes omissivos impróprios existe o nexo causal. Os crimes 
omissivos impróprios estão ligados à regra do agente garantidor do Art. 13, §2º do 
Código Penal e diz que o agente tem o poder dever de agir e, quando não age, res-
ponde pelo resultado produzido. São também conhecidos como crimes omissivos 
impuros, comissivos por omissão ou crimes de participação por omissão. 

179� (CESPE - 2010) No que se refere à relação de causalidade penal, a teoria da equivalên-
cia dos antecedentes causais situa-se exclusivamente no terreno do elemento físico ou 
material do delito, razão pela qual, por si só, não pode satisfazer a punibilidade.
GABARITO: CERTO.

A teoria da equivalência dos antecedentes vai analisar o nexo causal entre conduta 
e resultado. Assim, será analisado se a conduta do agente deu causa ao resultado. 
A regra que esclarece se o agente será punido e como será punido será analisada 
mais adiante, quando estivermos falando da punibilidade que, inclusive, está fora 
da teoria do crime.

180� (CESPE - 2009) Os crimes comissivos por omissão - também chamados de crimes omissi-
vos impróprios - são aqueles para os quais o tipo penal descreve uma ação, mas o resul-
tado é obtido por inação. 
GABARITO: CERTO.

Os crimes omissivos impróprios estão previstos no Art. 13, § 2º do Código Penal. 
Neste caso, o agente tem o dever jurídico de evitar o resultado e tem possibilidade 
prática de fazer. Quando não o faz, responde pelo resultado. Está assim previsto no 
Código Penal “§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia 
agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação 
de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do 
resultado.” Temos como exemplo o policial que, em serviço, observa um crime acon-
tecendo e, podendo agir, nada faz para evitá-lo. Nesse caso, como o agente policial 
tinha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, e tinha a possibilidade de 
impedir o resultado, responderá pelo crime na modalidade participação por omis-
são, que nada mais é do que o crime omissivo impróprio, comissivo por omissão ou 
também conhecido como omissivo impuro.
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181� (CESPE - 2009) Considere a seguinte situação hipotética. Alberto, pretendendo matar 
Bruno, desferiu contra este um disparo de arma de fogo, atingindo-o em região letal. 
Bruno foi imediatamente socorrido e levado ao hospital. No segundo dia de interna-
ção, Bruno morreu queimado em decorrência de um incêndio que assolou o nosocô-
mio. Nessa situação, ocorreu uma causa relativamente independente, de forma que 
Alberto deve responder somente pelos atos praticados antes do desastre ocorrido, ou 
seja, lesão corporal. 
GABARITO: ERRADO.

Estamos diante do Art. 13, § 1º, que trata das causas supervenientes relativamente 
independentes. Essas causas determinam a quebra do nexo causal. No caso concre-
to, houve realmente a quebra no nexo no que tange ao homicídio consumado, pois 
ocorreu um evento de caso fortuito. Contudo, o agente deve responder por seu ele-
mento subjetivo, ou seja, sua vontade. Assim, deverá ele responder por homicídio 
tentado e não lesão corporal.

Crime Consumado e Crime Tentado
182� (CESPE - 2015) Configura-se tentativa incruenta no caso de o agente não conseguir atingir 

a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta. 
GABARITO: CERTO.

A tentativa incruenta ou branca é aquela em que a vítima não sofre qualquer lesão. 
Imaginemos que “A”, querendo matar “B”, desfira 10 tiros e nenhum acerte a vítima 
por erro na pontaria; teremos aqui uma tentativa de homicídio branca ou incruenta. 

183� (CESPE - 2015) De acordo com a teoria subjetiva, aquele que se utilizar de uma arma de 
brinquedo para ceifar a vida de outrem mediante disparos, não logrando êxito em seu 
desiderato, responderá pelo delito de tentativa de homicídio. 
GABARITO: CERTO. 

A teoria subjetiva (não adotada pelo Código Penal) diz que não há transição dos atos 
preparatórios para os atos executórios. Assim, o que interessa é o plano interno do 
autor, a vontade criminosa, existente em quaisquer dos atos que compõem o iter cri-
minis. Dessa forma, tanto a fase de preparação como a fase de execução importariam 
a punição do agente. Por outro lado, existe a teoria objetiva (essa adotada pelo Código 
Penal) que diz que os atos executórios dependem de realização do tipo penal. O agen-
te não pode ser punido apenas por querer fazer. É obrigatória a exteriorização dos 
atos idôneos para a produção do resultado danoso. Vale lembrar que a questão cobrou 
a teoria subjetiva e, mesmo ela não sendo a adotada, o conceito está certo. 

184� (CESPE - 2014) Admite-se a tentativa nos delitos de imprudência. 
GABARITO: ERRADO.

O crime é culposo – segundo o Código Penal – se perfaz quando o agente dá causa 
ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia (Art. 18, II, CP). Contudo, 
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para a moderna doutrina penal, a imprudência, por si só, basta para expressar todo o 
conteúdo da culpa. Assim, tratamos o crime de imprudência como se fosse o crime 
culposo e, como os crimes culposos não admitem tentativa, a questão não está certa.

185� (CESPE - 2014) Em se tratando de tentativa branca de crime de homicídio, a fixação da 
redução da pena pela tentativa deve ocorrer no patamar máximo, isto é, dois terços. 
GABARITO: CERTO.

Tentativa branca é aquele em que a vítima não sofre lesões, como, por exemplo, 
disparos feitos em direção a determinada pessoa, em que nenhum atinge o alvo. 
Chamamos também essa tentativa de incruenta. Acerca da redução, acompanhe 
entendimento do STJ: “A 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça tem orientação 
f irmada no sentido de que no crime de homicídio, em que a vítima não é atingida por 
circunstâncias alheias à vontade do agente, escapando ilesa ou sem graves lesões, o ‘iter 
criminis’ percorre seu estágio inicial, o que impõe a f ixação da redução pela tentativa em 
sua fração máxima de 2⁄3 (dois terços)”. 

186� (CESPE - 2013) Na redação atual do Código Penal Brasileiro, o ajuste, a determinação ou 
instigação e o auxílio, salvo disposição expressa de lei em contrário, não são puníveis se, 
pelo menos, o delito não é tentado. 
GABARITO: CERTO.

A questão traz os casos de impunibilidade previstos no Art. 31 do Código Pe-
nal. Mais especificamente, trata-se do iter criminis, afirmando que se o crime 
não chegar à fase de execução, ele não é punível. A cogitação e a preparação 
serão puníveis apenas quando houver previsão legal e se tratarem de crimes 
autônomos.

187� (ALFACON – 2015) Para os crimes de efeitos cortados, não é necessário haver o resultado 
naturalístico, embora ele possa existir. 
GABARITO: CERTO.

Os crimes de efeitos cortados são os formais ou de consumação antecipada. Para 
esses tipos de crimes, não é necessário haver o resultado naturalístico, embora ele 
possa ocorrer. É importante lembrar que há os crimes materiais, em que se exige o 
resultado naturalístico, e os crimes de mera conduta, que por sua vez, não possuem 
resultado naturalístico.

188� (ALFACON – 2015) As três primeiras fases internas do crime podem ocorrer em um único 
momento na coautoria sucessiva. 
GABARITO: CERTO.

A coautoria sucessiva une as três primeiras fases internas de um crime, ou seja, a 
cogitação, a preparação e a execução podem ocorrer em um único momento. Um 
exemplo para isso seria o agressor “A” que está tentando matar uma vítima a paula-
das, o agressor “B” sem saber o que está acontecendo aproxima-se e ajuda o agressor 
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“A” a dar pauladas até que ocorra a morte da vítima. Em um único momento, o 
agressor “B” cogitou, preparou e ajudou na execução do crime.

189� (ALFACON – 2015) Alfeu e Aponino entraram em discussão e logo em seguida Alfeu 
sacou uma arma de fogo com liame subjetivo de matar Aponino. Ao perceber que Alfeu 
queria matá-lo, Aponino correu. Alfeu disparou todas as munições que estavam no 
carregador da arma, mas conseguiu atingir somente dois tiros em seu alvo por erro na 
pontaria, não conseguindo matá-lo. Nessa situação, Alfeu responderá por homicídio na 
modalidade tentada, perfeita e incruenta. 
GABARITO: ERRADO.

É necessário analisar três pontos. Quanto à modalidade do crime de homicídio, a 
informação está correta, pois foi tentada. A tentativa foi perfeita, visto que o atira-
dor usou toda a munição disponível na arma e houve ferimentos na vítima. Ou seja, 
o erro da questão está em afirmar que a tentativa foi incruenta. O certo, quando há 
ferimento na vítima, é dizer que a tentativa foi cruenta ou vermelha. 

190� (ALFACON – 2015) É certo afirmar que o crime tentado ocorre quando um agente tenta 
cometer um fato delituoso, mas não consegue consumá-lo por fatores alheios à sua vontade. 
GABARITO: CERTO.

Quando iniciada a execução de um crime, mas por circunstâncias alheias à vontade do 
agente, o fato não se consuma, ocorre o crime tentado. É importante lembrar a diferen-
ça de crime tentado de tentativa abandonada. A tentativa abandonada não se classifica 
como crime tentado, tratar-se-á de Desistência voluntária ou Arrependimento eficaz.

191� (ALFACON – 2015) Suponha que Kiko e Relkes entraram em uma discussão. Nessa 
hipótese, Kiko, homem valente e armado, deflagrou todas as suas munições em direção 
a Relkes, com intenção de matá-lo, mas Relkes fugiu ileso. Nesse contexto, pode-se 
dizer que se caracterizou uma tentativa perfeita incruenta. 
GABARITO: CERTO.

A questão traz uma das modalidades de TENTATIVA. A situação apresentada ca-
racteriza-se como tentativa perfeita Incruenta, pois foi utilizada toda a munição 
(perfeita) e Relkes não teve ferimentos (incruenta ou branca – sem sangue).

192� (CESPE - 2013) A pena imposta ao conatus, de acordo com a teoria subjetiva, é motivada 
pelo perigo a que é exposto o bem jurídico. 
GABARITO: ERRADO.

A teoria adotada pelo Código Penal sobre a punibilidade da tentativa (conatus) foi 
a teoria objetiva, realista ou dualista, segundo o qual a tentativa é punida em face 
do perigo proporcionado ao bem jurídico tutelado pela lei penal. Assim, o desvalor 
da ação e o desvalor do resultado devem ser pesados. Por fim, a tentativa deve ser 
punida mais brandamente do que o crime consumado, visto que o bem jurídico não 
foi atingido integramente. 
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193� (CESPE - 2013) É admissível a tentativa tanto nos crimes plurissubsistentes quanto nos 
crimes unissubsistentes. 
GABARITO: ERRADO.

O crime unissubsistente não admite tentativa, ao contrário do que acontece com o 
plurissubsistente. Para entender melhor, é importante verificar o conceito de crime 
unissubsistente e plurissbsistente: a) crime unissubsistente é o que se realiza com 
um só ato. Temos como exemplo a injúria verbal (Art. 140). B). Crime plurissub-
sistente é o que se perfaz com vários atos. Temos como exemplo o estelionato (Art. 
171), que não se consuma com o simples emprego de fraude, exigindo que o agente 
obtenha vantagem ilícita em prejuízo alheio.

194� (CESPE - 2013) Os crimes materiais admitem a figura da tentativa; entretanto, a tentativa 
é incompatível com os delitos formais, em que se dispensa o resultado naturalístico para 
a consumação do delito. 
GABARITO: ERRADO.

Mesmo mais incomum, é possível a tentativa nos crimes formais, como, por exem-
plo, na extorsão mediante sequestro em que os agentes, no momento da privação da 
liberdade da vítima, são surpreendidos pela polícia. 

195� (CESPE - 2013) Considere a seguinte situação hipotética: Joaquim, plenamente capaz, 
desferiu diversos golpes de facão contra Manoel, com o intuito de matá-lo, mas este, 
tendo sido socorrido e levado ao hospital, sobreviveu. Nessa situação hipotética, 
Joaquim responderá pela prática de homicídio tentado, com pena reduzida, levando-se 
em conta a sanção prevista para o homicídio consumado. 
GABARITO: CERTO.

Joaquim responderá por homicídio tentado, pois o crime não se consumou por cir-
cunstâncias alheias a sua vontade. Tal crime possui previsão expressa na modali-
dade tentada. A tentativa foi perfeita, pois ele conseguiu usar plenamente do meio 
ao seu alcance (golpes de facão) e cruenta (vermelha) por Manoel ter sido atingido 
fisicamente.

196� (CESPE - 2013) Considere que Aldo, penalmente capaz, após ser fisicamente agredido 
por Jeremias, tenha comprado um revólver e, após municiá-lo, tenha ido ao local de 
trabalho de seu desafeto, sem, no entanto, o encontrar. Considere, ainda, que, sem 
desistir de seu intento, Aldo tenha se posicionado no caminho habitualmente utiliza-
do por Jeremias, que, sem nada saber, tomou direção diversa. Flagrado pela polícia no 
momento em que esperava por Jeremias, Aldo entregou a arma que portava e narrou 
que pretendia atirar em seu desafeto. Nessa situação, Aldo responderá por tentativa 
imperfeita de homicídio, com pena reduzida de um a dois terços. 
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GABARITO: ERRADO.
Na situação hipotética, em que Aldo cogita matar seu desafeto, só o fato de co-
gitar não configura crime. Neste caso, podemos citar o iter criminis, que envolve 
a cogitação, preparação, execução e consumação. Quando envolver as duas pri-
meiras fases, não se pode considerar crime, salvo crime autônomo. Assim, Aldo 
responderá por crime de porte de arma de fogo (Lei 10.826/03), e não por tenta-
tiva de homicídio.

197� (CESPE - 2013) Na definição de lugar do crime, para os efeitos de aplicação da lei penal 
brasileira, a expressão “onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado” diz 
respeito, respectivamente, à consumação e à tentativa. 
GABARITO: CERTO.

A definição do lugar do crime está prevista no Art. 6º do Código Penal e trata do 
princípio da ubiquidade. A expressão produziu e a expressão deveria produzir se 
remetem ao Art. 14 do CP, crime consumado e crime tentado.

198� (CESPE - 2013) Um crime é enquadrado na modalidade de delito tentado quando, ul-
trapassada a fase de sua cogitação, inicia-se, de imediato, a fase dos respectivos atos 
preparatórios, tais como a aquisição de arma de fogo para a prática de planejado 
homicídio. 
GABARITO: ERRADO.

Em regra, a cogitação e a preparação não constitui crime até entrar na esfera de 
execução, salvo se constituir crime autônomo. Na questão, não teríamos nem ao 
menos tentativa do crime principal que o agente queria cometer, porque não che-
gou a entrar na execução, ou seja, o fato principal fica impunível. Contudo, a mera 
aquisição de arma de fogo não permitida já configura o crime de porte ilegal de 
arma na forma consumada, ou seja, configurando um crime autônomo.

199� (CESPE - 2011) Na tentativa perfeita, também denominada quase-crime, o agente realiza 
todos os atos executórios, mas não atinge a consumação por circunstâncias alheias à sua 
vontade. 
GABARITO: ERRADO.

A tentativa perfeita recebe o nome de crime falho, e não quase-crime, que é a clas-
sificação do crime impossível. A tentativa perfeita acontece quando o agente usa 
todo o potencial lesivo e não consegue chegar à consumação do crime. Temos como 
exemplo “A” com cinco munições faz todos os disparos (usa todo o potencial lesivo) 
e, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se consuma. A tenta-
tiva imperfeita acontece quando o agente não consegue gastar todo o seu potencial 
lesivo, como, por exemplo, no caso de um agente que, possuindo cinco munições, 
faz três disparos e é impedido por um policial de prosseguir; a intervenção do poli-
cial foi a circunstância alheia à vontade do agente.


