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PERGUNTA QUESITOS OBRIGATÓRIOS NA RESPOSTA NOTA 

Conceitue o iter criminis. 
 
 
Cite e explique suas 04 (quatro) 
etapas. 

Conceito:  
       Segundo Cezar Roberto Bitencourt (2012, p.522), há um caminho que o crime percorre, 
desde o momento que germina, como ideia, no espirito do agente, até aquele em que se 
consuma no ato final.  A esse itinerário percorrido pelo crime, desde o momento da concepção 
até aquele em que ocorre a consumação, chama-se iter criminis. 
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Cogitação 
Na cogitação não existe ainda a preparação do crime, o autor apenas mentaliza, planeja em 
sua mente como vai ele praticar o delito, nesta etapa não existe a punição do agente, pois o 
fato dele pensar em fazer o crime não configura ainda um fato típico e antijurídico pela lei, 
sendo irrelevante para o direito penal. 
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Preparação 
É a pratica dos atos imprescindíveis à execução do crime. Nesta fase ainda não se iniciou a 
agressão ao bem jurídico, o agente não começou a realizar o verbo constante da definição 
legal (núcleo do tipo), logo o crime ainda não pode ser punido. 
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Execução 
O agente começa a realizar o verbo (núcleo do tipo) constante da definição legal, tornando o 
fato punível. É aquela em que se inicia a agressão ao bem jurídico, por meio da realização 
do núcleo do tipo penal. 
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Consumação 
É o momento de conclusão do delito, reunindo todos os elementos do tipo penal. 
A consumação se dá quando o agente pratica todas as elementares que compõe o crime.  
É quando o crime se completa, quando o agente realizou e alcançou tudo que o legislador 
considerou proibido e para o qual se estabeleceu a sanção.  
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NOTA FINAL - ___________ (______________________________________________) 
 

 
Assinatura no verso. 
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