DIREITO PENAL
Do Concurso de Pessoas e de Crimes

SISTEMA DE ENSINO

Livro Eletrônico

DOUGLAS DE ARAÚJO VARGAS
Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, aprovado em 6º lugar no concurso realizado em
2013. Aprovado em vários concursos, como Polícia Federal (Escrivão), PCDF (Escrivão e Agente), PRF (Agente), Ministério da Integração,
Ministério da Justiça, BRB e PMDF (Soldado –
2012 e Oficial – 2017).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIREITO PENAL
Do Concurso de Pessoas e de Crimes
Prof. Douglas Vargas

1. Introdução..............................................................................................4
2. Concurso de Crimes.................................................................................5
3. Concurso Material....................................................................................8
4. Concurso Formal.................................................................................... 10
5. Crime Continuado.................................................................................. 16
6. Concurso de Pessoas.............................................................................. 20
7. Autoria, Coautoria e Participação............................................................. 30
Resumo.................................................................................................... 47
Questões de Concurso................................................................................ 54
Gabarito................................................................................................... 60
Gabarito Comentado.................................................................................. 61

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

3 de 77

DIREITO PENAL
Do Concurso de Pessoas e de Crimes
Prof. Douglas Vargas

1. Introdução
Querido(a) aluno(a)!
Compreender a prática de uma única infração penal utilizando apenas um autor
é algo que requer um bom entendimento de nossa disciplina. No entanto, é hora
de dar o próximo passo e analisar as possibilidades de concurso no Direito Penal.
Precisamos ingressar no estudo das seguintes hipóteses:

Na aula de hoje, entenderemos de forma detalhada o que acontece nas situações acima. Veremos, de uma forma simples e direta, como funcionam os institutos
do concurso de pessoas e do concurso de crimes!
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2. Concurso de Crimes
O concurso de crimes ocorre quando o autor, mediante UMA ou VÁRIAS ações
ou omissões, pratica DOIS ou mais crimes.

O conceito de concurso de crimes é simples: temos mais de um crime em uma
determinada situação, que foi praticado pelo mesmo autor, por meio de uma ou
mais de uma ação ou omissão.
Logo de início, podemos extrair uma informação importante desse conceito.

É possível que um determinado autor pratique mais de um crime com uma única
ação ou omissão!
Mas, não vamos nos precipitar. Antes de apresentar o tratamento específico
de cada caso, precisamos tratar de dois tópicos básicos: as espécies do concurso
de crimes e os sistemas de aplicação da pena. Comecemos pelo primeiro!

Espécies do Concurso de Crimes

O concurso de crimes está dividido em três espécies:
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Cada tipo de concurso de crimes irá resultar em uma consequência no cálculo
da pena do autor. Isso ocorre pois cada espécie adota um tipo de sistema de aplicação da pena!

Sistemas de Aplicação da Pena

Antes de apresentar quais são os sistemas adotados pelo CP quanto ao concurso
de crimes, vejamos quais são os sistemas previstos na doutrina majoritária:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

6 de 77

DIREITO PENAL
Do Concurso de Pessoas e de Crimes
Prof. Douglas Vargas

Sistemas Adotados pelo CP
Em nosso Código Penal, no entanto, não são todos os sistemas acima listados
que foram adotados pelo legislador. Classificando por espécie de concurso de crimes, temos o seguinte:
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Agora, sim! Já conhecemos o conceito do concurso de crimes, quais são suas espécies e quais são os sistemas adotados pelo CP. Podemos, finalmente, ver cada uma
das espécies de forma pontual e tratar de suas características. Vamos em frente!

3. Concurso Material
Como você já sabe, o concurso material ocorre quando o autor pratica mais
de uma ação ou omissão para praticar mais de um crime.
Também chamado de concurso REAL, o concurso material se divide nas seguintes espécies:

Vejamos um exemplo de concurso material:
Um agente delitivo decide sequestrar a filha de um indivíduo muito rico para
obter vantagem financeira com o resgate (extorsão mediante sequestro, art.
159 do CP).
Durante o tempo em que a vítima estava em cativeiro, o autor pratica um estupro contra ela (art. 213 do CP).
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Nessa situação, mediante duas condutas diferentes, o autor praticou dois crimes distintos. Configura-se o concurso material heterogêneo.

No contexto de concurso de crimes, não confunda ATO com CONDUTA!
É possível que uma mesma conduta criminosa possua vários ATOS. Entretanto, nesses casos, estará configurado um único crime e não há que se falar em
concurso de crimes.
Por exemplo:
Um agente delitivo pula o muro de uma residência, subtraindo oito pertences
da vítima, que estava dormindo.

Na situação acima, o agente delitivo perpetrou vários atos, mas a sua conduta foi apenas uma: subtrair coisa alheia móvel (art. 155, CP). Não há o concurso
material de oito delitos de furto. Apenas um único furto foi praticado, mediante
diversos atos!

Aplicação da Pena no Concurso Material ou Real

Como você já sabe, no concurso material, utiliza-se o chamado sistema do cúmulo material. As penas dos delitos praticados deverão ser somadas.
O art. 69 do CP é a norma que rege o concurso material, cuja leitura, para fins
de prova, é obrigatória:
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Concurso material
Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão
e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Além disso, é recomendável realizar a leitura dos parágrafos do art. 69, a saber:

§ 1º Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de
liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código.
§ 2º Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.

Dessa forma, note que, em caso de concurso material, se for aplicada pena
privativa de liberdade não suspensa para um dos crimes praticados, não mais será
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para
os demais crimes praticados no concurso em análise.
E segundo o § 2º, quando da aplicação de penas restritivas de direitos, há o
cumprimento simultâneo das penas compatíveis entre si e sucessivo das que não
forem compatíveis.

4. Concurso Formal
Também chamado de concurso ideal, o concurso formal consiste na prática de
dois ou mais crimes com apenas uma ação ou omissão.
Da mesma forma que o concurso material, também é classificado em homogêneo e heterogêneo, do ponto de vista da natureza dos delitos praticados:
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O concurso formal possui, ainda, uma outra classificação: concurso formal
impróprio e concurso formal próprio. Essa segunda classificação é mais importante, pois influi no tipo de sistema de cálculo de pena que será aplicada. Vejamos:

Concurso formal próprio

Também chamado de concurso formal perfeito, é aquele em que o agente,
mediante uma ação ou omissão, pratica mais de um crime. Está previsto no art.
70, primeira parte:
Concurso formal
Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais,
somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

O concurso formal próprio ou perfeito, portanto, resulta na aplicação da pena
mais grave aumentada de 1/6 a 1/2 ou, no caso de penas iguais, apenas uma
das penas, aumentadas de 1/6 a 1/2.
Temos, portanto, a aplicação do sistema da exasperação para o concurso formal próprio ou perfeito, o que deve seguir o seguinte regramento:
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Concurso homogêneo:
aplica-se uma das penas
com aumento de 1/6 a 1/2.
Concurso heterogêneo:
aplica-se a pena mais grave
com aumento de 1/6 a 1/2.
Mas, professor, como decidir se o aumento deve ser de 1/6 ou maior?
Essa é uma excelente pergunta. O critério para decidir se o aumento deve ser
de 1/6 ou superior, segundo a doutrina e posicionamento mais recente do STJ, é de
que deve-se quantificar da seguinte forma:

Dois crimes:
aumento de 1/6.
Quatro crimes:
aumento de 1/4.

Três crimes:
aumento de 1/5.

Cinco crimes:
aumento de 1/3.

Seis ou mais crimes:
aumento de 1/2.
Uma vez que já sabemos como calcular a pena no caso de concurso formal próprio, precisamos conhecer em quais situações tal instituto será aplicável. São três:
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Cabe observar que a questão dos crimes dolosos sem desígnios autônomos
já foi objeto de jurisprudência tanto do STF quando do STJ, que confirmaram que
a prática do crime de roubo com ofensa a diversas vítimas configura hipótese de
concurso formal.

O sistema da exasperação não se aplica à pena de MULTA. Pena de multa é sempre
aplicada de forma cumulativa!

É o que rege o art. 72 do CP:
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Multas no concurso de crimes
Art. 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

Concurso material benéfico

O concurso material é, via de regra, mais gravoso para o indivíduo do que o
concurso formal. Afinal de contas, é mais provável que somar as penas resulte
em um valor maior do que aumentar a pena mais grave em 1/6.
Entretanto, em alguns casos, pode ser que o sistema de cúmulo material seja
mais benéfico do que o sistema de exasperação. Vejamos um exemplo:

Indivíduo praticou dois crimes, com uma única ação (concurso formal). A pena do primeiro delito foi fixada em 20 anos de reclusão, enquanto a do segundo delito foi fixada
em um ano de detenção.

Na situação hipotética acima, temos as seguintes possibilidades:

Nessa situação, a aplicação do regramento do concurso material seria benéfica para o autor (reduzindo em mais de dois anos o total da pena cominada à sua
conduta).
Quando isso acontece, deve-se substituir o sistema da exasperação pelo sistema do cúmulo material, por expressa previsão no art. 70, § único do CP, que
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veda que a pena aplicada ao concurso formal exceda a pena cabível para o caso de
concurso material. Veja só:

Art. 70. Parágrafo único – Não poderá a pena (do concurso formal) exceder a que
seria cabível pela regra do art. 69 (concurso material) deste Código.

Concurso formal impróprio

Também chamado de concurso formal imperfeito, ocorre quando o agente
pratica dois ou mais crimes dolosos mediante uma ação ou omissão. Entretanto,
nesse caso, o agente tinha a intenção de praticar mais de um crime.
Art. 70. CP. Segunda parte:
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os
crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo
anterior.

Por exemplo:
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Kyle praticou uma única ação e dois crimes (duplo homicídio). No entanto,
note que ele tinha a intenção de levar ambas as vítimas a óbito. Por isso, incorreu no chamado concurso formal imperfeito ou impróprio.

O entendimento de que a diferenciação entre o concurso formal próprio e o impróprio se dá por meio da existência de desígnios autônomos é compartilhado tanto
pelo STF quanto pelo STJ.
Aplicação da Pena no Concurso Formal Impróprio

Como você já sabe, adota-se o sistema do cúmulo material, do mesmo modo
que no concurso material de crimes. Dessa forma, quando estamos diante de concurso formal impróprio ou imperfeito, as penas dos delitos devem ser somadas
(aplicadas cumulativamente).

5. Crime Continuado
A última categoria de concurso de crimes é a dos crimes continuados.
Crime continuado
Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
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O conceito de crime continuado é um pouco abstrato. Mas com um exemplo,
fica fácil de entender:

Na prática, Samwell praticou 20 delitos de furto! Entretanto, por expressa
previsão do art. 71 do CP, será responsabilizado por apenas um furto, em continuidade delitiva. Note que houve mera decisão do legislador em considerar tal situação como um único crime.

Requisitos

Não é sempre que se poderá aplicar o regramento da continuidade delitiva. A
doutrina e a jurisprudência determinam diversos requisitos para sua configuração!
Vejamos quais são eles:
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Espécies do Crime Continuado

A doutrina divide o crime continuado em duas espécies: uma prevista no
caput do art. 71, e outra prevista em seu parágrafo único:
Crime continuado
Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Parágrafo único – Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as
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circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75
deste Código.

A divisão é a seguinte:

Sistema de aplicação da pena nos crimes continuados

A regra geral para os crimes continuados é a aplicação do sistema da exasperação, que você conheceu ao estudar o concurso formal perfeito ou próprio.
Entretanto, essa é a regra aplicável ao art. 71, caput (crime continuado), de
modo que o art. 71, parágrafo único (crime continuado específico) apresenta a própria regra, mais específica. Comparando, temos o seguinte:
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Pronto! Agora você já conhece as três hipóteses do concurso de crimes e
as nuances sobre a seleção do sistema de aplicação da pena.
Podemos começar a segunda parte da aula de hoje e tratar do concurso de
pessoas!

6. Concurso de Pessoas
Enquanto o concurso de crimes trata da execução de mais de um delito pelo
mesmo agente, o concurso de pessoas, obviamente, trata da execução de um crime por mais de um agente.
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Primeiramente, vejamos o que estabelece o Código Penal:
TÍTULO IV
DO CONCURSO DE PESSOAS
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

O conteúdo do art. 29 é básico e nos permite fazer uma pergunta relevante:
o concurso de pessoas é sempre opcional?
Via de regra, os tipos penais necessitam apenas de um indivíduo para a sua
prática. Eventualmente, quando tais delitos são praticados por mais de um indivíduo, dizemos que ocorreu o chamado concurso eventual, que nada mais é do que
um concurso de pessoas realizado de forma opcional.
Excepcionalmente, entretanto, o Código Penal e outras leis especiais apresentam figuras típicas que exigem a pluralidade de agentes para sua configuração. São os chamados delitos de concurso necessário!
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Coautores e partícipes

Outro ponto sobre o qual o Código Penal não trata de forma explícita é a classificação dos indivíduos que concorrem para a realização de uma infração penal.
Estamos falando, é claro, da divisão em autoria/coautoria e participação:

Dependendo da situação, o indivíduo poderá ser considerado autor, coautor,
ou partícipe da conduta criminosa.
Certo. Já sabemos que o concurso de pessoas está dividido em eventual e necessário e que aqueles que concorrem para a execução de um delito podem ser
classificados, em regra, como autores, coautores e partícipes. Vamos seguir
adiante!
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Requisitos do concurso de pessoas

Para a configuração do concurso de pessoas não basta simplesmente que dois
autores concorram para a execução de um crime. Existem alguns requisitos que
precisam ser observados, e você vai conhecê-los agora.
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Pluralidade de agentes e condutas

O primeiro tópico, como já falamos, é simples: deve haver mais de um agente praticando cada um uma conduta relevante para a prática da infração penal.
A observação sobre o inimputável é muito importante, pois é recorrente em
provas. Muitas vezes, um menor de idade vai agir em concurso com um maior de
idade. Nesses casos, acontece o seguinte:

Relevância causal e jurídica das condutas

O segundo requisito, relevância causal e jurídica da conduta também é muito
querido pelos examinadores. Questões nas quais um dos partícipes executa uma
conduta considerada irrelevante para a realização do delito são muito comuns, e
você deve ficar bastante atento a essa informação: se a conduta do indivíduo for
um irrelevante penal, não existirá concurso de pessoas.
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Por exemplo:

Note que, no caso acima, a conduta de Aurélio em nada influiu na prática do delito. Emprestando ou não a arma para John, o homicídio teria sido praticado. Houve
a quebra da relevância causal de sua conduta, de modo que não se pode mais falar
em concurso de pessoas.

Vínculo subjetivo entre os agentes

O vínculo subjetivo entre os agentes nada mais é do que a vontade de agir em
conjunto na prática do delito.

Esse vínculo não se confunde com a chamada “prévia combinação – pactum
sceleris”. Não há a necessidade de que os agentes tenham combinado previamente para que exista o concurso de pessoas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

25 de 77

DIREITO PENAL
Do Concurso de Pessoas e de Crimes
Prof. Douglas Vargas

Por exemplo:

Na situação acima, a conduta de Tyler irá contribuir para o delito de furto a ser
praticado por um terceiro. Embora não tenha existido prévia combinação, Tyler quis
atuar para auxiliar o infrator, de modo que ficou configurada sua vontade de aderir
à prática criminosa (a chamada convergência de vontade).

Entendendo melhor a autoria colateral

Perceber a importância da convergência de vontades é fundamental para que
você não confunda o concurso de pessoas com a chamada autoria colateral.

Na autoria colateral dois agentes concorrem para um mesmo resultado delituoso,
porém um não conhece a vontade do outro.
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É recorrente o exemplo em provas de concursos no qual dois indivíduos envenenam uma mesma pessoa, sem saber da vontade do outro de matar a vítima.
Nesse caso, não teremos um concurso de pessoas e sim a autoria colateral (cada
um responderá pelos atos que praticou de forma desvinculada).
No entanto, se estivermos diante de dois indivíduos que quiseram contribuir
para um mesmo resultado delitivo e cujas condutas tiveram relevância para causar
o resultado criminoso, estaremos diante do concurso de pessoas. A diferença parece sutil, mas não é!
Como sempre, vamos comparar dois exemplos para que você entenda melhor:

Veja como agora ficou fácil entender a diferença entre a autoria colateral e o
concurso de pessoas: no concurso de pessoas, há a chamada unidade de desígnios. O agente sabe da intenção delituosa do outro e deseja ajudá-lo a perpetrar a
conduta, havendo ou não uma combinação prévia entre eles.
Já na autoria colateral, temos uma mera coincidência. Dois indivíduos, sem saber
que há outro indivíduo tentando cometer um mesmo crime, de forma simultânea.
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Identidade de infração penal

O último requisito apresentado é a identidade de infração penal. Todos os indivíduos concorrentes em uma infração penal, em regra, devem responder pelo
MESMO crime.
Para entender melhor esse requisito, precisamos estudar as teorias sobre o concurso de pessoas, que são justamente o próximo tópico de nossa aula.

Teorias sobre o concurso de pessoas

Existem basicamente três teorias sobre o concurso de agentes: teoria monista, pluralista e dualista. Para fins de concurso público, no entanto, basta que
você domine duas delas: a teoria monista e a teoria pluralista.
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Dessa forma, quando dois indivíduos concorrem para a prática de uma transgressão da lei penal, responderão pelo mesmo crime. Por exemplo:

A situação acima é bastante simples: ambas as envolvidas (Sansa como partícipe e Arya como autora) irão responder pelo mesmo crime (art. 121, CP – homicídio). Temos, claramente, a aplicação da teoria monista.
Embora essa seja a regra geral, excepcionalmente, o legislador fará a previsão
da conduta de cada agente em um tipo penal diverso. Por exemplo:

Na situação acima, Tyrion incidirá no art. 333 do Código Penal (corrupção ATIVA), enquanto que Bronn terá praticado o art. 317 (corrupção PASSIVA). Estamos
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diante de um único fato, mas de um crime para cada agente delitivo. Aplica-se,
portanto, a teoria pluralista!

7. Autoria, Coautoria e Participação
Para finalizar a aula de hoje, precisamos discutir, em detalhes, os conceitos de
autoria, coautoria e participação.

Autor

A concepção majoritariamente adotada para a definição do autor do crime e sua
diferenciação para o partícipe vem da chamada teoria objetivo-formal.
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Segundo tal teoria, temos o seguinte:

Esses conceitos ficam fáceis de entender com um exemplo. Vejamos:

Filme: Truque de Mestre (2013)
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No filme Now you see me (Truque de Mestre), o personagem Dylan Rhodes (interpretado por Mark Ruffalo) seleciona quatro indivíduos para perpetrar diversas condutas
delituosas em seu nome. Enquanto a equipe pratica roubos e outras fraudes de forma
direta, Dylan fica apenas na retaguarda, contribuindo para a execução dos delitos sem
executar o núcleo dos tipos penais.

Na situação acima, todos os envolvidos responderão pelos delitos praticados, no entanto Daniel e Merritt responderão pela autoria/coautoria (pois executaram os núcleos dos tipos penais, ou seja, o verbo das condutas de roubo e
fraude) e Dylan responderá como partícipe (pois não executou o elemento dos tipos
penais, apenas instigando e auxiliando os demais a fazê-lo).

O “problema do partícipe”

Observando a situação acima, é possível notar que a teoria em estudo possui um
pequeno problema: algumas vezes, há um plano de execução de um delito que levará alguém com uma participação de grande importância a ser considerado partícipe, o que irá influir no cálculo da pena, beneficiando indevidamente o agente delitivo.
Em outras palavras: o indivíduo cuja conduta é a mais importante receberá uma pena menor, por nunca ter “colocado a mão na massa”, por
assim dizer.
No caso do filme Truque de Mestre, por exemplo, Dylan não era mero partícipe:
ele arquitetou um plano complexo e utilizou os quatro outros membros
para executar o seu intento. Comandou e coordenou as ações do grupo, e o
tempo todo tinha o domínio dos resultados dessas ações.
No fim das contas, como poderia Dylan receber a menor das penas,
quando o plano foi todo arquitetado por ele?
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É obvio que punir Dylan como partícipe seria inadequado. Afinal de contas, a sua
conduta não era de menor importância! Pelo contrário: suas ações foram as mais
importantes, a despeito de nunca ter executado diretamente nenhum dos delitos.
Felizmente, a solução para esse problema existe, sendo apresentada por uma
outra teoria, a chamada teoria do domínio do fato.

Teoria do domínio do fato

A teoria do domínio do fato passou a ser objeto de provas de concursos após a
famosa Ação Penal 470/STF, que tratou do caso que foi apelidado pela mídia como
mensalão.
Nessa ação penal, foi aplicada a teoria do domínio do fato para equiparar a
conduta dos indivíduos que decidiram e ordenaram a prática de delitos a seus subordinados, de modo que estes não fossem considerados como meros partícipes,
quando, na verdade, tinham uma participação mais importante.

Por força da teoria do domínio do fato, uma participação importante (como a de
quem dá ordens para a realização de condutas criminosas) poderá ser considerada
como autoria e não como participação, mesmo que o autor não pratique o núcleo
do tipo penal.
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Outras classificações de autoria

Autoria imediata

A autoria imediata é a regra: é aquela que ocorre quando o próprio indivíduo
executa a conduta delituosa diretamente, sem utilizar de um terceiro para tal.
Vejamos um exemplo:

Indivíduo desfere golpes de faca contra seu inimigo, levando-o a óbito.

Quanto à autoria imediata, temos uma observação interessante que já foi
objeto de prova:

Autoria mediata

A autoria mediata, por sua vez, é aquela utilizada por um indivíduo que se
utiliza de um terceiro como instrumento para executar seu intento criminoso.
Na autoria mediata, obviamente, o terceiro é inocente, está atuando sem
intenção de participar da empreitada criminosa. Afinal de contas, se o terceiro tivesse a intenção de participar do crime seria considerado coautor.
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A conduta praticada, é claro, será imputada ao autor mediato, e não ao
terceiro que agiu de forma inocente.
A autoria mediata possui diversas variações. Vejamos quais são:
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Observações sobre a autoria mediata

Ainda sobre a autoria mediata, são observações importantes para fins de prova:

Autoria colateral

A autoria colateral você já conhece. Também chamada de autoria paralela, é
aquela que ocorre quando dois ou mais indivíduos concorrem para uma conduta
visando um mesmo resultado, porém desconhecem a intenção uns dos outros.
Como não há liame subjetivo, na autoria colateral não existe concurso de
pessoas.
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Observações sobre a autoria colateral

Em primeiro lugar, a autoria colateral pode resultar na autoria incerta, quando
por algum motivo, após a execução do delito, não for possível determinar qual dos
autores causou o resultado.
Além disso, quando ocorre uma autoria colateral em que o resultado só ocorreu
com a soma das condutas praticadas, temos a chamada autoria acessória ou
autoria colateral complementar.
Para entender melhor:

Autoria de reserva

É aquela autoria perpetrada pelo indivíduo que “fica esperando para ver se vai
tudo dar tudo certo”. Veja um exemplo simples:

A e B decidem praticar um roubo a transeunte.
B fica aguardando a execução do delito por parte de A, observando escondido e decidindo atuar apenas se A não conseguir subtrair os bens da vítima sem ajuda.
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Nessa situação, note que B poderá responder como coautor ou partícipe, dependendo do desfecho da situação no caso concreto.
As classificações doutrinárias de autoria são inúmeras. Felizmente as que apresentamos até agora são as mais importantes e que são mais cobradas em prova. É
hora de passar para o próximo tópico: a participação.

Participação

A participação é a conduta criminosa do indivíduo que não realiza a figura
típica (o núcleo) da figura típica praticada pelos envolvidos.
Lembre-se de que, por força da teoria do domínio do fato, esse conceito de partícipe só se aplica se o indivíduo não for o mandante ou superior hierárquico
do grupo que está realizando a conduta criminosa.

O partícipe atua induzindo, instigando ou auxiliando os autores principais do delito.
Vejamos agora quais são as espécies de participação.

Participação material

A participação material nada mais é do que o auxílio na prática de uma determinada conduta delituosa. O indivíduo não instiga ou induz (sua participação
não é moral), mas realiza conduta relevante para ajudar na execução ou preparação do delito.
Por exemplo:
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Na situação acima, Charlize não será autora, e, sim, partícipe do delito de roubo. Sua atuação, no entanto, não foi moral, e sim material, tanto na preparação
para o cometimento do delito (empréstimo do armamento) quanto na execução
(ficando de “batedor” enquanto o assalto era realizado).

Participação moral

A participação moral, por sua vez, se caracteriza no induzimento ou na instigação dos outros envolvidos na prática do delito. Vejamos qual é a diferença entre
essas duas modalidades:
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Importância da participação

A participação, por expressa previsão no Código Penal, pode ser considerada de
menor importância, ato em que poderá ser reduzida a pena do partícipe de 1/6
a 1/3. Veja só:

§ 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um
sexto a um terço.

Cooperação dolosamente distinta

Este instituto de nome complicado está previsto no art. 29, § 2º do CP. Em
breve você verá que não há nada de complexo sobre ele. Primeiramente, vejamos
o que estabelece o Código Penal:

§ 2º Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter
sido previsível o resultado mais grave.

O que acontece é o seguinte: pode ser que dois indivíduos combinem de praticar um determinado crime e que um deles pratique uma conduta mais grave do
que foi anteriormente combinado entre ele e seu parceiro.
Nessa situação, se não era previsível esse resultado mais grave, o indivíduo
que concordou apenas com a prática de um delito mais leve deverá responder por
ele. Vejamos um exemplo clássico que facilita muito esse entendimento:
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Na situação acima, Charlize não queria participar de uma conduta mais grave
(roubo), que foi perpetrada por James. Dessa forma, Charlize responderá pelo delito que inicialmente desejava praticar (furto), enquanto James responderá pelo
roubo (tendo em vista a violência que utilizou contra a vítima).
Entretanto, como o próprio § 2º do art. 29 prevê, se o resultado mais grave for
previsível, o autor ainda responderá pelo delito menos grave, mas com a pena
aumentada da metade.
Vejamos outro exemplo:
Charlize e James decidem furtar uma casa, aproveitando que o proprietário está dormindo. Planejam quebrar a fechadura do portão e furtar a televisão sem serem notados.
Charlize decide ficar aguardando no carro, enquanto James ficou responsável por arrombar a fechadura e furtar a TV.
Acontece que James, ao quebrar a fechadura do portão, faz muito barulho, o que veio
a acordar o proprietário. Desse modo, James teve de usar de violência e grave ameaça
para conseguir subtrair a televisão.
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Nessa situação, embora Charlize quisesse participar de conduta menos grave
(furto), era previsível que a conduta poderia se agravar, afinal de contas, o vizinho
estava em casa, apenas dormindo. Nessa situação, Charlize ainda responderá por
furto, mas com a pena aumentada da metade.

Comunicabilidade de circunstâncias pessoais

O próximo tópico merece enorme atenção: simplesmente despenca em provas.
Estamos falando, é claro, do teor do art. 30, CP:

Circunstâncias incomunicáveis
Art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo
quando elementares do crime.

Primeiramente, vamos entender o que é uma elementar:
Elementares são os dados que integram o tipo penal. Exemplo:
Art. 121. Matar alguém.

Em segundo lugar, precisamos entender o que são as circunstâncias:
Circunstâncias são outros dados relacionados ao crime, que não afetam o tipo penal
básico, mas que podem influenciar a pena cominada.
Um bom exemplo está no § 1º do crime de furto:
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Agora que você sabe o que são elementares e o que são circunstâncias para
fins penais, podemos ver a questão da pessoalidade.
Tanto as elementares quanto as circunstâncias podem ou não ter caráter pessoal. Veja só:
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Excelente. Já sabemos diferenciar circunstâncias, elementares, e também como
entender se as mesmas possuem caráter pessoal ou não. Podemos, enfim, tratar
da chamada comunicabilidade das elementares e circunstâncias.
Em outras palavras: podemos entender quando é que as circunstâncias e elementares aplicáveis a um autor irão “passar” para os demais no concurso de pessoas.

A regra é a seguinte:

Confuso, certo? Calma que eu explico. Imagine a seguinte situação:
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Indivíduo pratica um homicídio sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima (homicídio privilegiado).
Nessa situação, se houver concurso de pessoas, a circunstância subjetiva do homicídio
privilegiado não vai se comunicar ao coautor/partícipe que não estava sob domínio de violenta emoção.

Sabe por que essa circunstância pessoal não se comunica? Porque ela não é
uma elementar do crime (não faz parte do caput do art. 121, ou seja, não integra
o tipo penal de homicídio).
Entretanto, vejamos uma situação em que a circunstância pessoal é elementar
do crime (integra a descrição do tipo penal):

Peculato
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em
proveito próprio ou alheio:
Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Agora, sim! Aqui, temos uma circunstância pessoal (a qualidade de funcionário
público) que é uma elementar do crime (integra a descrição do art. 312).
Nessa situação, se o coautor ou partícipe de um delito de peculato não for
funcionário público, mas tiver ciência de que está em concurso de pessoas
com um funcionário público, responderá também pelo delito de peculato, pois
a circunstância de caráter pessoal irá se comunicar a ele!
Ainda nesse sentido, vejamos mais um exemplo:

Infanticídio
Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto
ou logo após:
Pena – detenção, de dois a seis anos.
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No delito de infanticídio, o autor, via de regra, é a mãe da criança que, durante
o parto ou logo após, tira a vida de seu próprio filho.
Entretanto, note que a circunstância pessoa (influência do estado puerperal)
também integra o tipo penal do art. 123. Dessa forma, suponha que a mãe peça
uma faca para um terceiro que está na sala, logo após o parto, e este terceiro a
auxilie fornecendo o objeto.
O terceiro responderá como partícipe do delito de infanticídio, pois a
circunstância de caráter pessoal irá se comunicar.

Impunibilidade

Seguindo em diante, você ainda precisa conhecer o instituto do art. 31 do CP,
que trata da impunibilidade em alguns casos de participação. Veja só:
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.

Vamos analisar esse artigo de uma forma fragmentada, para facilitar seu entendimento:
• Ajuste: nada mais é do que o acordo realizado sobre a prática do delito.
Ocorre quando dois ou mais indivíduos “combinam” de praticar uma determinada conduta delituosa. Caso a conduta desses indivíduos não entre em
execução, ou seja, nunca venha a ser tentada, em regra, o mero ajuste
não irá ensejar a punibilidade dos indivíduos, pois o delito nunca saiu da esfera de cogitação;
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• Determinação: é a participação daquele que faz nascer a vontade de delinquir em um terceiro. Caso este terceiro nunca venha a iniciar a execução do
delito, da mesma forma que no ajuste, em regra, não haverá a punibilidade
da conduta do indivíduo que inicialmente tentou incentivar a prática delituosa;
• Instigação e auxílio: a instigação (estímulo a uma ideia já existente) e o
auxílio (prestação material de ajuda na preparação do delito) via de regra
também não serão puníveis se o crime não entrar ao menos na fase de execução (tentativa).

Querido aluno: detonamos o tema concurso de pessoas e de crimes!
Mas como sempre, só faltam duas coisas: revisar e exercitar! Então, nada de
descansar ainda!

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

46 de 77

DIREITO PENAL
Do Concurso de Pessoas e de Crimes
Prof. Douglas Vargas

RESUMO
Concurso de crimes
O concurso de crimes ocorre quando o autor, mediante UMA ou VÁRIAS ações
ou omissões, pratica DOIS ou mais crimes.
É possível que um determinado autor pratique mais de um crime com uma única
ação ou omissão.

Espécies:
• Concurso material
– O agente realiza mais de uma ação ou omissão para praticar mais de um
crime.
• Concurso formal
– O agente realiza uma única ação ou omissão, para praticar mais de um
crime.
• Crime continuado
– O agente realiza mais de uma ação ou omissão para praticar mais de um
crime. Porém, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras
características, considera-se que os crimes subsequentes são continuação
do primeiro delito.

Sistemas de aplicação da pena
• Exasperação
– Aplica-se a pena do delito mais grave, aumentada de uma certa quantidade
em razão do concurso de crimes.
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– Adotado nos seguintes casos:
– Concurso formal perfeito;
– Crime continuado.
• Sistema do cúmulo material
– Aplica-se a pena de cada delito somada com as demais.
– Adotados nos seguintes casos:
– Concurso material;
– Concurso formal imperfeito.

Ato x conduta
No contexto de concurso de crimes, não confunda ATO com CONDUTA.
É possível que uma mesma conduta criminosa possua vários ATOS. Entretanto,
nesses casos, estará configurado um único crime e não há que se falar em concurso
de crimes.

Aplicação da pena no concurso material ou real
Utiliza-se o chamado sistema do cúmulo material. As penas dos delitos praticados deverão ser somadas!

Concurso formal próprio
Também chamado de concurso formal perfeito, é aquele em que o agente, mediante uma ação ou omissão, pratica mais de um crime.
Resulta na aplicação da pena mais grave aumentada de 1/6 a 1/2 ou, no caso
de penas iguais, apenas uma das penas, aumentadas de 1/6 a 1/2.
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Concurso material benéfico
Art. 70, § único: não poderá a pena (do concurso formal) exceder a que seria
cabível pela regra do art. 69 (concurso material) deste Código.

Concurso formal impróprio
Também chamado de concurso formal imperfeito, ocorre quando o agente pratica dois ou mais crimes dolosos mediante uma ação ou omissão. Entretanto, nesse
caso, o agente tinha a intenção de praticar mais de um crime.
Adota-se o sistema do cúmulo material, do mesmo modo que no concurso material de crimes.

Crime continuado
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução
e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro.
Requisitos:
– Os crimes devem ser da mesma espécie;
– Pluralidade de condutas;
– O tempo entre um delito e outro não pode ser superior a 30 dias;
– O modus operandi (maneira de execução) deve ser parecido;
– Segundo STF e STJ, deve haver unidade de desígnios ligando as condutas
praticadas em continuidade delitiva.
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Concurso de pessoas
• Concurso eventual:
– O tipo penal não exige a pluralidade de agentes.
• Concurso necessário:
– O tipo penal EXIGE a pluralidade de agentes.

Autores, coautores e partícipes
• Autor:
– É o indivíduo que pratica o núcleo do tipo penal (a conduta principal);
– A concepção majoritariamente adotada para a definição do autor do crime e
sua diferenciação para o partícipe vem da chamada teoria objetivo-formal.
• Partícipe:
– Realiza uma conduta acessória, auxiliar.

Teorias sobre o concurso de pessoas
• Teoria monista:
– É a regra em nosso ordenamento jurídico;
– Todos os autores, coautores e partícipes respondem pelo mesmo crime.
• Teoria pluralista:
– Os agentes praticam condutas concorrendo para um único fato, porém respondem cada um por um crime.

Teoria do domínio do fato
Por força da teoria do domínio do fato, uma participação importante (como a de
quem dá ordens para a realização de condutas criminosas) poderá ser considerada
como autoria, e não como participação, mesmo que o autor não pratique o núcleo
do tipo penal.
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Autoria imediata
A autoria imediata é a regra: é aquela que ocorre quando o próprio indivíduo
executa a conduta delituosa diretamente.

Autoria mediata
É aquela utilizada por um indivíduo que se utiliza de um terceiro como instrumento para executar seu intento criminoso.

Autoria colateral
Também chamada de autoria paralela, é aquela que ocorre quando dois ou mais
indivíduos concorrem para uma conduta visando um mesmo resultado, porém desconhecem a intenção uns dos outros.

Autoria de reserva
É aquela autoria perpetrada pelo indivíduo que “fica esperando para ver se vai
tudo dar tudo certo”.

Participação
É a conduta criminosa do indivíduo que não realiza a figura típica (o núcleo) da
figura típica praticada pelos envolvidos.
O partícipe atua induzindo, instigando ou auxiliando os autores principais do
delito.
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Participação material
É o auxílio na prática de uma determinada conduta delituosa. O indivíduo não
instiga ou induz (sua participação não é moral), mas realiza conduta relevante para
ajudar na execução ou preparação do delito.

Participação moral
• Se caracteriza no induzimento ou na instigação dos outros envolvidos na prática do delito.
– Induzimento: indivíduo faz surgir a vontade de praticar o delito em um
terceiro.
– Instigação: o terceiro já possui a intenção de agir de forma criminosa, e o
partícipe reforça essa vontade.

Importância da participação
Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um
sexto a um terço.

Cooperação dolosamente distinta
Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido
previsível o resultado mais grave.
Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.
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Comunicabilidade de circunstâncias pessoais
Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo
quando elementares do crime.

Impunibilidade
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.
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1    (CESPE/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO) Pedro, funcionário público, solicitou a Maria a quantia de R$ 10.000 para não lavrar auto de
infração decorrente de ato ilícito descoberto durante fiscalização fazendária. Ao
perceber que teria que pagar uma multa de mais de R$ 20.000, Maria prontamente
concordou com a proposta e realizou o pagamento. Nessa situação, Maria responderá como partícipe do delito de corrupção passiva, uma vez que, quanto ao concurso de agentes, o Código Penal adotou exclusivamente a teoria unitária do crime.
Questão 2    (CESPE/TJ-DFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Caracteriza-se a autoria colateral na hipótese de dois agentes, imputáveis, cada um deles desconhecendo a
conduta do outro, praticarem atos convergentes para a produção de um delito a
que ambos visem, mas o resultado ocorrer em virtude do comportamento de apenas um deles.
Questão 3    (CESPE/TCE-RN/INSPETOR) No concurso de pessoas, o auxílio prestado ao agente, quando não iniciada a execução do crime, é passível de punição.
Questão 4    (CESPE/TRE-GO/ANALISTA JUDICIÁRIO) Caso um indivíduo obtenha
de um amigo, por empréstimo, uma arma de fogo, dando-lhe ciência de sua intenção de utilizá-la para matar outrem, o amigo que emprestar a arma será considerado partícipe do homicídio se o referido indivíduo cometer o crime pretendido, ainda
que este não utilize tal arma para fazê-lo e que o amigo não o estimule a praticá-lo.
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Questão 5    (CESPE/DPE-PE/DEFENSOR PÚBLICO) O concurso formal próprio distingue-se do concurso formal impróprio pelo elemento subjetivo do agente, ou
seja, pela existência ou não de desígnios autônomos.
Questão 6    (CESPE/TJ-SE/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Em se tratando de autoria colateral, não existe concurso de pessoas.
Questão 7    (CESPE/TJ-SE/ANALISTA JUDICIÁRIO) Para um coautor cujas ações
tiverem resultado em crime mais grave, apesar de ele ter desejado participar de
crime de menor gravidade, a pena aplicada deve ser a referente ao crime menos
grave, que deve ser aumentada até a metade no caso de o resultado mais grave
ter sido previsível quando as ações foram realizadas.
Questão 8    (MPE-SC/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA) Quem, de qualquer modo,
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Entretanto, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave,
ser-lhe-á aplicada a pena deste, não cabendo qualquer espécie de aumento.
Questão 9    (MPE-SC/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA) Trata-se de concurso
material quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, incidindo, assim, a exasperação da pena.
Questão 10    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/TÉCNICO LEGISLATIVO) Paulo
e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando
subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam.
Paulo tem dezessete anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da Casa.
O fato de Paulo ser inimputável impede que se reconheça o concurso de pessoas
no caso narrado.
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Questão 11    (CESPE/PC-DF/AGENTE DE POLÍCIA) Hugo e Ivo planejaram juntos
o furto de uma residência. Sem o conhecimento de Hugo, Ivo levou consigo um
revólver para garantir o sucesso da empreitada criminosa. Enquanto Hugo subtraia
os bens do escritório, Ivo foi surpreendido na sala por um morador e acabou matando-o com um tiro.
Nessa situação hipotética, Ivo responderá por latrocínio, e Hugo, apenas pelo crime
de furto.
Questão 12    (CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA) Se uma pessoa com um único disparo de arma de fogo matar duas pessoas, poderá responder por concurso
formal impróprio de crimes.
Questão 13    (CESPE/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA) É possível, do ponto de vista
jurídico-penal, participação por omissão em crime comissivo.
Questão 14    (CESPE/PRF/POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL) Em relação ao concurso de pessoas, o CP adota a teoria monista, segundo a qual todos os que contribuem para a prática de uma mesma infração penal cometem um único crime,
distinguindo-se, entretanto, os autores do delito dos partícipes.
Questão 15    (CESPE/PC-BA/INVESTIGADOR) No concurso de pessoas, a caracterização da coautoria fica condicionada, entre outros requisitos, ao prévio ajuste
entre os agentes e à necessidade da prática de idêntico ato executivo e crime.
Questão 16    (CESPE/PC-BA/ESCRIVÃO DE POLÍCIA) No que diz respeito ao concurso de crimes, o direito brasileiro adota o sistema do cúmulo material e o da
exasperação na aplicação da pena.
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Questão 17    (CESPE/PC-BA/INVESTIGADOR) Considere a seguinte situação hipotética. Juca, maior, capaz, na saída de um estádio de futebol, tendo encontrado
diversos desafetos embarcados em um veículo de transporte regular, aproveitou-se
da oportunidade e lançou uma única bomba incendiária contra o automóvel, causando graves lesões em diversas vítimas e a morte de uma delas. Nesse caso, Juca
será apenado com base no concurso formal imperfeito ou impróprio.
Questão 18    (CESPE/PC-BA/DELEGADO DE POLÍCIA) Considere que Joana, penalmente imputável, tenha determinado a Francisco, também imputável, que desse
uma surra em Maria e que Francisco, por questões pessoais, tenha matado Maria.
Nessa situação, Francisco e Joana deverão responder pela prática do delito de homicídio, podendo Joana beneficiar-se de causa de diminuição de pena.
Questão 19    (CESPE/SERPRO/ANALISTA) Havendo concurso de pessoas para a
prática de crime, caso um dos agentes participe apenas de crime menos grave, será
aplicada a ele a pena relativa a esse crime, desde que não seja previsível resultado
mais grave.
Questão 20    (CESPE/TJ-DFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Se determinada pessoa,
querendo chegar rapidamente ao aeroporto, oferecer pomposa gorjeta a um taxista para que este dirija em velocidade acima da permitida e, em razão disso, o
taxista atropelar e, consequentemente, matar uma pessoa, a pessoa que oferecer
a gorjeta participará de crime culposo.
Questão 21    (CESPE/PC-AL/DELEGADO DE POLÍCIA) No concurso de pessoas, o partícipe terá obrigatoriamente reduzida a pena pelo crime em relação ao
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autor, porquanto a participação é considerada como forma de concorrência diferente da autoria ou coautoria.
Questão 22    (CESPE/PC-ES/AUXILIAR DE PERÍCIA) Ocorrendo concurso de pessoas, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo
quando elementares do crime.
Questão 23    (CESPE/PC-ES/AUXILIAR DE PERÍCIA) O direito penal, no concurso
de pessoas, pune, em qualquer caso, o ajuste, a determinação ou instigação e o
auxílio, ainda que o crime não chegue a ser tentado.
Questão 24    (CESPE/PC-ES/AUXILIAR DE PERÍCIA) No concurso de pessoas, a
pena é única para todos os agentes.
Questão 25    (FCC/CNMP/ANALISTA/ADAPTADA) Se algum dos concorrentes de um
delito quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, essa
pena será aumentada de 1/3 a 2/3, na hipótese de ter sido previsível o resultado
mais grave.
Questão 26    (FCC/CNMP/ANALISTA/ADAPTADA) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua periculosidade.
Questão 27    (FCC/CNMP/ANALISTA/ADAPTADA) O ajuste, a determinação ou
instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se
o crime não chega a ser consumado.
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Questão 28    (FCC/TJ-CE/JUIZ/ADAPTADA) Em tema de concurso de pessoas, é
possível afirmar que é indispensável a adesão subjetiva à vontade do outro, embora seja desnecessária a prévia combinação.
Questão 29    (FCC/TRT1/JUIZ DO TRABALHO/ADAPTADA) Quanto aos demais
agentes do crime, o parentesco entre o autor e a vítima comunica-se, desde que
elementar ao tipo.
Questão 30    (FCC/MPE-SE/TÉCNICO/ADAPTADA) Uma vez reconhecido o concurso formal de crimes, será afinal aplicada pena privativa de liberdade além daquela
mais grave e até a somatória aritmética das penas isoladamente aplicáveis aos
crimes.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

59 de 77

DIREITO PENAL
Do Concurso de Pessoas e de Crimes
Prof. Douglas Vargas

GABARITO
1. E

24. E

2. C

25. E

3. E

26. E

4. E

27. E

5. C

28. C

6. C

29. C

7. C

30. C

8. E
9. E
10. E
11. C
12. C
13. C
14. C
15. E
16. C
17. C
18. E
19. C
20. E
21. E
22. C
23. E

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

60 de 77

DIREITO PENAL
Do Concurso de Pessoas e de Crimes
Prof. Douglas Vargas

GABARITO COMENTADO
Questão 1    (CESPE/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO) Pedro, funcionário público, solicitou a Maria a quantia de R$ 10.000 para não lavrar auto de
infração decorrente de ato ilícito descoberto durante fiscalização fazendária. Ao
perceber que teria que pagar uma multa de mais de R$ 20.000, Maria prontamente
concordou com a proposta e realizou o pagamento. Nessa situação, Maria responderá como partícipe do delito de corrupção passiva, uma vez que, quanto ao concurso de agentes, o Código Penal adotou exclusivamente a teoria unitária do crime.

Errado.
O examinador falou, falou, falou, mas foi apenas para tentar te distrair da última
frase: “O CP adotou exclusivamente a teoria unitária do crime”.
Você, meu caro(a) aluno(a), bem sabe que tal afirmação é absolutamente incorreta. O CP adotou, em regra, a teoria unitária, mas excepcionalmente permite a aplicação da teoria pluralista, como no caso dos delitos de corrupção ativa e passiva!

Questão 2    (CESPE/TJ-DFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Caracteriza-se a autoria colateral na hipótese de dois agentes, imputáveis, cada um deles desconhecendo a
conduta do outro, praticarem atos convergentes para a produção de um delito a
que ambos visem, mas o resultado ocorrer em virtude do comportamento de apenas um deles.

Certo.
A questão ficou um pouco esquisita, mas está correta. O conceito de autoria cola-
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teral é esse mesmo: Atos convergentes para a produção de um mesmo delito. O
resultado ocorrer em virtude do comportamento de um ou de ambos é fator indiferente para a configuração da autoria colateral, influindo apenas no tipo de responsabilização penal que será cominado aos agentes!

Questão 3    (CESPE/TCE-RN/INSPETOR) No concurso de pessoas, o auxílio prestado ao agente, quando não iniciada a execução do crime, é passível de punição.

Errado.
Mas é claro que não. O auxílio prestado ao agente depende não apenas da execução do delito, como também deve ser relevante para a obtenção do resultado.
Lembre-se do exemplo do indivíduo que empresta uma arma para que um terceiro
pratique um homicídio, mas que, no entanto, a arma emprestada acaba não sendo
utilizada pelo autor.
Se o auxílio se tornar um irrelevante penal, não influindo no resultado do crime,
ou se o crime não vier a ter a execução ao menos iniciada, não há que se falar em
punição para este tipo de auxílio, que será essencialmente inútil!

Questão 4    (CESPE/TRE-GO/ANALISTA JUDICIÁRIO) Caso um indivíduo obtenha
de um amigo, por empréstimo, uma arma de fogo, dando-lhe ciência de sua intenção de utilizá-la para matar outrem, o amigo que emprestar a arma será considerado partícipe do homicídio se o referido indivíduo cometer o crime pretendido, ainda
que este não utilize tal arma para fazê-lo e que o amigo não o estimule a praticá-lo.
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Errado.
Outra questão na mesma esteira da anterior. Se o indivíduo não utilizar a arma
emprestada por seu amigo, o dono da arma não irá responder como partícipe do
homicídio, haja vista que sua contribuição será considerada irrelevante para a obtenção do resultado do delito.

Questão 5    (CESPE/DPE-PE/DEFENSOR PÚBLICO) O concurso formal próprio distingue-se do concurso formal impróprio pelo elemento subjetivo do agente, ou
seja, pela existência ou não de desígnios autônomos.

Certo.
O examinador falou difícil para te confundir, mas a afirmação está correta. No concurso formal impróprio temos a intenção do agente de praticar mais de um delito,
com uma única ação ou omissão. No concurso formal próprio, por sua vez, é aquele
em que o agente pratica mais de um crime mediante uma única ação, uma omissão, mas sem o desígnio autônomo de praticar vários delitos!

Questão 6    (CESPE/TJ-SE/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Em se tratando de autoria colateral, não existe concurso de pessoas.

Certo.
Exatamente! A autoria colateral ocorre quando dois agentes contribuem para um
delito sem saber da intenção um do outro. Não há vontade de contribuir para um
mesmo crime, e sim desígnios individuais que acabam, por coincidência, praticados
com um mesmo objetivo. Se não há a unidade de desígnios, não se pode falar em
concurso de pessoas!
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Questão 7    (CESPE/TJ-SE/ANALISTA JUDICIÁRIO) Para um coautor cujas ações
tiverem resultado em crime mais grave, apesar de ele ter desejado participar de
crime de menor gravidade, a pena aplicada deve ser a referente ao crime menos
grave, que deve ser aumentada até a metade no caso de o resultado mais grave
ter sido previsível quando as ações foram realizadas.

Certo.
Exatamente!
É o que prevê, expressamente, o código penal:
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§ 2º – Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á
aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido
previsível o resultado mais grave.

Questão 8    (MPE-SC/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA) Quem, de qualquer modo,
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Entretanto, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave,
ser-lhe-á aplicada a pena deste, não cabendo qualquer espécie de aumento.

Errado.
Outra questão embasada unicamente no art. 29, parágrafo 2º, como você já sabe,
é possível o aumento da pena de um dos concorrentes que quis participar de crime
menos grave, caso o resultado mais grave fosse previsível!
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Questão 9    (MPE-SC/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA) Trata-se de concurso
material quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, incidindo, assim, a exasperação da pena.

Errado.
Nada disso. Nesse caso, temos uma ação e vários crimes: Trata-se de concurso
formal, e não material!

Questão 10    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/TÉCNICO LEGISLATIVO) Paulo
e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando
subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem dezessete anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que
é servidor da Casa.
O fato de Paulo ser inimputável impede que se reconheça o concurso de pessoas
no caso narrado.

Errado.
Claro que não. É perfeitamente possível o concurso de pessoas entre inimputável
e imputável.

Questão 11    (CESPE/PC-DF/AGENTE DE POLÍCIA) Hugo e Ivo planejaram juntos
o furto de uma residência. Sem o conhecimento de Hugo, Ivo levou consigo um
revólver para garantir o sucesso da empreitada criminosa. Enquanto Hugo subtraia
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os bens do escritório, Ivo foi surpreendido na sala por um morador e acabou matando-o com um tiro.
Nessa situação hipotética, Ivo responderá por latrocínio, e Hugo, apenas pelo crime
de furto.

Certo.
Exatamente! Hugo quis praticar crime menos grave, de modo que deve responder
apenas pela conduta que desejava praticar, nos moldes do art. 29, parágrafo 2º, CP.

Questão 12    (CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA) Se uma pessoa com um único disparo de arma de fogo matar duas pessoas, poderá responder por concurso
formal impróprio de crimes.

Certo.
A chave desta questão está no termo PODERÁ. Oras, a pessoa poderá sim responder por concurso formal próprio ou impróprio, a depender de sua intenção!
Se a intenção era matar duas pessoas com um único tiro, responderá por concurso
formal impróprio. Do contrário, deverá ser utilizado o sistema do concurso formal
próprio para calcular a pena a ser cominada!

Questão 13    (CESPE/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA) É possível, do ponto de vista
jurídico-penal, participação por omissão em crime comissivo.

Certo.
As melhores questões, para mim, são essas: Simples, uma única linha, mas com
um certo nível de complexidade disfarçado.
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O que o examinador quer saber é o seguinte: É possível ser partícipe de um delito,
por meio de uma omissão? E a resposta é simples: Claro que sim!
Imagine o policial, que tem o DEVER de agir quando presencia um flagrante delito,
e que decide se omitir ao ver uma conduta de roubo, por exemplo. O autor (do
roubo) responderá pela conduta COMISSIVA (haja vista que o crime de roubo se
caracteriza com um FAZER) e o policial irá ser responsabilizado também pelo delito
de roubo, pois participou por OMISSAO (o policial era garante, tinha o dever de agir
para evitar o resultado do delito, e não o fez). Dessa forma, ocorreu a participação
por OMISSAO em crime COMISSIVO!

Questão 14    (CESPE/PRF/POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL) Em relação ao concurso de pessoas, o CP adota a teoria monista, segundo a qual todos os que contribuem para a prática de uma mesma infração penal cometem um único crime,
distinguindo-se, entretanto, os autores do delito dos partícipes.

Certo.
Veja que o examinador não disse que o CP adota UNICAMENTE ou EXCLUSIVAMENTE a teoria monista. Se o examinador não restringir dessa forma, sempre estará
falando da regra geral, que como você sabe, é a adoção da teoria monista para
definição do concurso de pessoas.

Questão 15    (CESPE/PC-BA/INVESTIGADOR) No concurso de pessoas, a caracterização da coautoria fica condicionada, entre outros requisitos, ao prévio ajuste
entre os agentes e à necessidade da prática de idêntico ato executivo e crime.
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Errado.
O concurso de pessoas requer UNIDADE DE DESÍGNIOS, mas não AJUSTE PRÉVIO
entre os autores. É perfeitamente possível o concurso de pessoas se um indivíduo
resolver aderir à conduta criminosa de outrem, DURANTE sua execução, mesmo
sem conhecer o outro autor!

Questão 16    (CESPE/PC-BA/ESCRIVÃO DE POLÍCIA) No que diz respeito ao concurso de crimes, o direito brasileiro adota o sistema do cúmulo material e o da
exasperação na aplicação da pena.

Certo.
É isso mesmo! Esses são os sistemas adotados pelo Código Penal, exatamente
como estudamos. São selecionados de acordo com o tipo de concurso de crimes
que for praticado no caso concreto!

Questão 17    (CESPE/PC-BA/INVESTIGADOR) Considere a seguinte situação hipotética. Juca, maior, capaz, na saída de um estádio de futebol, tendo encontrado
diversos desafetos embarcados em um veículo de transporte regular, aproveitou-se
da oportunidade e lançou uma única bomba incendiária contra o automóvel, causando graves lesões em diversas vítimas e a morte de uma delas. Nesse caso, Juca
será apenado com base no concurso formal imperfeito ou impróprio.
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Certo.
Exatamente!
Juca tinha a intenção de praticar vários delitos (vários homicídios e lesões) com um
único ato (o arremesso de uma única bomba incendiária), de modo que deve ser
responsabilizado com base em concurso formal imperfeito ou impróprio!

Questão 18    (CESPE/PC-BA/DELEGADO DE POLÍCIA) Considere que Joana, penalmente imputável, tenha determinado a Francisco, também imputável, que desse
uma surra em Maria e que Francisco, por questões pessoais, tenha matado Maria.
Nessa situação, Francisco e Joana deverão responder pela prática do delito de homicídio, podendo Joana beneficiar-se de causa de diminuição de pena.

Errado.
Negativo! Joana deve responder pela prática de lesões corporais seguidas de morte, visto que não tinha a intenção de levar Maria a óbito. Ela não deverá responder
pelo homicídio visto que quis participar apenas de crime menos grave!

Questão 19    (CESPE/SERPRO/ANALISTA) Havendo concurso de pessoas para a
prática de crime, caso um dos agentes parti
cipe apenas de crime menos grave, será aplicada a ele a pena relativa a esse crime,
desde que não seja previsível resultado mais grave.

Certo.
Mais uma vez o examinador abordando ao art. 29, parágrafo 2º do CP. Como você
já sabe, o partícipe que deseja atuar apenas em crime menos grave, em regra deve
ser apenado com base no delito que queria praticar, salvo se o resultado mais grave
for previsível.
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Questão 20    (CESPE/TJ-DFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Se determinada pessoa,
querendo chegar rapidamente ao aeroporto, oferecer pomposa gorjeta a um taxista para que este dirija em velocidade acima da permitida e, em razão disso, o
taxista atropelar e, consequentemente, matar uma pessoa, a pessoa que oferecer
a gorjeta participará de crime culposo.

Errado.
Questão avançada, e muito boa!
Segundo a doutrina majoritária, é admissível a coautoria em crime culposo, mas
não a participação. Por esse motivo, o indivíduo que ofereceu a gorjeta ao taxista
não poderá ser considerado partícipe do delito de homicídio culposo!

Questão 21    (CESPE/PC-AL/DELEGADO DE POLÍCIA) No concurso de pessoas, o
partícipe terá obrigatoriamente reduzida a pena pelo crime em relação ao autor,
porquanto a participação é considerada como forma de concorrência diferente da
autoria ou coautoria.

Errado.
Cuidado! Lembre-se dos casos em que a conduta do partícipe (que não pratica o
núcleo do tipo penal) pode ser mais importante do que a conduta dos autores e coautores, como ocorre por exemplo na teoria do domínio do fato, em que o indivíduo
que atua como partícipe na verdade tem a conduta de maior importância, devendo
ser apenado até mesmo de forma mais severa do que os executores do delito!
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Questão 22    (CESPE/PC-ES/AUXILIAR DE PERÍCIA) Ocorrendo concurso de pessoas, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo
quando elementares do crime.

Certo.
É isso mesmo! Art. 30, CP: não se comunicam as circunstâncias e as condições de
caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Questão 23    (CESPE/PC-ES/AUXILIAR DE PERÍCIA) O direito penal, no concurso
de pessoas, pune, em qualquer caso, o ajuste, a determinação ou instigação e o
auxílio, ainda que o crime não chegue a ser tentado.

Errado.
Negativo! Conforme já observamos anteriormente, a conduta de auxiliar ou instigar
o indivíduo na prática de um fato criminoso, em regra, não será punível se o crime
não chegar ao menos a ser tentado. A exceção está no caso em que o examinador
pune especificamente a conduta de auxiliar ou instigar, como ocorre no art. 122 do
Código Penal.

Questão 24    (CESPE/PC-ES/AUXILIAR DE PERÍCIA) No concurso de pessoas, a
pena é única para todos os agentes.

Errado.
Questão mais fácil de toda essa lista. A pena, no concurso de pessoas, é cominada
de forma individual a cada agente, na medida de sua culpabilidade. (Art. 29. Quem,
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de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade).

Questão 25    (FCC/CNMP/ANALISTA/ADAPTADA) Se algum dos concorrentes de um
delito quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, essa
pena será aumentada de 1/3 a 2/3, na hipótese de ter sido previsível o resultado
mais grave.

Errado.
Cuidado! Se for previsível o resultado mais grave, a pena deve ser aumentada até
a metade!

Questão 26    (FCC/CNMP/ANALISTA/ADAPTADA) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua periculosidade.

Errado.
Outra assertiva muito fácil. A pena é cominada na medida da culpabilidade do
agente, e não de sua periculosidade, conforme afirma a questão.

Questão 27    (FCC/CNMP/ANALISTA/ADAPTADA) O ajuste, a determinação ou
instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se
o crime não chega a ser consumado.
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Errado.
Outra assertiva simples. O examinador apenas trocou o termo TENTADO por
CONSUMADO, tornando a afirmação incorreta!

Questão 28    (FCC/TJ-CE/JUIZ/ADAPTADA) Em tema de concurso de pessoas, é
possível afirmar que é indispensável a adesão subjetiva à vontade do outro, embora seja desnecessária a prévia combinação.

Certo.
Isso mesmo! A adesão subjetiva à vontade do outro (vontade de contribuir para o
fato delitivo) é indispensável, mas é desnecessária a prévia combinação!

Questão 29    (FCC/TRT1/JUIZ DO TRABALHO/ADAPTADA) Quanto aos demais
agentes do crime, o parentesco entre o autor e a vítima comunica-se, desde que
elementar ao tipo.

Certo.
As circunstâncias pessoais não se comunicam, salvo quando elementares do crime.
Tendo em vista que o examinador condicionou a comunicação do parentesco entre
autor e vítima a tal fato ser elementar do crime, a assertiva está correta!

Questão 30    (FCC/MPE-SE/TÉCNICO/ADAPTADA) Uma vez reconhecido o concurso formal de crimes, será afinal aplicada pena privativa de liberdade além daquela
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mais grave e até a somatória aritmética das penas isoladamente aplicáveis aos
crimes.

Certo.
O examinador quis complicar um assunto simples utilizando uma maneira obscura
de descrever as limitações do cálculo da pena no concurso formal de crimes.
A pena, no concurso formal, será maior do que a pena do crime mais grave (ou
seja, irá além daquela mais grave) pois deve ser aumentada de 1/6 até a metade,
mas não deverá ser maior do que a somatória das penas (não pode ultrapassar o
cúmulo material, por força do concurso material benéfico). É só isso!
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