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Simulado de Direito Penal: Concurso de Pessoas e de Crimes 
(FCC/MPE-CE/2009) 

01) Nos chamados crimes monossubjetivos, o concurso de pessoas é eventual. 

Comentário: 
 

Concurso de Pessoas 

Conceito 

- É a colaboração de dois ou mais agentes para a prática de um crime ou contravenção penal. 

- Teorias relacionadas ao concurso de pessoas: 
* Pluralista; 
* Dualista; 
* Monista. (Adotada pelo CP) 

Pluralista 

Cada pessoa responde por um crime próprio. (Usada de Modo Excepcional pelo CP) 
Ex¹: Corrupção ativa e passiva (arts. 317 e 333, CP). 
Ex²: Aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante (arts. 124 e 126, do CP). 

Dualista 

Existem dois crimes, um para quem realiza a conduta típica expressa na norma penal, e outro para quem 
desenvolve a atividade secundária. 

Monista 

Todos respondem pelo mesmo crime, porém a pena variará de acordo com a conduta de cada um que 
concorreu ao crime. (Adotada pelo CP – Teoria Monista Temperada) 

- O Concurso de Pessoas é dividido em dois tipos: 
* Eventual 
* Necessário 

Eventual 

Quando no tipo penal, o crime pode ser praticado por apenas uma pessoa, mas pode ser cometido por 
mais. (Crime Monossubjetivo) 

Necessário 

É necessária a conduta de mais de uma pessoa para caracterizar o tipo pena. É dividido em: 
Condutas paralelas; 
Condutas Convergentes; 
Condutas Contrapostas. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/STJ/2018) 
02) Para a configuração do concurso de pessoas, é necessário que três ou mais agentes se auxiliem 
mutuamente na prática do ilícito penal. 

Comentário: 
 

Concurso de Pessoas 

Conceito 

- É a colaboração de dois ou mais agentes para a prática de um crime ou contravenção penal. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/EBSERH/2018) 
03) Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico-penal, ao concurso de agentes e aos sujeitos da 
infração penal, julgue o item que se segue. 
Para a punição de um partícipe que colabore com a conduta delituosa, é preciso que o fato principal seja 
típico, ilícito, culpável e punível. 

Comentário: 
 

Participação 

- Modalidade em que o agente colabora para a prática do crime, porém não executa a conduta apresentada 
no tipo penal. 

- A participação pode ser:  
* Moral: Ocorre quando o agente induz a pessoa a praticar o delito, ou seja, age no psicológico do indivíduo.  
* Material: Nessa, o partícipe auxilia o autor do crime, fornecendo algum tipo de ajuda, sendo seu 
cúmplice. 

- Como o partícipe pratica uma conduta acessória, não sendo a descrita no núcleo do tipo penal e não é 
possível aplicar esta conduta àquele, é possível a extensão da adequação típica, ocorrendo a adequação 
típica mediata. Com isso, utiliza-se a teoria da acessoriedade, que é dividida em 04 Teorias: 
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* Teoria da Acessoriedade Mínima: A conduta principal deve ser um fato típico, independentemente de 
o fato ser lícito ou não. 

* Teoria da Acessoriedade Limitada: A conduta deve ser considerada típica e ilícita para o partícipe 
responder pelo crime. (Mais aproximada com o CP) 

* Teoria da Acessoriedade Máxima: A conduta deve ser típica, ilícita e praticada por agente culpável para 
o partícipe responder pelo crime. 

* Teoria da hiperacessoriedade: A conduta deve ser típica, ilítica, o agente culpável e efetivamente 
punido para o partícipe responder pelo crime. 

 
Gabarito: Errado. 

(FGV/TCE-RJ/2015) 
04) Sobre o tema concurso de agentes, é correto afirmar que: em regra, aquele que instiga terceira pessoa 
à prática de um crime, por este responde, ainda que o instigado não tenha iniciado a execução do delito. 

Comentário: 
 

Existência de Fato Punível 

- A conduta praticada pelos agentes deve ser considerada crime ou tentativa de crime. Com isso, caso o 
ato a ser praticado ficar apenas em cogitação, não existe fato punível, salvo os fatos que a lei 
expressamente determina ou os tipos penais autônomos. 

- CP/40, 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. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-DFT/2015) 
05) 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. 

Comentário: 
 

Coautoria X Autoria Colateral 

- Na coautoria existe um vínculo subjetivo que unem as condutas das pessoas que praticam o delito, 
ocorrendo o concurso de pessoas. Já a autoria colateral, as pessoas que executam o tipo penal não agem 
em acordo de vontades com o outro, ou seja, agente desconhece a existência do outro. 

 
AUTORIA COLATERAL: Os dois agentes executam a ação, no entanto é possível saber qual dos disparos matou 
a vítima. Desta forma, quem disparou de maneira fatal responde por homicídio doloso consumado enquanto o 
outro autor responde por homicídio doloso na forma tentada. 
 
AUTORIA INCERTA: Os dois agentes executam a ação, mas não é possível saber qual dos disparos matou a 
vítima. Desta forma, os dois responderão por homicídio doloso na forma tentada, embora a morte tenha 
ocorrido. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PC-BA/2013) 
06) 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. 

Comentário: 
 

Sistemas de Aplicação da Pena 

- No concurso formal, existem três sistemas de aplicação da pena:  
* Sistema do Cúmulo Material;  
* Sistema da Exasperação;  
* Sistema de Absorção. 

* Sistema do Cúmulo Material: É o somatório das penas relativas a cada um dos crimes cometidos pelo 
agente. (Adotada no Concurso Material, Formal impróprio e de Penas de Multa). 

* Sistema da Exasperação: É aplicável ao agente apenas a pena mais grave, podendo existir aumento 
desta. (Aplicado no concurso formal próprio ou perfeito e ao crime continuado) 
A exasperação da pena, de um sexto até dois terços, aplica-se de forma distinta em relação às penas 
restritivas de direitos e à pena de multa, sendo a Jurisprudência, na terceira fase da dosimetria, responsável 
por aplicar a exasperação. 

* Sistema de Absorção: É aplicável ao agente apenas a pena mais grave, não existindo aumento desta. 
(Adotado aos crimes familiares) 
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Gabarito: Correto. 

(FCC/TJ-PE/2015) 
07) O chamado concurso material benéfico prevalece sobre o concurso formal próprio e o crime continuado. 

Comentário: 
 

Concurso Formal 

        Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos 
(homogêneo) ou não (heterogêneo), 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. (Sistema da 
Exasperação) 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 (Sistema 
do Cúmulo Material). 

Concurso Material Benéfico 

Caso a pena do Crime continuado ou do concurso formal próprio seja pior que o concurso material, 
aplica-se o concurso material. 

        Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. 

 
Gabarito: Correto. 

(FGV/MPE-RJ/2014) 
08) O crime continuado se dá entre crimes da mesma espécie, cometidos em circunstâncias semelhantes. 

Comentário: 
 

- CP/40, 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 subseqüentes 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.  (Sistema da Exasperação) 

        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 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. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/DPE-PE/2015) 
09) O concurso formal próprio distingue-se do concurso formal impróprio pelo elemento subjetivo do 
agente, ou seja, pela existência ou não de desígnios autônomos. 

Comentário: 
 

- O concurso formal pode ser:  
* Perfeito ou Próprio; 
* Imperfeito ou Impróprio. 

Perfeito ou Próprio 

* Perfeito ou Próprio: O agente pratica uma única conduta e acaba por produzir dois resultados sem sua 
real intenção em querer realizá-los. Não existe desígnio autônomo, que é a vontade de realizar 
dolosamente mais de um crime.  

Imperfeito ou Impróprio 

* Imperfeito ou Impróprio: O agente pratica, de forma dolosa, uma única conduta para produzir mais de 
um crime. Existe desígnio autônomo, que é a vontade de realizar dolosamente mais de um crime. 

- 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 (Sistema do 
Cúmulo Material – Concurso Formal Imperfeito). 

- No concurso formal, o sistema utilizado, em regra, é o da Exasperação em que se utiliza a pena do crime 
mais grave, podendo ser aumentada. 

- Cúmulo material benéfico: É quando o sistema de exasperação, que foi criado para beneficiar o réu, é 
mais prejudicial que o sistema de cumulação, sendo aplicado o sistema do cúmulo material. 

 
Gabarito: Correto. 

(FGV/DPE-RJ/2014) 
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10) Na aplicação da pena privativa de liberdade, o aumento decorrente de concurso formal ou de crime 
continuado não incide sobre a pena-base, mas sobre a pena acrescida por circunstância qualificadora ou 
causa especial de aumento. 

Comentário: 
 

STF/RHC 86080 

Na aplicação de pena privativa de liberdade, o aumento decorrente de concurso formal ou de crime 
continuado não incide sobre a pena-base, mas sobre a pena acrescida por circunstância qualificadora ou 
causa especial de aumento. 

 
Gabarito: Correto. 
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