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Concurso de Pessoas – Parte I 
 

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

Cooperação Dolosamente Distinta 

- Conhecida como Desvio Subjetivo de Conduta. Nesse caso os agentes decidem praticar o crime, porém 
um dos agentes decide praticar um delito de maior gravidade, enquanto o outro não. 

OBS: A coautoria em crimes culposos é possível, pois basta dois agentes quererem praticar uma conduta 
imprudente. 

OBS: A participação em crime culposo, conforme o STJ, não é possível. 

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

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- As circunstâncias elementares são indispensáveis para caracterizar o crime. 

Espécies de Elementares e de Circunstâncias 

- As elementares podem ser:  
* Subjetivas: Relacionada à pessoa do agente;  
 
* Objetivas: Relacionada ao delito em si, ou seja, o caráter real, o modus operandi. 

- As circunstâncias de caráter pessoal não se interligam com as condições pessoais. As circunstâncias 
de caráter real, ou objetivas, se interligam, desde que os demais agentes tenham conhecimento. 

- As elementares sempre se interligam, embora objetivas ou subjetivas, desde que os demais agentes 
tenham conhecimento. 

 
Casos de impunibilidade 
 
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. 
 

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 fique apenas em cogitação, não existe fato punível, salvo os fatos que a lei 
expressamente determina ou os tipos penais autônomos. 
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Concurso de Pessoas 

Conceito 

- Trata-se do crime ou contravenção penal cometidos por duas ou mais pessoas. 

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

Concurso de Pessoas - Teorias 

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 

Nos delitos praticados em concurso eventual de pessoas, os autores responderão em conjunto por um 
delito, enquanto que os partícipes responderão, em conjunto, por outro. 

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. 

Concurso de Pessoas - Tipos 

Concurso Eventual (Monossubjetivos) 

Ocorre quando a infração penal pode ser cometida por uma pessoa ou mais. 

Concurso Necessário (Plurissubjetivos) 

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

Concurso Necessário - Condutas 

Condutas paralelas 

Ocorre quando os agentes praticam uma conduta voltada para uma mesma finalidade criminosa. 
(Conduta Unilateral) 
 
Ex: Associação Criminosa (CP/40. Art. 288). 

Condutas Convergentes 

As condutas dos agentes são alinhadas apenas depois da execução ter se iniciado, pois se iniciam de 
pontos opostos. (Bilateral ou de Encontro). 
 
Ex: Bigamia (CP/40. Art. 235). 

Condutas Contrapostas 

As condutas criminosas são praticadas umas contra as outras. 
 
Ex: Crime de Rixa (CP/40. Art. 137). 

 

Concurso de Pessoas - Requisitos 

- Cinco são os requisitos que caracteriza o concurso de pessoas:  
* Pluralidade de Agentes;  
* Relevância Causal da Colaboração; (Nexo de Causalidade) 
* Vínculo Subjetivo;  
* Identidade de Infração Penal; (Unidade de Crime ou Contravenção) 
* Existência de Fato Punível. 

Pluralidade de Agentes 

- Para ocorrer o concurso de pessoas é necessária a prática do crime por mais de uma pessoa, sendo 
necessária a culpa de todos os agentes participantes. Caso o delito ocorrido tenha sido praticado por uma 
pessoa com doença mental a mando de outra, esse ato não é caracterizado como um concurso de 
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pessoas, mas sim uma autoria mediata de quem mandou. 

- Em se tratando de crimes plurissubjetivos, caso um dos colaboradores não tenham culpa, ainda assim o 
delito permanece, como é o caso do crime de associação criminosa. 

Autoria Mediata 

- O autor mediato usa uma pessoa como instrumento, sendo esta, autora imediata para praticar um 
crime. Essa pessoa (autor imediato) não pode ter nenhum discernimento do que está fazendo.  

Ex: O pai coloca a faca na mão do seu filho de três anos e pede para matar a mamãe. 

- A autoria mediata é dividida em três hipóteses pela doutrina:  
* Autoria Mediata por Erro do Executor;  
* Autoria Mediata por Coação do Executor;  
* Autoria Mediata por Inimputabilidade do Agente. 

Autoria Mediata por Erro do Executor 

Quem pratica a conduta foi induzido ao erro pelo mandante, porém não tem consciência do que o autor 
imediato fez. 

Autoria Mediata por Coação do Executor 

O autor mediato faz com que uma pessoa pratique o delito, mesmo esta tendo consciência do que está 
fazendo; 
 
Ex: Coação Moral Irresistível. 

Autoria Mediata por Inimputabilidade do Agente 

O autor mediato utiliza uma pessoa inimputável que não tenha discernimento do que está fazendo para 
praticar o delito. 

Autoria Mediata por Crimes próprios e Crimes de Mão Própria 

- Nos crimes próprios é possível a autoria mediata, desde que reúna as condições especiais exigidas no 
tipo penal. 

- Nos crimes de mão própria não é possível a autoria mediata, mas sim um autor por determinação. 

OBS: A coação física irresistível é uma autoria imediata e não mediata, pois o agente da ação não possui 
vontade. 

OBS: A autoria Mediata é possível nos crimes próprios, não sendo possível nos crimes de mão própria. 

Relevância Causal da Colaboração 

- A conduta da pessoa deve ser significativa para o resultado ocorrer. 

- A colaboração, em regra, é considerada prévia ou concomitante a prática do delito. A colaboração 
posterior por outra pessoa, não é considerada concurso de pessoas, porém, sendo posterior à 
consumação e combinada previamente, resulta o concurso de pessoas. 

Vínculo Subjetivo ou Concurso de Vontades 

- Para se caracterizar o concurso de pessoas, deve ter havido a combinação para o delito entre os 
agentes. A mera colaboração causal não caracteriza o concurso de pessoas, mas sim uma autoria 
colateral, pois não existiu um vínculo subjetivo entre eles. 

Identidade de Infração Penal 

- CP/40, Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade. 

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 fique 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. 

 

Autoria Indireta 

Intelectual Mediata 

Nessa o autor indireto arquiteta o delito e um terceiro 
o executa. 

Nessa o autor indireto se vale de um instrumento, 
alguém inimputável, que esteja sob coação moral 
irresistível, por exemplo, para a prática do crime. 

O indivíduo que executa o crime tem ciência do que 
está fazendo, sendo assim, possível o concurso de 
pessoas. 

O indivíduo que executa o crime não tem ciência do 
que está fazendo, sendo assim, não é possível o 
concurso de pessoas. 

 

Coautoria 

Ocorre quando dois ou mais indivíduos, conjuntamente, participam do crime, podendo realizar ou não o 
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núcleo do tipo penal. 

- Conforme a teoria restritiva, aplicada pelo CP, autor não se confunde com partícipe. 

- Autor é o que pratica a conduta apresentada na lei penal. Já os partícipes são os demais que 
colaboram prestando auxílio. 
 
- Coautor é a pessoa que mais se aproxima do núcleo do tipo penal, prestando uma ajuda considerada 
essencial. 

- Teorias que diferenciam o Autor do Partícipe:  
* Teoria Objetivo-Formal;  
* Teoria Objetivo-Material;  
* Teoria do Domínio do Fato. 

Teorias 

Teoria Objetivo-Formal 

O autor é aquele que pratica o que está previsto na lei penal, sendo os demais indivíduos partícipes, ou 
seja, são aqueles que colaboram na conduta. (CP ADOTA - REGRA) 

Teoria Objetivo-Material 

O autor é aquele que tem maior envolvimento no crime e o partícipe é aquele que tem uma menor 
participação, não sendo importante quem pratica a conduta criminosa. 

Teoria do Domínio do Fato 

O autor é aquele que tem um domínio da conduta criminosa, ou seja, o controle da situação, podendo 
ser executor do crime ou não. Com isso, o autor é aquele que decide se irá ocorrer ou não a conduta, ou 
seja, é o que manda. O partícipe contribui para ocorrer o crime, porém não manda na conduta 
criminosa. (CP ADOTA NOS CASOS DE AUDORIA MEDIATA E AUTORIA INTELECTUAL). 

 

Controle da ação 

- O controle da ação pode ocorrer por:  
* Domínio da ação;  
* Domínio da Vontade;  
* Domínio Funcional do Fato. 

Domínio da ação 

O agente pratica de maneira direta a conduta apresentada no tipo penal. 

Domínio da Vontade 

O agente não pratica diretamente, mas controla quem vai praticar. 

Domínio Funcional do Fato 

O agente desempenha uma função essencial que é necessária para a conduta criminosa e é dividida 
entre os demais parceiros. 

 

Coautoria X Autoria Colateral 

Coautoria Autoria Colateral 

Existe um vínculo subjetivo que unem as 
condutas das pessoas que praticam o delito, 
ocorrendo o concurso de pessoas. 

Agentes que praticam atos convergentes para a 
produção de uma certa infração, mas sem vínculo 
subjetivo, não sabendo que ambos possuem 
objetivos semelhantes.  
 
O agente desconhece a vontade do outro. 

A autoria colateral não caracteriza o concurso de pessoas, pois não existe um vínculo subjetivo entre os 
agentes. 

 

Coautoria Funcional x Coautoria Material 

- A coautoria Funcional ou Parcial é quando os agentes possuem condutas diversas e essas condutas 
se somam, produzindo o resultado. 

- A coautoria Material ou Direta é quando os agentes possuem a mesma conduta, produzindo o 
resultado. 

 

Possibilidades da Coautoria 

- É possível a coautoria nos crimes próprios, desde que o terceiro conheça a especial condição do 
autor.; 

- Não é possível a coautoria nos crimes de mão-própria. 

- Não é possível a coautoria nos crimes omissivos; a doutrina majoritária entende ser possível a 
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participação. 

- Não é possível concurso de pessoas entre autor mediato e imediato, porém, existe a possibilidade de 
haver coautoria e participação na autoria mediata, se houver colaboração entre os agentes mediatos. 

OBS: A coautoria em crimes culposos é possível, pois basta dois agentes quererem praticar uma conduta 
imprudente. 

OBS: A participação em crime culposo, conforme o STJ, não é possível. 

OBS: A participação é possível em contravenção penal. 

OBS: Caso a participação seja dolosa e o crime seja culposo não existirá concurso. O agente doloso 
responde pelo crime doloso e o agente culposo pelo culposo. 

 

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. 

- Já que o partícipe executa 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: 
* Acessoriedade Mínima; 
* Acessoriedade Limitada; 
* Acessoriedade Máxima; 
* Hiperacessoriedade; 

Acessoriedade Mínima 
A conduta principal deve ser um fato típico, independentemente de o fato ser 
lícito ou não. 

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

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

Hiperacessoriedade 
A conduta deve ser típica, ilítica, o agente culpável e efetivamente punido para 
o partícipe responder pelo crime. 

OBS: É possível a participação nos crimes comissivos por omissão. 

OBS: A participação alheia não é concurso de pessoas, pois se ausenta o vínculo subjetivo, pois é 
quando o partícipe age de forma culposa para a pratica do delito. 

 

Multidão Criminosa 

- Ocorre quando várias pessoas praticam o mesmo delito. Ocorrendo, assim, o concurso de pessoas. 

- Normalmente agem sem um acordo prévio, mas existindo um vínculo subjetivo entre as pessoas, embora 
tácito. 

- Quem promove e organiza essas condutas acaba tendo as penas agravadas, quem pratica o delito, em 
regra, acaba tendo a pena reduzida devido ao fator psicológico do momento. 

- CP/40, Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:   
 
I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes; 
 
II - coage ou induz outrem à execução material do crime;  
 
III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de 
condição ou qualidade pessoal;  
 
IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa 

- CP/40, Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:  
 
III - ter o agente:  
 
e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. 
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DO CONCURSO DE CRIMES 
 

Conceito e Natureza 

- Ocorre quando o agente por meio de uma conduta, omissiva ou comissiva, pratica dois ou mais 
crimes, podendo ser idênticos ou não. 

- O concurso de crimes se divide em:  
* Concurso Formal: uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes; 
 
* Concurso Material: mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes; 
 
* Crime Continuado. 

 

Sistemas de Aplicação da Pena 

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

Sistema do Cúmulo 
Material 

Consiste na soma das penas de cada um dos delitos praticados pelo agente.  
 
Esse sistema é adotado quando se tratar de: 
 
* Concurso Material; (CP. Art. 69) 
 
* Concurso Formal impróprio; (CP. Art. 70, 2º Parte) 
 
* Concurso de Pena de Multa. (CP. Art. 72) 

Sistema da 
Exasperação 

É aplicável ao agente apenas a pena mais grave, podendo existir aumento desta.  
 
Esse sistema é adotado quando se tratar de: 
 
* Concurso formal próprio ou perfeito (CP. Art. 70, 1º Parte); 
 
* 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 

A penalidade do crime mais grave irá absorver a pena do crime de menor 
gravidade. (Adotado aos crimes familiares) 

 
Concurso material 
 
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos 
(homogêneo) ou não (heterogêneo), 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. 
(Sistema do Cúmulo Material) 
 
§ 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. 
 
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 – 
Concurso Formal Próprio) 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 Impróprio). 
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Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. 
 
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. (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. 
 
Multas no concurso de crimes 
 
Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente (Sistema do 
Cúmulo Material). 
 

Pena de Multa no Concurso de Crimes 

- A corrente majoritária entende que a não se aplica a regra do Art. 72 para os crimes continuados. 

 

STJ/Súmula 243 

O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em 
concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo 
somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano. 
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Concurso de Crimes 

Conceito e Natureza 

- Ocorre quando o agente por meio de uma conduta, omissiva ou comissiva, pratica dois ou mais 
crimes, podendo ser idênticos ou não. 

- O concurso de crimes se divide em:  
* Concurso Formal: uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes; 
 
* Concurso Material: mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes; 
 
* Crime Continuado. 

Concurso Formal 

CP/40. 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). 

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

- O concurso formal pode ser:   
* homogêneo: Todos os crimes são idênticos mediante a unidade de conduta do agente.  
 
* heterogêneo: Todos os crimes praticados são diversos mediante a unidade de conduta do agente. 

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

Perfeito ou Próprio Imperfeito ou Impróprio 

* 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: 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. 

 

Concurso Material ou Real 

-CP/40, Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 
idênticos (homogêneo) ou não (heterogêneo), 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. (Sistema do Cúmulo Material) 

§ 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. 
“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando...” 

§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as 
que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.  

 

Concurso Material Benéfico 

Entende-se por concurso material benéfico o cometimento de dois crimes com uma única ação, cujas 
penas são somadas em favor do réu. 

O concurso material benéfico prevalece sobre o concurso formal próprio e o crime continuado. 

Caso a pena do Crime continuado ou do concurso formal próprio seja pior que a do 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. 
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Crime Continuado Genérico ou Continuidade Delitiva 

- São diversos crimes praticados pelo agente por meio de suas condutas, porém, entendido pela lei como 
crime único. 

Teorias do Crime Continuado 

Teoria da Unidade Real 

O crime continuado constitui uma só infração penal, da qual fazem parte várias ações distintas. 
Fonte: https://www.jurisway.org.br/v2/cursoonline.asp?id_curso=313&id_titulo=4479&pagina=5  
Autor: LAURIA, Thiago. 

Teoria da Ficção Jurídica 

Estabelece que o crime continuado é uma ficção, pois existem vários crimes, mas a lei considera as 
condutas como apenas um crime. Os crimes de concursos são considerados autônomos em relação à 
prescrição. 

Teoria Mista 

O delito continuado seria uma figura criminosa especial e autônoma, não se confundindo com o crime único. 
Essa posição também é conhecida por tese da "unidade mista" ou "unidade jurídica". 
Fonte: http://ww3.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20070829142251665&mode=print  

Crime Continuado - Requisitos 

- De acordo com a literalidade do art. 71 do Código Penal, conforme sua Exposição de Motivos, para ocorrer 
o crime continuado existe a necessidade de três requisitos: (Teoria Objetiva Pura) 
 
* Pluralidade de Condutas;  
 
* Pluralidade de crimes da mesma espécie;  
 
* Condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças.  

STF/HC 110.002/RJ 

- De acordo com a Jurisprudência do STF, são requisitos necessários para caracterização da 
continuidade delitiva, à luz da teoria objetivo-subjetiva: 
(a) a pluralidade de condutas; 
 
(b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; 
 
(c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas 
condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, 
 
(d) a unidade de desígnios. 

Literalidade do art. 71 do CP: Adota a teoria objetiva → Ausência da Unidade de Desígnios → Impede 
que a habitualidade criminosa descaracterize o crime continuado, o que só ocorre para os adeptos da 
teoria objetivo-subjetiva. 
 
STF e STJ: Adotam a teoria Objetivo-Subjetiva. 

Requisitos do Crime Continuado - Teorias 

Teoria Subjetiva 

O crime continuado é definido apenas em relação ao elemento subjetivo do agente, desconsiderando os 
aspectos objetivos. 

Teoria Objetiva – CP ADOTA 

O crime continuado exige apenas requisitos de ordem objetiva, dispensando a unidade de desígnios. 

Teoria Objetivo-Subjetiva – STJ e STF ADOTAM 

O crime continuado leva em consideração os elementos subjetivos (unidade de desígnios) e os elementos 
objetivos (Condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças).. 

Unidade de Desígnios 

OBS: A unidade de desígnios é a necessidade dos crimes praticados fazerem parte de um único 
projeto criminoso. A Doutrina e a jurisprudência entendem ser necessária a unidade de desígnios para 
ocorrer o crime continuado. 

OBS: Crimes da mesma espécie são aqueles que estão apresentados no mesmo dispositivo legal e 
devem tutelar o mesmo bem jurídico. 

- 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 
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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) 

Crime Continuado Específico 

Ocorre 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. 

Apresenta também os requisitos do Crime Continuado Genérico. 

 

STF/Info 899 

Roubo e extorsão e a continuidade delitiva 
 
Por não constituírem delitos da mesma espécie, não é possível reconhecer a continuidade delitiva na 
prática dos crimes de roubo e extorsão. 
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