


@Quebrandoquestões 

 
2/64 

  

 

Concurso de Pessoas: Parte I - Questões s/comentários 
 

(FCC/PC-AP/2017) 
01) Mário e Mauro combinam a prática de um crime de furto a uma residência. Contudo, sem que Mário 
saiba, Mauro arma-se de um revólver devidamente municiado. Ambos, então, ingressam na residência 
escolhida para subtrair os bens ali existentes. Enquanto Mário separava os objetos para subtração, Mauro 
é surpreendido com a presença de um dos moradores que, ao reagir a ação criminosa, acaba sendo morto 
por Mauro. Nesta hipótese  
A) Mário e Mauro responderão pela prática de latrocínio.  
B) Mário e Mauro responderão pela prática de furto.  
C) Mário responderá pela prática de furto simples e Mauro responderá pela prática de furto qualificado.  
D) Mário responderá apenas pelo furto e Mauro responderá pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de 
fogo, furto e homicídio.  
E) Mário responderá pela prática de furto e Mauro pelo crime de latrocínio. 

 (FCC/TRT - 1ª REGIÃO (RJ)/2013) 
02) Quanto aos demais agentes do crime, o parentesco entre o autor e a vítima; 
A) comunica-se, desde que elementar ao tipo.  
B) comunica-se sempre, desde que por aqueles conhecido.  
C) comunica-se para agravamento genérico da pena concreta.  
D) comunica-se para atenuação genérica da pena concreta.  
E) não se comunica em qualquer hipótese. 

 (FCC/METRÔ-SP/2014) 
03) Joaus, Joseh e Pedrus acertaram, mediante prévio ajuste, a prática de um crime de furto qualificado 
em residência. Pedrus escolheu a residência e emprestou seu veículo para o transporte dos objetos 
furtados. Joaus arrombou a porta da residência indicada por Pedrus e entrou. Joseh entrou em seguida. 
Joaus e Joseh recolheram todos os objetos de valor, colocaram no veículo e fugiram do local. Nesse caso, 
A) Joaus, Joseh e Pedrus foram coautores. 
B) Joaus foi autor, Joseh partícipe e Pedrus autor mediato. 
C) Joaus e Joseh foram partícipes e Pedrus foi autor imediato. 
D) Joaus, Joseh e Pedrus foram autores. 
E) Joaus e Joseh foram coautores e Pedrus partícipe. 

 (FCC/DPE-CE/2014) 
04) No concurso de pessoas, 
A) há autoria colateral quando os concorrentes se comportam para o mesmo fim, conhecendo a conduta alheia. 
B) a infração penal não precisa ser igual, objetiva e subjetivamente, para todos os concorrentes. 
C) é necessário que cada concorrente tenha consciência de contribuir para a atividade delituosa de outrem, 
dispensada a prévia combinação entre eles. 
D) os concorrentes devem necessariamente realizar o fato típico. 
E) dispensável a adesão subjetiva à vontade do outro. 

 (FCC/TJ-CE/2014) 
05) Em tema de concurso de pessoas, é possível afirmar que 
A) o concorrente, na chamada cooperação dolosamente diversa, responderá pelo crime menos grave que quis 
participar, mas sempre com aumento da pena.  
B) indispensável a adesão subjetiva à vontade do outro, embora desnecessária a prévia combinação.  
C) o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio nunca são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser 
tentado.  
D) não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda que elementares do crime. 
E) a participação de menor importância constitui causa geral de diminuição da pena, incidindo na segunda etapa 
do cálculo. 

 (FCC/CNMP/2015) 
06) No concurso de pessoas, 
A) se algum dos concorrentes 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. 
B) quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
periculosidade. 
C) não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. 
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D) 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. 
E) se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída até metade. 

(FCC/TCE-SP/2011) 
07) Em matéria de concurso de pessoas, é correto afirmar que  
A) coautores são aqueles que, atuando de forma idêntica, executam o comportamento que a lei define como 
crime. 
B) partícipe é aquele que, também praticando a conduta que a lei define como crime, contribui, de qualquer modo, 
para a sua realização. 
C) é possível a coautoria nos crimes de mão própria. 
D) é admissível a coautoria nos crimes próprios, desde que o terceiro conheça a especial condição do autor. 
E) é inadmissível a participação nos crimes omissivos próprios. 

 (FCC/MPU/2007) 
08) Maria, enfermeira, por ordem do médico João, ministrou veneno ao paciente, supondo tratar-se de um 
medicamento, ocasionando-lhe a morte. Nesse caso, 
A) não há concurso de agentes, mas apenas um autor mediato, pela realização indireta do fato típico. 
B) há concurso de agentes, sendo João autor principal e Maria co-autora. 
C) há concurso de agentes, sendo João autor principal e Maria partícipe. 
D) há concurso de agentes, figurando tanto João como Maria na condição de autores. 
E) há concurso de agentes, figurando Maria como autora e João como co-autor. 

 (FCC/MPU/2007) 
09) José instigou Pedro, agindo sobre a vontade deste, de forma a fazer nascer neste a idéia da prática do 
crime. João prestou auxílio a Pedro, emprestando-lhe uma arma para que pudesse executar o delito. José 
e João são considerados, tecnicamente, 
A) co-autores. 
B) autores. 
C) partícipes. 
D) partícipe e co-autor, respectivamente. 
E) co-autor e partícipe, respectivamente. 

 (FCC/MPE-CE/2009) 
10) Nos chamados crimes monossubjetivos, 
A) o concurso de pessoas é eventual. 
B) o concurso de pessoas só ocorre no caso de autoria mediata. 
C) o concurso de pessoas é necessário. 
D) não há concurso de pessoas. 
E) há concurso de pessoas apenas na forma de participação. 

 (FCC /TRE-PE/2011) 
11) De acordo com o Código Penal brasileiro,  
A) não há distinção entre autores, co-autores e partícipes, que incidem de forma idêntica nas penas cominadas ao 
delito. 
B) os autores, co-autores e partícipes incidem nas penas cominadas ao delito na medida de sua culpabilidade. 
C) ao autor principal será obrigatoriamente imposta pena mais alta que a dos co-autores e partícipes. 
D) ao autor principal e aos co-autores será obrigatoriamente imposta pena mais alta que a dos partícipes. 
E) ao autor principal será imposta a pena prevista para o delito, sendo que os co-autores e os partícipes terão 
obrigatoriamente a pena reduzida de um sexto a um terço. 

 (FCC/TRT - 1ª REGIÃO (RJ)/2011) 
12) João instigou José a praticar um crime de roubo. Luiz forneceu-lhe a arma. Pedro forneceu-lhe todas 
as informações sobre a residência da vítima e sobre o horário em que esta ficava sozinha. No dia 
escolhido, José, auxiliado por Paulo, ingressou na residência da vítima. José apontou-lhe a arma, 
enquanto Paulo subtraiu-lhe dinheiro e joias. Nesse caso, são considerados partícipes APENAS 
A) Luiz e Pedro. 
B) João, Luiz, Pedro e Paulo. 
C) João, Luiz e Pedro. 
D) José, Pedro e João. 
E) João, José, Luiz e Pedro. 

 (FCC/TRE-TO/2011) 
13) No concurso de pessoas, 
A) se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de metade. 
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B) quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade. 
C) se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena do crime cometido, 
reduzida de um a dois terços. 
D) as circunstâncias e as condições de caráter pessoal se comunicam, sejam, ou não, elementares do crime. 
E) a instigação e o auxílio, em qualquer hipótese, são puníveis mesmo que o crime não ocorra. 

 (FCC/DPE-MA/2009) 
14) Os requisitos para a ocorrência do concurso de pessoas no cometimento de crime são: 
A) pluralidade de comportamentos, nexo de causalidade entre o comportamento do partícipe e o resultado do 
crime e vínculo objetivo-subjetivo entre autor e partícipe. 
B) presença física de autor e partícipe, nexo de causalidade entre o comportamento do coautor e o resultado do 
crime; vínculo subjetivo entre autor e partícipe e identidade do crime. 
C) presença física de autor e partícipe, pluralidade de comportamentos, nexo de causalidade entre o 
comportamento do partícipe e o resultado do crime; vínculo subjetivo entre autor e partícipe e identidade do crime. 
D) pluralidade de comportamentos, nexo de causalidade entre o comportamento do partícipe e o resultado do 
crime; vínculo objetivo entre autor e partícipe e identidade do crime. 
E) pluralidade de comportamentos, nexo de causalidade entre o comportamento do partícipe e o resultado do 
crime; vínculo subjetivo entre autor e partícipe e identidade do crime. 

 (FCC/TJ-GO/2012) 
15) Em matéria de concurso de pessoas, é correto afirmar que  
A) nos crimes plurissubjetivos o concurso é eventual. 
B) a autoria mediata configura coautoria. 
C) nos crimes funcionais a condição de servidor público do autor não se comunica ao partícipe não funcionário, se 
este desconhecia a condição daquele. 
D) a participação de menor importância constitui circunstância atenuante, a ser considerada na segunda etapa do 
cálculo da pena. 
E) as mesmas penas deverão ser aplicadas a todos os coautores e partícipes. 

 (FCC/ALESE/2018) 
16) Hamilton resolve chamar um táxi pelo aplicativo do celular a fim de conduzi-lo até determinado 
endereço. Após ingressar no veículo, Hamilton recebe uma ligação em seu telefone, ocasião em que diz a 
pessoa que está do outro lado da linha que está se dirigindo até o endereço do amante de sua esposa a 
fim de matá-lo. O motorista do táxi, mesmo após ouvir a conversa de seu passageiro, o conduz até seu 
destino. No dia seguinte, o motorista toma conhecimento pelo noticiário televisivo de que Hamilton 
realmente matou o amante de sua mulher. Diante do caso hipotético, o taxista 
A) responderá pelo crime de homicídio doloso como partícipe. 
B) responderá pelo crime de homicídio doloso como coautor. 
C) responderá pelo crime de homicídio culposo. 
D) responderá pelo crime de favorecimento pessoal. 
E) não responderá por nenhum crime. 

 (FCC/ALESE/2018) 
17) É certo que um crime pode ser praticado por uma ou mais pessoas. Quando isso acontece, está-se 
diante da hipótese de concurso de pessoas, também conhecido como concurso de agentes. Nesse caso, 
A) ainda que algum dos concorrentes tenha querido participar de crime menos grave, ser-lhe-á, obrigatoriamente, 
aplicada a pena idêntica do crime praticado pelo seu comparsa, ante a adoção pelo Código Penal da teoria 
monista. 
B) em hipótese alguma se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal na coautoria. 
C) o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio são sempre puníveis, ainda que o crime não venha a ser 
tentado. 
D) os crimes plurissubjetivos não admitem a coautoria e a participação. 
E) se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. 

 (FCC/PGE-SE/2005) 
18) A chamada participação de menor importância constitui 
A) circunstância atenuante. 
B) causa de exclusão da tipicidade. 
C) causa supralegal de exclusão da ilicitude. 
D) causa geral de diminuição da pena. 
E) causa legal de exclusão da culpabilidade. 

 (FCC/BACEN/2006) 
19) Aquele que, sem praticar ato executório, concorre, de qualquer modo, para a realização do crime, por 
ele responderá na condição de 
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A) co-autor. 
B) partícipe. 
C) autor mediato. 
D) co-autor moral. 
E) autor. 

 (FGV/TJ-RO/2015) 
20) O Código Penal brasileiro traz diversos crimes que podem ser praticados por uma única pessoa, mas 
também prevê algumas hipóteses em que o concurso de pessoas é necessário. Como regra geral, quando 
duas ou mais pessoas, unidas em ações e desígnios, praticam em conjunto um delito, pode-se falar em 
concurso de pessoas. Sobre essa tema, é correto afirmar que o Código Penal adotou, em regra, a Teoria: 
A) Pluralista, com exceções; 
B) Dualista, sem exceções; 
C) Monista, com exceções; 
D) Dualista, com exceções; 
E) Monista, sem exceções.  

 (FGV/TCE-RJ/2015) 
21) 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; 

 (FGV/TCE-RJ/2015) 
22) Sobre o tema concurso de agentes, é correto afirmar que: não se comunicam as circunstâncias e as 
condições de caráter pessoal, mesmo quando elementares do crime; 

 (FGV/TCE-RJ/2015) 
23) Sobre o tema concurso de agentes, é correto afirmar que: se um dos concorrentes quis participar de 
crime menos grave, a pena deste lhe será aplicada, com o aumento de metade na hipótese de ter sido 
previsível o resultado mais grave; 

 (FGV/TCE-RJ/2015) 
24) Sobre o tema concurso de agentes, é correto afirmar que: na teoria da acessoriedade limitada, 
somente haverá a punição do partícipe se o autor houver praticado uma conduta que seja típica, ilícita e 
culpável; 

 (FGV/TCE-RJ/2015) 
25) Sobre o tema concurso de agentes, é correto afirmar que: não se exige homogeneidade de elemento 
subjetivo no concurso de pessoas, admitindo-se participação culposa em crime doloso. 

 (FGV/PROCEMPA/2014) 
26) Com relação ao tema responsabilidade penal no concurso de pessoas, assinale a afirmativa incorreta. 
A) A responsabilidade penal é individual, devendo cada agente responder na medida de sua culpabilidade. 
B) Ocorrendo desvio subjetivo entre os agentes, quem quis participar de crime menos grave responde por este e 
não pelo crime mais grave praticado pelo outro agente. 
C) Sendo a participação de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. 
D) O Código Penal adotou a Teoria Monista sobre concurso de agentes sem exceção, devendo todos os 
participantes responder pelo mesmo crime. 
E) Não há participação dolosa em crime culposo.  

 (FGV/PC-MA/2012) 
27) Com relação ao concurso de pessoas, assinale a afirmativa incorreta.  
A) Para a teoria da acessoriedade mínima para que haja participação punível basta que o autor tenha praticado 
uma conduta típica; para a da acessoriedade temperada, adotada pela maioria da doutrina, basta que a conduta 
do autor seja típica e ilícita; para a da acessoriedade máxima se exige que a conduta do autor seja típica, ilícita e 
culpável. 
B) São requisitos para o concurso de pessoas: pluralidade de agentes e de condutas; relevância causal de cada 
conduta; liame subjetivo entre os agentes e identidade de infração penal.  
C) É possível a participação em delitos de mão própria. 
D) Demonstrado que um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste 
com o aumento de metade, se previsível o resultado mais grave.   

 (FGV/PC-AP/2010) 
28) Relativamente ao concurso de crimes, analise as afirmativas a seguir.  
I. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou 
dirige a atividade dos demais agentes.  
II. A pena será ainda agravada em relação ao agente que coage ou induz outrem à execução material do 
crime.  
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III. A pena será ainda agravada em relação ao agente que instiga a cometer o crime alguém não-punível em 
virtude de condição.  
Assinale: 
A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.   

 (FGV/PC-RJ/2008) 
29) Com relação ao concurso de pessoas, assinale a afirmativa incorreta.  
A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade.  
B) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.  
C) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, salvo 
quando previsível o resultado mais grave, caso que será aplicada a pena do crime mais grave.  
D) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.  
E) 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.    

 (VUNESP/TJ-RS/2019) 
30) Considere a seguinte situação hipotética e assinale a alternativa correta. 
Pedro e Paulo combinam de furtar uma quitanda. Acertam que, dentro do estabelecimento, um deles 
distrairá o dono do estabelecimento, fingindo um desmaio, enquanto o outro, sem ser visto, aproximar-se-
á da caixa registradora e subtrairá, sorrateiramente, as cédulas de dinheiro que lá se encontram. No dia da 
ação criminosa, sem que Pedro saiba, Paulo carrega uma arma de fogo consigo. Quando Paulo finge o 
desmaio o dono da quitanda percebe que ele portava uma arma de fogo e foge, levando consigo a chave 
da caixa registradora. Paulo, então, dispara e mata o dono da quitanda. Em seguida, Paulo pega a chave, 
recolhe o dinheiro da caixa registradora e foge, acompanhado de Pedro. 
A) Pedro será punido com a pena do furto simples, pois quis participar de crime menos grave. 
B) Pedro será punido por roubo qualificado pelo resultado morte, com pena aumentada pelo uso de arma de fogo. 
C) Pedro será punido com a pena do furto qualificado, pois quis participar de crime menos grave. 
D) Paulo responderá por roubo impróprio, com pena aumentada pelo uso de arma de fogo e pelo resultado morte. 
E) Pedro e Paulo, unidos pelo liame subjetivo do concurso de pessoas, estarão sujeitos à mesma pena corporal. 

 (VUNESP/PC-SP/2018) 
31) No que diz respeito ao concurso de pessoas e às expressas regras do CP (arts. 29 a 31), 
A) não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. 
B) quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
punibilidade. 
C) aplica-se a mesma pena a todos os coautores, ainda que a participação seja de menor importância. 
D) quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
voluntariedade. 
E) mesmo que o crime sequer seja tentado, o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio sempre são 
puníveis.     

 (VUNESP/PC-SP/2018) 
32) A respeito do concurso de pessoas, é correto afirmar que 
A) Mévio e Caio, pelo ajuste da prática de furto à residência de Tício, uma vez descoberto o plano, serão punidos, 
ainda que o crime não chegue a ser tentado. 
B) Mévio e Caio, tendo furtado a residência dos pais de Caio, são isentos de pena, aplicando-se a ambos o 
perdão legal que exime de pena os crimes patrimoniais, cometidos sem violência, em detrimento de ascendentes. 
C) Mévio, tendo ajustado com Caio apenas a prática de furto à residência de Tício, responderá pelos demais 
crimes eventualmente praticados por Caio, ainda que não previsíveis. 
D) Caio, empresário, ciente da condição de funcionário público de Mévio, tendo o auxiliado na prática de peculato-
furto, não responderá pelo crime funcional, já que a condição pessoal de funcionário público de Mévio a ele não se 
comunica.  
E) Mévio, pela participação de menor importância na prática de furto à residência de Tício, poderá ter a pena 
diminuída.   

 (VUNESP/PC-BA/2018) 
33) Sobre o concurso de pessoas e as previsões expressas da legislação penal, assinale a alternativa 
correta. 
A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade. 
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B) Se a participação for de menor importância, será aplicada atenuante genérica. 
C) Ao concorrente que quis participar de crime menos grave, será aplicada a mesma pena do concorrente, 
diminuída, no entanto, de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço). 
D) As circunstâncias e as condições de caráter pessoal, mesmo quando elementares do crime, são 
incomunicáveis aos coautores. 
E) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio são puníveis ainda que o crime não chegue a ser tentado.   

 (VUNESP/TJM-SP/2016) 
34) A respeito do concurso de agentes, afirma-se corretamente que 
A) além das modalidades instigação e induzimento, a participação também se dá pelo auxílio. Nesta modalidade, a 
fim de se diferenciar o coautor do partícipe, deve-se recorrer à regra da essencialidade da cooperação. 
B) o concurso de pessoas, pelo Código Penal, assume duas formas, coautoria e participação. Partícipe é aquele 
que instiga ou induz o autor na perpetração do crime, sendo os atos de instigação e induzimento puníveis, 
independentemente de o crime vir a ser tentado ou consumado. 
C) o Código Penal taxativamente estabelece que as penas dos autores e partícipes devem ser diferenciadas, 
punindo sempre de forma diminuída quem apenas instiga, induz ou auxilia na prática delitiva. 
D) segundo o Código Penal, o coautor ou partícipe, independentemente do crime para o qual quis concorrer, será 
punido segundo a pena do crime efetivamente praticado, pois assumiu o risco do resultado. 
E) segundo o Código Penal, as condições de caráter pessoal do autor estendem-se a todos os concorrentes da 
prática delitiva.    

 (VUNESP/Prefeitura de Rosana - SP/2016) 
35) Assinale a alternativa correta sobre o concurso de pessoas. 
A) Admite-se a participação por omissão em crime comissivo, quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado, mas não se admite em crimes omissivos, por induzimento ou instigação. 
B) Para que se admita a concorrência de culpas no crime culposo, é necessário que cada agente atue com 
consciência de que está colaborando com a conduta culposa de outrem. 
C) A pena será agravada em relação ao agente que instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua 
autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. 
D) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a dois terços. 
E) As condições e circunstâncias pessoais do agente não se comunicam ao coautor ou partícipe ainda que 
circunstâncias elementares ao crime. 

 (VUNESP/PC-SP/2014) 
36) Segundo o conceito restritivo, é autor aquele que 
A) tem o domínio do fato. 
B) realiza a conduta típica descrita na lei. 
C) contribui com alguma causa para o resultado. 
D) age dolosamente na prática do crime. 
E) pratica o fato por interposta pessoa que atua sem culpabilidade. 

 (VUNESP/Câmara Municipal de São José dos Campos - SP/2014) 
37) CP, art. 30: quando se verifica o concurso de pessoas em matéria penal, não se comunicam as 
circunstâncias e as condições de caráter pessoal, 
A) salvo nos crimes contra a Administração Pública. 
B) salvo no caso de extinção da punibilidade. 
C) salvo nos crimes contra a Fé Pública. 
D) salvo quando elementares do crime. 
E) em hipótese alguma. 

 (VUNESP/DPE-MS/2012) 
38) No que tange ao concurso de pessoas nos crimes de corrupção ativa e passiva, o Código Penal adotou 
a teoria 
A) monista. 
B) causal. 
C) dualista. 
D) pluralística. 

 (VUNESP/TJ-MT/2009) 
39) Para solucionar os vários problemas referentes ao concurso de pessoas, Roxin, jurista alemão, 
idealizou a teoria do domínio do fato, que 
A) entende como autor quem domina a realização do fato, quem tem poder sobre ele, bem como quem tem poder 
sobre a vontade alheia; partícipe é quem não domina a realização do fato, mas contribui de qualquer modo para 
ele. 
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B) entende como autores todos aqueles que intervenham no processo causal de realização do tipo, 
independentemente da importância que a sua colaboração possua dentro da totalidade do fato, questão que só 
tem interesse no momento da fixação da pena. 
C) distingue a autoria da participação em função da prática dos atos executórios do delito. 
D) é aceita pelos doutrinadores nacionais embora não seja aceita pela jurisprudência. 
E) não tem aplicação prática no direito penal brasileiro. 

 (CESPE/MPU/2018) 
40) Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a 
respeito da aplicação e da interpretação da lei penal, do concurso de pessoas e da culpabilidade. 
João e Manoel, penalmente imputáveis, decidiram matar Francisco. Sem que um soubesse da intenção do outro, 
João e Manoel se posicionaram de tocaia e, concomitantemente, atiraram na direção da vítima, que veio a falecer 
em decorrência de um dos disparos. Não foi possível determinar de qual arma foi deflagrado o projétil que atingiu 
fatalmente Francisco. Nessa situação, João e Manoel responderão pelo crime de homicídio na forma tentada. 

 (CESPE/PC-SE/2018) 
41) João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram convite de Ana, também maior e 
capaz, para juntos assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, no período noturno e 
após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 
entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que seriam divididos igualmente 
entre os três. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os três e os 
encaminhou para a delegacia de polícia local. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Para que fique caracterizado o concurso de pessoas, é necessário que exista o prévio ajuste entre os agentes 
delitivos para a prática do delito. 

 (CESPE/PC-SE/2018) 
42) João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram convite de Ana, também maior e 
capaz, para juntos assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, no período noturno e 
após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 
entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que seriam divididos igualmente 
entre os três. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os três e os 
encaminhou para a delegacia de polícia local. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Na situação descrita, está presente a hipótese de participação necessária imprópria. 

 (CESPE/PC-SE/2018) 
43) João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram convite de Ana, também maior e 
capaz, para juntos assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, no período noturno e 
após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 
entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que seriam divididos igualmente 
entre os três. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os três e os 
encaminhou para a delegacia de polícia local. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Mesmo se tivesse assumido a condição de autora mediata por colocar em seu lugar na prática do delito pessoa 
inimputável, Ana seria responsabilizada pelo resultado do crime. 

 (CESPE/PC-SE/2018) 
44) João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram convite de Ana, também maior e 
capaz, para juntos assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, no período noturno e 
após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 
entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que seriam divididos igualmente 
entre os três. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os três e os 
encaminhou para a delegacia de polícia local. 
 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
João e Pedro tiveram participação de menor importância no crime de furto; assim, eventual indiciamento dos dois 
será na condição de partícipes, razão por que eles poderão ser beneficiados pela diminuição de um a dois terços 
da pena. 

 (CESPE/PC-SE/2018) 
45) Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, o autor do delito é aquele que tem o domínio final sobre o fato 
criminoso doloso. 

 (CESPE/PC-SE/2018) 
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46) João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram convite de Ana, também maior e 
capaz, para juntos assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, no período noturno e 
após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 
entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que seriam divididos igualmente 
entre os três. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os três e os 
encaminhou para a delegacia de polícia local. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Como as ações paralelas de João, Pedro e Ana — agentes diversos — lesionaram o mesmo bem jurídico, 
constata-se a ocorrência da autoria colateral, haja vista que o resultado foi previamente planejado em conjunto. 

 (CESPE/PC-SE/2018) 
47) João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram convite de Ana, também maior e 
capaz, para juntos assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, no período noturno e 
após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 
entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que seriam divididos igualmente 
entre os três. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os três e os 
encaminhou para a delegacia de polícia local. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Na situação considerada, configurou-se a autoria imprópria decorrente do concurso de pessoas. 

 (CESPE/PF/2018) 
48) Clara, tendo descoberto uma traição amorosa de seu namorado, comentou com sua amiga Aline que 
tinha a intenção de matá-lo. Aline, então, começou a instigar Clara a consumar o pretendido. Nessa 
situação, se Clara cometer o crime, Aline poderá responder como partícipe do crime. 

 (CESPE/EBSERH/2018) 
49) 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. 

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

 (CESPE/STM/2018) 
51) Inexiste, no ordenamento jurídico, a possibilidade de as condições e circunstâncias de caráter pessoal 
de um agente se comunicarem com as de outro agente que seja coautor de um crime. 

 (CESPE/TJ-DFT/2015) 
52) 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. 

 (CESPE/TJ-DFT/2015) 
53) Pode haver participação dolosa em crime culposo, não sendo necessário, para a caracterização do 
concurso de pessoas, que autor e partícipes tenham atuado com o mesmo elemento subjetivo-normativo. 

 (CESPE/TJ-DFT/2015) 
54) Idealizada por Welzel e Roxin e considerada objetivo-subjetiva, a teoria do domínio do fato diferencia 
autoria de participação em função da prática dos atos executórios do delito. 

 (CESPE/TCE-RN/2015) 
55) No concurso de pessoas, o auxílio prestado ao agente, quando não iniciada a execução do crime, é 
passível de punição. 

 (CESPE/TRE-GO/2015) 
56) 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. 

 (CESPE/Câmara dos Deputados/2014) 
57) O delito de roubo é crime de concurso necessário, também conhecido como plurissubjetivo. 

 (CESPE/Câmara dos Deputados/2014) 
58) A autoria mediata não é admitida nos crimes de mão própria e nos tipos de imprudência. 

 (CESPE/PC-DF/2013) 
59) É possível, do ponto de vista jurídico-penal, participação por omissão em crime comissivo. 

 (CESPE/PRF/2013) 
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60) 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. 

 (FUNDATEC/PC-RS/2018) 
61) A diferença entre autoria indireta intelectual e autoria indireta mediata é que naquela, há o 
planejamento pelo autor indireto e a execução do crime por um terceiro. Nesta, o autor se vale de um 
instrumento, alguém que esteja sob coação moral irresistível, por exemplo, para a prática do crime. Na 
autoria indireta mediata, não haverá concurso de pessoas. 

 (FUNDATEC/PC-RS/2018) 
62) A diferença entre autoria indireta intelectual e autoria indireta mediata é que naquela, há o 
planejamento pelo autor indireto e a execução do crime por um terceiro. Nesta, o autor se vale de um 
instrumento, alguém que esteja sob coação moral irresistível, por exemplo, para a prática do crime. Na 
autoria indireta mediata, não haverá concurso de pessoas. 

 (NUCEPE/PC-PI/2018) 
63) JOSÉ e PEDRO têm o mesmo desafeto, no caso, MEVIO. Mas desconhecem tal fato. Contratam 
pistoleiros para matar MEVIO. O pistoleiro, contratado por PEDRO se armou com um revólver, e o 
contratado por JOSÉ com uma pistola. Ocorre que fizeram uma tocaia no mesmo local e momento. Os dois 
atiram simultaneamente em MEVIO. O pistoleiro de JOSÉ atinge o coração de MEVIO e o de PEDRO atinge 
a perna de forma leve. Há prova de que o projétil usado pelo contratado por JOSÉ foi o causador da morte 
da vítima. PEDRO confessou ter mandado atirar em MEVIO. Com relação ao caso, 
A) JOSÉ e PEDRO devem responder por homicídio. 
B) JOSÉ responde por homicídio. 
C) JOSÉ e PEDRO devem responder por tentativa de homicídio. 
D) JOSÉ e PEDRO respondem por homicídio em coautoria. 
E) JOSÉ responde por tentativa de homicídio. 

 (INSTITUTO AOCP/PC-ES/2019) 
64) Em relação ao concurso de agentes estabelecido no Código Penal, é correto afirmar que 
A) todos respondem igualmente para o delito, independente da conduta realizada. 
B) as circunstâncias de caráter pessoal, como a menor idade, serão comunicadas a todos os integrantes da 
atividade delitiva. 
C) se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. 
D) não há distinção entre partícipe e coautoria. 
E) o coautor que primeiro confessar o delito está isento de pena, independente do delito praticado. 

 (INSTITUTO AOCP/PC-ES/2019) 
65) Considerando as disposições do Código Penal em relação ao concurso de pessoas, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade. 
B) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. 
C) 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. 
D) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda que elementares do crime. 
E) 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. 

 (VUNESP/PC-BA/2018) 
66) É requisito para a configuração do concurso de pessoas 
A) uma única conduta. 
B) a irrelevância causal das condutas. 
C) a identidade de crime para todos os envolvidos. 
D) a autoria incerta. 
E) o prévio ajuste entre os agentes.   

 (CESPE/TJ-PA/2020) 
67) Em regra, consideram-se autores de um delito aqueles que praticam diretamente os atos de execução, 
e partícipes aqueles que atuam induzindo, instigando ou auxiliando a ação dos autores principais. No 
entanto, é possível que um agente, ainda que não participe diretamente da execução da ação criminosa, 
possa ter o controle de toda a situação, determinando a conduta de seus subordinados. Nessa hipótese, 
ainda que não seja executor do crime, o agente mandante poderá ser responsabilizado criminalmente. 
Essa possibilidade de responsabilizar o mandante pelo crime decorre da teoria 
A) da acessoriedade limitada. 
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B) do favorecimento. 
C) do domínio do fato. 
D) pluralística da ação. 
E) da causação.   

 (FCC/TJ-MS/2020) 
68) Em matéria de concurso de pessoas, correto afirmar que 
A) inadmissível nos crimes monossubjetivos. 
B) haverá único crime para os coautores e partícipes, segundo a teoria monista adotada pelo Código Penal, todos 
por ele respondendo em absoluta igualdade de condições. 
C) admissível a coautoria nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. 
D) inadmissível nos crimes próprios, embora possível nos delitos culposos. 
E) indispensável prévia combinação entre os agentes e adesão subjetiva à vontade do outro.  
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Gabarito – Parte 1 

1 E 41 E 

2 A 42 E 

3 E 43 C 

4 C 44 E 

5 B 45 C 

6 C 46 E 

7 D 47 E 

8 A 48 C 

9 C 49 E 

10 A 50 E 

11 B 51 E 

12 C 52 C 

13 B 53 E 

14 E 54 E 

15 C 55 E 

16 E 56 E 

17 E 57 E 

18 D 58 C 

19 B 59 C 

20 C 60 C 

21 E 61 C 

22 E 62 C 

23 C 63 B 

24 E 64 C 

25 E 65 D 

26 D 66 C 

27 D 67 C 

28 E 68 C 

29 C 69  

30 C 70  

31 A 71  

32 E 72  

33 A 73  

34 A 74  

35 C 75  

36 B 76  

37 D 77  

38 D 78  

39 A 79  

40 C 80  
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Concurso de Pessoas: Parte I – Questões c/comentários 
 

(FCC/PC-AP/2017) 
01) Mário e Mauro combinam a prática de um crime de furto a uma residência. Contudo, sem que Mário 
saiba, Mauro arma-se de um revólver devidamente municiado. Ambos, então, ingressam na residência 
escolhida para subtrair os bens ali existentes. Enquanto Mário separava os objetos para subtração, Mauro 
é surpreendido com a presença de um dos moradores que, ao reagir a ação criminosa, acaba sendo morto 
por Mauro. Nesta hipótese  
A) Mário e Mauro responderão pela prática de latrocínio.  
B) Mário e Mauro responderão pela prática de furto.  
C) Mário responderá pela prática de furto simples e Mauro responderá pela prática de furto qualificado.  
D) Mário responderá apenas pelo furto e Mauro responderá pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de 
fogo, furto e homicídio.  
E) Mário responderá pela prática de furto e Mauro pelo crime de latrocínio. 

Comentário: 
 

Cooperação Dolosamente Distinta 

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

- CP/40, 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. 

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

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

 
Gabarito: Letra E. 

(FCC/TRT - 1ª REGIÃO (RJ)/2013) 
02) Quanto aos demais agentes do crime, o parentesco entre o autor e a vítima; 
A) comunica-se, desde que elementar ao tipo.  
B) comunica-se sempre, desde que por aqueles conhecido.  
C) comunica-se para agravamento genérico da pena concreta.  
D) comunica-se para atenuação genérica da pena concreta.  
E) não se comunica em qualquer hipótese. 

Comentário: 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- 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. 

 
Gabarito: Letra A. 

(FCC/METRÔ-SP/2014) 
03) Joaus, Joseh e Pedrus acertaram, mediante prévio ajuste, a prática de um crime de furto qualificado 
em residência. Pedrus escolheu a residência e emprestou seu veículo para o transporte dos objetos 
furtados. Joaus arrombou a porta da residência indicada por Pedrus e entrou. Joseh entrou em seguida. 
Joaus e Joseh recolheram todos os objetos de valor, colocaram no veículo e fugiram do local. Nesse caso, 
A) Joaus, Joseh e Pedrus foram coautores. 
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B) Joaus foi autor, Joseh partícipe e Pedrus autor mediato. 
C) Joaus e Joseh foram partícipes e Pedrus foi autor imediato. 
D) Joaus, Joseh e Pedrus foram autores. 
E) Joaus e Joseh foram coautores e Pedrus partícipe. 

Comentário: 
 
Pedrus é considerado um partícipe, pois forneceu apenas auxílio (Carro emprestado e escolha da residência para 
furtar), não praticando o núcleo do tipo penal. Já Joaus e José são coautores do delito. 
 

Coautoria 

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

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) 

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. 

- 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. 

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. 

 
Gabarito: Letra E. 

(FCC/DPE-CE/2014) 
04) No concurso de pessoas, 
A) há autoria colateral quando os concorrentes se comportam para o mesmo fim, conhecendo a conduta alheia. 
B) a infração penal não precisa ser igual, objetiva e subjetivamente, para todos os concorrentes. 
C) é necessário que cada concorrente tenha consciência de contribuir para a atividade delituosa de outrem, 
dispensada a prévia combinação entre eles. 

https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/


 

@Quebrandoquestões 

 
16/64 

  

D) os concorrentes devem necessariamente realizar o fato típico. 
E) dispensável a adesão subjetiva à vontade do outro. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

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. 

 
Letra B: Errada. 
 

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) 

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 

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. 

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

- CP/40, 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. 

 
Letra C: Correta. 
 

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. 

 
Letra D: Errada. 
 
Não é preciso que todos executem a conduta expressa no núcleo do tipo. 
 

Coautoria 

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

 
Letra E: Errada. 
 

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. 

 
Gabarito: Letra C. 

(FCC/TJ-CE/2014) 
05) Em tema de concurso de pessoas, é possível afirmar que 
A) o concorrente, na chamada cooperação dolosamente diversa, responderá pelo crime menos grave que quis 
participar, mas sempre com aumento da pena.  
B) indispensável a adesão subjetiva à vontade do outro, embora desnecessária a prévia combinação.  
C) o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio nunca são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser 
tentado.  
D) não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda que elementares do crime. 
E) a participação de menor importância constitui causa geral de diminuição da pena, incidindo na segunda etapa 
do cálculo. 
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Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

Cooperação Dolosamente Distinta 

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

- CP/40, 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. 

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

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

 
Letra B: Correta. 
 

Coautoria 

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

 
Letra C: Errada. 
 

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. 

 
Letra D: Errada. 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- 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. 

 
Letra E: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 
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        § 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. 

 
Gabarito: Letra B. 

(FCC/CNMP/2015) 
06) No concurso de pessoas, 
A) se algum dos concorrentes 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. 
B) quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
periculosidade. 
C) não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. 
D) 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. 
E) se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída até metade. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

Cooperação Dolosamente Distinta 

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

- CP/40, 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. 

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

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

 
Letra B: Errada. 
 

Cooperação Dolosamente Distinta 

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

- CP/40, 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. 

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

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

 
Letra C: Correta. 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- 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. 

 
Letra D: Errada. 
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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. 

 
Letra E: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. 
(Terceira fase de aplicação da pena) 

§ 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. 

 
Gabarito: Letra C. 

 (FCC/TCE-SP/2011) 
07) Em matéria de concurso de pessoas, é correto afirmar que  
A) coautores são aqueles que, atuando de forma idêntica, executam o comportamento que a lei define como 
crime. 
B) partícipe é aquele que, também praticando a conduta que a lei define como crime, contribui, de qualquer modo, 
para a sua realização. 
C) é possível a coautoria nos crimes de mão própria. 
D) é admissível a coautoria nos crimes próprios, desde que o terceiro conheça a especial condição do autor. 
E) é inadmissível a participação nos crimes omissivos próprios. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 
Não precisam atuar necessariamente de forma idêntica. 
 

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. 

 
Letra B: Errada. 
 

Modalidades de Concurso de Pessoas 

- São consideradas modalidades de concurso de pessoas:  
* Coautoria;  
* Participação; 

Coautoria 

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

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: 

* 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. 

 
Letra C: Errada. 
 

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 
participação, mas não a coautoria. 

- Nunca existira 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. 

 
Letra D: Correta. 
 

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 
participação, mas não a coautoria. 

- Nunca existira 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. 

 
Letra E: Errada. 
 

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 
participação, mas não a coautoria. 

- Nunca existira 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. 

 
Gabarito: Letra D. 

(FCC/MPU/2007) 
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08) Maria, enfermeira, por ordem do médico João, ministrou veneno ao paciente, supondo tratar-se de um 
medicamento, ocasionando-lhe a morte. Nesse caso, 
A) não há concurso de agentes, mas apenas um autor mediato, pela realização indireta do fato típico. 
B) há concurso de agentes, sendo João autor principal e Maria co-autora. 
C) há concurso de agentes, sendo João autor principal e Maria partícipe. 
D) há concurso de agentes, figurando tanto João como Maria na condição de autores. 
E) há concurso de agentes, figurando Maria como autora e João como co-autor. 

Comentário: 
 

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 pessoas, mas sim uma autoria mediata de quem mandou. 

- Em se tratando de crimes plurissubjetivos, caso um dos colaboradores não tenha culpa, o crime 
continua existindo. 

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. 

 
Gabarito: Letra A. 

(FCC/MPU/2007) 
09) José instigou Pedro, agindo sobre a vontade deste, de forma a fazer nascer neste a idéia da prática do 
crime. João prestou auxílio a Pedro, emprestando-lhe uma arma para que pudesse executar o delito. José 
e João são considerados, tecnicamente, 
A) co-autores. 
B) autores. 
C) partícipes. 
D) partícipe e co-autor, respectivamente. 
E) co-autor e partícipe, respectivamente. 

Comentário: 
 
José e João são partícipes. 
 

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. 

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. 

 
Gabarito: Letra C. 

(FCC/MPE-CE/2009) 
10) Nos chamados crimes monossubjetivos, 
A) o concurso de pessoas é eventual. 
B) o concurso de pessoas só ocorre no caso de autoria mediata. 
C) o concurso de pessoas é necessário. 
D) não há concurso de pessoas. 
E) há concurso de pessoas apenas na forma de participação. 

Comentário: 
 

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) 

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 

Concurso Eventual 

Ocorre quando a infração penal pode ser cometida por uma pessoa ou mais. (Crime Monossubjetivo) 

Necessário 

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

 
Gabarito: Letra A. 

(FCC /TRE-PE/2011) 
11) De acordo com o Código Penal brasileiro,  
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A) não há distinção entre autores, co-autores e partícipes, que incidem de forma idêntica nas penas cominadas ao 
delito. 
B) os autores, co-autores e partícipes incidem nas penas cominadas ao delito na medida de sua culpabilidade. 
C) ao autor principal será obrigatoriamente imposta pena mais alta que a dos co-autores e partícipes. 
D) ao autor principal e aos co-autores será obrigatoriamente imposta pena mais alta que a dos partícipes. 
E) ao autor principal será imposta a pena prevista para o delito, sendo que os co-autores e os partícipes terão 
obrigatoriamente a pena reduzida de um sexto a um terço. 

Comentário: 
 

Coautoria 

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

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Gabarito: Letra B. 

(FCC/TRT - 1ª REGIÃO (RJ)/2011) 
12) João instigou José a praticar um crime de roubo. Luiz forneceu-lhe a arma. Pedro forneceu-lhe todas 
as informações sobre a residência da vítima e sobre o horário em que esta ficava sozinha. No dia 
escolhido, José, auxiliado por Paulo, ingressou na residência da vítima. José apontou-lhe a arma, 
enquanto Paulo subtraiu-lhe dinheiro e joias. Nesse caso, são considerados partícipes APENAS 
A) Luiz e Pedro. 
B) João, Luiz, Pedro e Paulo. 
C) João, Luiz e Pedro. 
D) José, Pedro e João. 
E) João, José, Luiz e Pedro. 

Comentário: 
 
João instigou José a praticar um crime de roubo: Auxiliou Mentalmente (Partícipe); 
 
Luiz forneceu-lhe a arma: Auxiliou Materialmente (Partícipe); 
 
Pedro forneceu-lhe todas as informações sobre a residência da vítima e sobre o horário: Auxiliou Materialmente 
(Partícipe); 
 
José, auxiliado por Paulo, ingressou na residência da vítima: Participaram diretamente no crime, sendo autores. 
 

Modalidades de Concurso de Pessoas 

- São consideradas modalidades de concurso de pessoas:  
* Coautoria;  
* Participação; 

Coautoria 

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

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) 

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: 

* 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. 

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

OBS: A participação inócua é aquela em que uma pessoa fornece um objeto para outra ferir uma 
terceira, porém o agente da ação fere a terceira com outro objeto que a primeira deu, tornando esta 
inócua, sem punição. 

OBS: É possível a participação em cadeia, que ocorre quando X fornece uma bomba para Y e este passa 
para Z utilizar matando alguém, respondendo todos. 

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. 

 
Gabarito: Letra C. 

(FCC/TRE-TO/2011) 
13) No concurso de pessoas, 
A) se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de metade. 
B) quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade. 
C) se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena do crime cometido, 
reduzida de um a dois terços. 
D) as circunstâncias e as condições de caráter pessoal se comunicam, sejam, ou não, elementares do crime. 
E) a instigação e o auxílio, em qualquer hipótese, são puníveis mesmo que o crime não ocorra. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

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

 
Letra B: Correta. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Letra C: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Letra D: Errada. 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- 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. 

 
Letra E: Errada. 
 

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. 

 
Gabarito: Letra B. 

(FCC/DPE-MA/2009) 
14) Os requisitos para a ocorrência do concurso de pessoas no cometimento de crime são: 
A) pluralidade de comportamentos, nexo de causalidade entre o comportamento do partícipe e o resultado do 
crime e vínculo objetivo-subjetivo entre autor e partícipe. 
B) presença física de autor e partícipe, nexo de causalidade entre o comportamento do coautor e o resultado do 
crime; vínculo subjetivo entre autor e partícipe e identidade do crime. 
C) presença física de autor e partícipe, pluralidade de comportamentos, nexo de causalidade entre o 
comportamento do partícipe e o resultado do crime; vínculo subjetivo entre autor e partícipe e identidade do crime. 
D) pluralidade de comportamentos, nexo de causalidade entre o comportamento do partícipe e o resultado do 
crime; vínculo objetivo entre autor e partícipe e identidade do crime. 
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E) pluralidade de comportamentos, nexo de causalidade entre o comportamento do partícipe e o resultado do 
crime; vínculo subjetivo entre autor e partícipe e identidade do crime. 

Comentário: 
 

Requisitos – Concurso de Pessoas 

- 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 
pessoas, mas sim uma autoria mediata de quem mandou. 

- Em se tratando de crimes plurissubjetivos, caso um dos colaboradores não tenham culpa, mesmo assim 
o crime 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 
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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: Letra E. 

(FCC/TJ-GO/2012) 
15) Em matéria de concurso de pessoas, é correto afirmar que  
A) nos crimes plurissubjetivos o concurso é eventual. 
B) a autoria mediata configura coautoria. 
C) nos crimes funcionais a condição de servidor público do autor não se comunica ao partícipe não funcionário, se 
este desconhecia a condição daquele. 
D) a participação de menor importância constitui circunstância atenuante, a ser considerada na segunda etapa do 
cálculo da pena. 
E) as mesmas penas deverão ser aplicadas a todos os coautores e partícipes. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 
Nos crimes plurissubjetivos o concurso é necessário. 
 

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) 

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 

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. 

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

- CP/40, 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. 

 
Letra B: Errada. 
 

Coautoria 

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

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 
pessoas, mas sim uma autoria mediata de quem mandou. 

- Em se tratando de crimes plurissubjetivos, caso um dos colaboradores não tenham culpa, mesmo assim 
o crime 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. 

 
Letra C: Correta. 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 
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- 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. 

 
Letra D: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Letra E: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Gabarito: Letra C. 

(FCC/ALESE/2018) 
16) Hamilton resolve chamar um táxi pelo aplicativo do celular a fim de conduzi-lo até determinado 
endereço. Após ingressar no veículo, Hamilton recebe uma ligação em seu telefone, ocasião em que diz a 
pessoa que está do outro lado da linha que está se dirigindo até o endereço do amante de sua esposa a 
fim de matá-lo. O motorista do táxi, mesmo após ouvir a conversa de seu passageiro, o conduz até seu 
destino. No dia seguinte, o motorista toma conhecimento pelo noticiário televisivo de que Hamilton 
realmente matou o amante de sua mulher. Diante do caso hipotético, o taxista 
A) responderá pelo crime de homicídio doloso como partícipe. 
B) responderá pelo crime de homicídio doloso como coautor. 
C) responderá pelo crime de homicídio culposo. 
D) responderá pelo crime de favorecimento pessoal. 
E) não responderá por nenhum crime. 

Comentário: 
 
No caso tratado, o taxista não responderá por nenhum crime devido a ausência do Liame Subjetivo. 
 

Requisitos – Concurso de Pessoas 

- 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. 

 
Gabarito: Letra E. 

(FCC/ALESE/2018) 
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17) É certo que um crime pode ser praticado por uma ou mais pessoas. Quando isso acontece, está-se 
diante da hipótese de concurso de pessoas, também conhecido como concurso de agentes. Nesse caso, 
A) ainda que algum dos concorrentes tenha querido participar de crime menos grave, ser-lhe-á, obrigatoriamente, 
aplicada a pena idêntica do crime praticado pelo seu comparsa, ante a adoção pelo Código Penal da teoria 
monista. 
B) em hipótese alguma se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal na coautoria. 
C) o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio são sempre puníveis, ainda que o crime não venha a ser 
tentado. 
D) os crimes plurissubjetivos não admitem a coautoria e a participação. 
E) se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Letra B: Errada. 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- 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. 

 
Letra C: Errada. 
 

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. 

 
Letra D: Errada. 
 

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 Eventual 

Ocorre quando a infração penal pode ser cometida por uma pessoa ou mais. (Crime Monossubjetivo) 

Necessário ou Plurissubjetivos 

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

 
Letra E: Correta. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Gabarito: Letra E. 

(FCC/PGE-SE/2005) 
18) A chamada participação de menor importância constitui 
A) circunstância atenuante. 
B) causa de exclusão da tipicidade. 
C) causa supralegal de exclusão da ilicitude. 
D) causa geral de diminuição da pena. 
E) causa legal de exclusão da culpabilidade. 

Comentário: 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Gabarito: Letra D. 

(FCC/BACEN/2006) 
19) Aquele que, sem praticar ato executório, concorre, de qualquer modo, para a realização do crime, por 
ele responderá na condição de 
A) co-autor. 
B) partícipe. 
C) autor mediato. 
D) co-autor moral. 
E) autor. 

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. 

 
Gabarito: Letra B. 

(FGV/TJ-RO/2015) 

https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/


 

@Quebrandoquestões 

 
33/64 

  

20) O Código Penal brasileiro traz diversos crimes que podem ser praticados por uma única pessoa, mas 
também prevê algumas hipóteses em que o concurso de pessoas é necessário. Como regra geral, quando 
duas ou mais pessoas, unidas em ações e desígnios, praticam em conjunto um delito, pode-se falar em 
concurso de pessoas. Sobre essa tema, é correto afirmar que o Código Penal adotou, em regra, a Teoria: 
A) Pluralista, com exceções; 
B) Dualista, sem exceções; 
C) Monista, com exceções; 
D) Dualista, com exceções; 
E) Monista, sem exceções.  

Comentário: 
 

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) 

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 

 
Gabarito: Letra C. 

(FGV/TCE-RJ/2015) 
21) 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 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. 

 
Gabarito: Errado. 

(FGV/TCE-RJ/2015) 
22) Sobre o tema concurso de agentes, é correto afirmar que: não se comunicam as circunstâncias e as 
condições de caráter pessoal, mesmo quando elementares do crime; 

Comentário: 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- 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. 
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- 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. 

 
Gabarito: Errado. 

(FGV/TCE-RJ/2015) 
23) Sobre o tema concurso de agentes, é correto afirmar que: se um dos concorrentes quis participar de 
crime menos grave, a pena deste lhe será aplicada, com o aumento de metade na hipótese de ter sido 
previsível o resultado mais grave; 

Comentário: 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Gabarito: Correto. 

(FGV/TCE-RJ/2015) 
24) Sobre o tema concurso de agentes, é correto afirmar que: na teoria da acessoriedade limitada, 
somente haverá a punição do partícipe se o autor houver praticado uma conduta que seja típica, ilícita e 
culpável; 

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: 

* 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) 
25) Sobre o tema concurso de agentes, é correto afirmar que: não se exige homogeneidade de elemento 
subjetivo no concurso de pessoas, admitindo-se participação culposa em crime doloso. 

Comentário: 
 

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. 

- Nunca existira 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 duas pessoas 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. 

 
Gabarito: Errado. 

(FGV/PROCEMPA/2014) 
26) Com relação ao tema responsabilidade penal no concurso de pessoas, assinale a afirmativa incorreta. 
A) A responsabilidade penal é individual, devendo cada agente responder na medida de sua culpabilidade. 
B) Ocorrendo desvio subjetivo entre os agentes, quem quis participar de crime menos grave responde por este e 
não pelo crime mais grave praticado pelo outro agente. 
C) Sendo a participação de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. 
D) O Código Penal adotou a Teoria Monista sobre concurso de agentes sem exceção, devendo todos os 
participantes responder pelo mesmo crime. 
E) Não há participação dolosa em crime culposo.  

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Letra B: Correta. 
 

Cooperação Dolosamente Distinta 

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

- CP/40, 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. 

 
Letra C: Correta. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Letra D: Errada. 
 

Concurso de Pessoas 

Conceito 

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

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. 

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). 

- CP/40, 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. 

 
Letra E: Correta. 
 

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 
participação. 

- Nunca existira 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 duas pessoas quererem praticar uma 
conduta imprudente. 

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

 
Gabarito: Letra D. 

(FGV/PC-MA/2012) 
27) Com relação ao concurso de pessoas, assinale a afirmativa incorreta.  
A) Para a teoria da acessoriedade mínima para que haja participação punível basta que o autor tenha praticado 
uma conduta típica; para a da acessoriedade temperada, adotada pela maioria da doutrina, basta que a conduta 
do autor seja típica e ilícita; para a da acessoriedade máxima se exige que a conduta do autor seja típica, ilícita e 
culpável. 
B) São requisitos para o concurso de pessoas: pluralidade de agentes e de condutas; relevância causal de cada 
conduta; liame subjetivo entre os agentes e identidade de infração penal.  
C) É possível a participação em delitos de mão própria. 
D) Demonstrado que um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste 
com o aumento de metade, se previsível o resultado mais grave.   

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 

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: 

* 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. 

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

OBS: A participação inócua é aquela em que uma pessoa fornece um objeto para outra ferir uma 
terceira, porém o agente da ação fere a terceira com outro objeto que a primeira deu, tornando esta 
inócua, sem punição. 

OBS: É possível a participação em cadeia, que ocorre quando X fornece uma bomba para Y e este passa 
para Z utilizar matando alguém, respondendo todos. 

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. 

 
Letra B: Correta. 
 

Requisitos – Concurso de Pessoas 

- 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. 

 
Letra C: Correta. 
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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, mas a participação em delitos de mão própria é 
possível. 

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

- Nunca existira 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 duas pessoas 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. 

 
Letra D: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Gabarito: Letra D. 

(FGV/PC-AP/2010) 
28) Relativamente ao concurso de crimes, analise as afirmativas a seguir.  
I. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou 
dirige a atividade dos demais agentes.  
II. A pena será ainda agravada em relação ao agente que coage ou induz outrem à execução material do 
crime.  
III. A pena será ainda agravada em relação ao agente que instiga a cometer o crime alguém não-punível em 
virtude de condição.  
Assinale: 
A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.   

Comentário: 
 
Item I, II e III: Corretos. 
 

Multidão Criminosa 

- Ocorre quando várias pessoas, como as brigas de torcidas, 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 organizam 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 
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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. 

 
Gabarito: Letra E. 

(FGV/PC-RJ/2008) 
29) Com relação ao concurso de pessoas, assinale a afirmativa incorreta.  
A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade.  
B) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.  
C) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, salvo 
quando previsível o resultado mais grave, caso que será aplicada a pena do crime mais grave.  
D) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.  
E) 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.    

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Letra B: Correta. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Letra C: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Letra D: Correta. 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
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quando elementares do crime. 

- 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. 

 
Letra E: Correta. 
 

Casos de Impunibilidade 

- 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: Letra C. 

(VUNESP/TJ-RS/2019) 
30) Considere a seguinte situação hipotética e assinale a alternativa correta. 
Pedro e Paulo combinam de furtar uma quitanda. Acertam que, dentro do estabelecimento, um deles 
distrairá o dono do estabelecimento, fingindo um desmaio, enquanto o outro, sem ser visto, aproximar-se-
á da caixa registradora e subtrairá, sorrateiramente, as cédulas de dinheiro que lá se encontram. No dia da 
ação criminosa, sem que Pedro saiba, Paulo carrega uma arma de fogo consigo. Quando Paulo finge o 
desmaio o dono da quitanda percebe que ele portava uma arma de fogo e foge, levando consigo a chave 
da caixa registradora. Paulo, então, dispara e mata o dono da quitanda. Em seguida, Paulo pega a chave, 
recolhe o dinheiro da caixa registradora e foge, acompanhado de Pedro. 
A) Pedro será punido com a pena do furto simples, pois quis participar de crime menos grave. 
B) Pedro será punido por roubo qualificado pelo resultado morte, com pena aumentada pelo uso de arma de fogo. 
C) Pedro será punido com a pena do furto qualificado, pois quis participar de crime menos grave. 
D) Paulo responderá por roubo impróprio, com pena aumentada pelo uso de arma de fogo e pelo resultado morte. 
E) Pedro e Paulo, unidos pelo liame subjetivo do concurso de pessoas, estarão sujeitos à mesma pena corporal. 

Comentário: 
 
Pedro não sabia que Paulo estava portando uma arma, com isso, Pedro será punido com a pena de furto 
qualificado, pois participou de um crime menos grave. 
 
Furto qualificado 
 
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:(...) 
 
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude (fingir desmaio), escalada ou destreza; 
 
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Gabarito: Letra C. 

(VUNESP/PC-SP/2018) 
31) No que diz respeito ao concurso de pessoas e às expressas regras do CP (arts. 29 a 31), 
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A) não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. 
B) quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
punibilidade. 
C) aplica-se a mesma pena a todos os coautores, ainda que a participação seja de menor importância. 
D) quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
voluntariedade. 
E) mesmo que o crime sequer seja tentado, o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio sempre são 
puníveis.     

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- 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. 

 
Letra B: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Letra C: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Letra D: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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 
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grave. 

 
Letra E: Errada. 
 

Casos de Impunibilidade 

- 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: Letra A. 

(VUNESP/PC-SP/2018) 
32) A respeito do concurso de pessoas, é correto afirmar que 
A) Mévio e Caio, pelo ajuste da prática de furto à residência de Tício, uma vez descoberto o plano, serão punidos, 
ainda que o crime não chegue a ser tentado. 
B) Mévio e Caio, tendo furtado a residência dos pais de Caio, são isentos de pena, aplicando-se a ambos o 
perdão legal que exime de pena os crimes patrimoniais, cometidos sem violência, em detrimento de ascendentes. 
C) Mévio, tendo ajustado com Caio apenas a prática de furto à residência de Tício, responderá pelos demais 
crimes eventualmente praticados por Caio, ainda que não previsíveis. 
D) Caio, empresário, ciente da condição de funcionário público de Mévio, tendo o auxiliado na prática de peculato-
furto, não responderá pelo crime funcional, já que a condição pessoal de funcionário público de Mévio a ele não se 
comunica.  
E) Mévio, pela participação de menor importância na prática de furto à residência de Tício, poderá ter a pena 
diminuída.   

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

Casos de Impunibilidade 

- 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. 

 
Letra B: Errada. 
 
Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:  
II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. 
 
 Art. 183 - Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores:  
 
I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à 
pessoa;  
 
II - ao estranho que participa do crime. 
 
Letra C: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. 
(Terceira fase de aplicação da pena) 

§ 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. 

 
Letra D: Errada. 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- As circunstâncias elementares são indispensáveis para caracterizar o crime. 
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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. 

 
Letra E: Correta. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. 
(Terceira fase de aplicação da pena) 

§ 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. 

 
Gabarito: Letra E. 

(VUNESP/PC-BA/2018) 
33) Sobre o concurso de pessoas e as previsões expressas da legislação penal, assinale a alternativa 
correta. 
A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade. 
B) Se a participação for de menor importância, será aplicada atenuante genérica. 
C) Ao concorrente que quis participar de crime menos grave, será aplicada a mesma pena do concorrente, 
diminuída, no entanto, de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço). 
D) As circunstâncias e as condições de caráter pessoal, mesmo quando elementares do crime, são 
incomunicáveis aos coautores. 
E) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio são puníveis ainda que o crime não chegue a ser tentado.   

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. 
(Terceira fase de aplicação da pena) 

§ 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. 

 
Letra B: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. (Terceira fase de aplicação da pena) 

        § 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. 

 
Letra C: Errada. 
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Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. 
(Terceira fase de aplicação da pena) 

§ 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. 

 
Letra D: Errada. 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- 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. 

 
Letra E: Errada. 
 

Casos de Impunibilidade 

- 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: Letra A. 

(VUNESP/TJM-SP/2016) 
34) A respeito do concurso de agentes, afirma-se corretamente que 
A) além das modalidades instigação e induzimento, a participação também se dá pelo auxílio. Nesta modalidade, a 
fim de se diferenciar o coautor do partícipe, deve-se recorrer à regra da essencialidade da cooperação. 
B) o concurso de pessoas, pelo Código Penal, assume duas formas, coautoria e participação. Partícipe é aquele 
que instiga ou induz o autor na perpetração do crime, sendo os atos de instigação e induzimento puníveis, 
independentemente de o crime vir a ser tentado ou consumado. 
C) o Código Penal taxativamente estabelece que as penas dos autores e partícipes devem ser diferenciadas, 
punindo sempre de forma diminuída quem apenas instiga, induz ou auxilia na prática delitiva. 
D) segundo o Código Penal, o coautor ou partícipe, independentemente do crime para o qual quis concorrer, será 
punido segundo a pena do crime efetivamente praticado, pois assumiu o risco do resultado. 
E) segundo o Código Penal, as condições de caráter pessoal do autor estendem-se a todos os concorrentes da 
prática delitiva.    

Comentário: 
 
Letra A: Correta. 
 

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. 

 
Letra B: Errada. 
 

https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/


 

@Quebrandoquestões 

 
45/64 

  

Modalidades de Concurso de Pessoas 

- São consideradas modalidades de concurso de pessoas:  
* Coautoria;  
* Participação; 

Coautoria 

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

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. 

 
Letra C: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. 
(Terceira fase de aplicação da pena) 

§ 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. 

 
Letra D: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. 
(Terceira fase de aplicação da pena) 

§ 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. 

 
Letra E: Errada. 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- 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. 

 
Gabarito: Letra A. 

(VUNESP/Prefeitura de Rosana - SP/2016) 
35) Assinale a alternativa correta sobre o concurso de pessoas. 
A) Admite-se a participação por omissão em crime comissivo, quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado, mas não se admite em crimes omissivos, por induzimento ou instigação. 
B) Para que se admita a concorrência de culpas no crime culposo, é necessário que cada agente atue com 
consciência de que está colaborando com a conduta culposa de outrem. 
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C) A pena será agravada em relação ao agente que instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua 
autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. 
D) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a dois terços. 
E) As condições e circunstâncias pessoais do agente não se comunicam ao coautor ou partícipe ainda que 
circunstâncias elementares ao crime. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

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, mas a participação em delitos de mão própria é 
possível. 

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

- Nunca existira 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 duas pessoas 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. Não é possível a participação dolosa em 
crime culposo e a participação culposa em crime doloso, devendo a participação ter a mesma natureza 
volitiva. 

 
Letra B: Errada. 
 
Caso o agente atue com consciência estará cometendo uma conduta dolosa e não culposa. 
 
“A doutrina brasileira, à unanimidade, admite a coautoria em crime culposo, rechaçando, contudo, a 
participação. Pode existir na verdade um vínculo subjetivo na realização da conduta, que é voluntária, 
inexistindo, contudo, tal vínculo em relação ao resultado, que não é desejado. Os que cooperam na causa, 
isto é, na falta do dever de cuidado objetivo, agindo sem a atenção devida, são co-autores”. (in Tratado de Direito 
Penal - Parte Geral, Vol. 1, Cezar Roberto Bitencourt, Ed. Saraiva, 9ª Edição, página 450). 
 
Letra C: Correta. 
 

Multidão Criminosa 

- Ocorre quando várias pessoas, como as brigas de torcidas, 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 organizam 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. 

 
Letra D: Errada. 
 

Condutas Contrapostas 
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Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. 
(Terceira fase de aplicação da pena) 

§ 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. 

 
Letra E: Errada. 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- 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. 

 
Gabarito: Letra C. 

(VUNESP/PC-SP/2014) 
36) Segundo o conceito restritivo, é autor aquele que 
A) tem o domínio do fato. 
B) realiza a conduta típica descrita na lei. 
C) contribui com alguma causa para o resultado. 
D) age dolosamente na prática do crime. 
E) pratica o fato por interposta pessoa que atua sem culpabilidade. 

Comentário: 
 

Modalidades de Concurso de Pessoas 

- São consideradas modalidades de concurso de pessoas:  
* Coautoria;  
* Participação; 

Coautoria 

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

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) 

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 
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seja, é o que manda. O partícipe contribui para ocorrer o crime, porém não manda na conduta criminosa. 

- 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. 

 
Gabarito: Letra B. 

(VUNESP/Câmara Municipal de São José dos Campos - SP/2014) 
37) CP, art. 30: quando se verifica o concurso de pessoas em matéria penal, não se comunicam as 
circunstâncias e as condições de caráter pessoal, 
A) salvo nos crimes contra a Administração Pública. 
B) salvo no caso de extinção da punibilidade. 
C) salvo nos crimes contra a Fé Pública. 
D) salvo quando elementares do crime. 
E) em hipótese alguma. 

Comentário: 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- 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. 

 
Gabarito: Letra D. 

(VUNESP/DPE-MS/2012) 
38) No que tange ao concurso de pessoas nos crimes de corrupção ativa e passiva, o Código Penal adotou 
a teoria 
A) monista. 
B) causal. 
C) dualista. 
D) pluralística. 

Comentário: 
 

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) 

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 
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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 

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. 

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). 

- CP/40, 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. 

 
Gabarito: Letra D. 

(VUNESP/TJ-MT/2009) 
39) Para solucionar os vários problemas referentes ao concurso de pessoas, Roxin, jurista alemão, 
idealizou a teoria do domínio do fato, que 
A) entende como autor quem domina a realização do fato, quem tem poder sobre ele, bem como quem tem poder 
sobre a vontade alheia; partícipe é quem não domina a realização do fato, mas contribui de qualquer modo para 
ele. 
B) entende como autores todos aqueles que intervenham no processo causal de realização do tipo, 
independentemente da importância que a sua colaboração possua dentro da totalidade do fato, questão que só 
tem interesse no momento da fixação da pena. 
C) distingue a autoria da participação em função da prática dos atos executórios do delito. 
D) é aceita pelos doutrinadores nacionais embora não seja aceita pela jurisprudência. 
E) não tem aplicação prática no direito penal brasileiro. 

Comentário: 
 
- 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. 
 
Gabarito: Letra A. 
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(CESPE/MPU/2018) 
40) Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a 
respeito da aplicação e da interpretação da lei penal, do concurso de pessoas e da culpabilidade. 
João e Manoel, penalmente imputáveis, decidiram matar Francisco. Sem que um soubesse da intenção do outro, 
João e Manoel se posicionaram de tocaia e, concomitantemente, atiraram na direção da vítima, que veio a falecer 
em decorrência de um dos disparos. Não foi possível determinar de qual arma foi deflagrado o projétil que atingiu 
fatalmente Francisco. Nessa situação, João e Manoel responderão pelo crime de homicídio na forma tentada. 

Comentário: 
 

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. 

 
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-SE/2018) 
41) João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram convite de Ana, também maior e 
capaz, para juntos assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, no período noturno e 
após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 
entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que seriam divididos igualmente 
entre os três. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os três e os 
encaminhou para a delegacia de polícia local. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Para que fique caracterizado o concurso de pessoas, é necessário que exista o prévio ajuste entre os agentes 
delitivos para a prática do delito. 

Comentário: 
 

Requisitos – Concurso de Pessoas 

- Cinco são os requisitos que caracteriza o concurso de pessoas:  
* Pluralidade de Agentes;  
* Relevância Causal da Colaboração;  
* Vínculo Subjetivo;  
* Identidade de Infração Penal;  
* Existência de Fato Punível. 

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. 

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 
pessoas, mas sim uma autoria mediata de quem mandou. 

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

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. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PC-SE/2018) 
42) João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram convite de Ana, também maior e 
capaz, para juntos assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, no período noturno e 
após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 
entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que seriam divididos igualmente 
entre os três. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os três e os 
encaminhou para a delegacia de polícia local. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Na situação descrita, está presente a hipótese de participação necessária imprópria. 

Comentário: 
 
O Furto é considero um crime de concurso eventual ou unissubjetivo. A participação necessária imprópria 
ocorre nos crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário (como associação criminosa – artigo 288 do 
Código Penal). 
 

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) 

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 

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; 
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Condutas Contrapostas. 

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). 

- CP/40, 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. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PC-SE/2018) 
43) João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram convite de Ana, também maior e 
capaz, para juntos assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, no período noturno e 
após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 
entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que seriam divididos igualmente 
entre os três. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os três e os 
encaminhou para a delegacia de polícia local. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Mesmo se tivesse assumido a condição de autora mediata por colocar em seu lugar na prática do delito pessoa 
inimputável, Ana seria responsabilizada pelo resultado do crime. 

Comentário: 
 

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

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PC-SE/2018) 
44) João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram convite de Ana, também maior e 
capaz, para juntos assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, no período noturno e 
após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 
entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que seriam divididos igualmente 
entre os três. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os três e os 
encaminhou para a delegacia de polícia local. 
 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
João e Pedro tiveram participação de menor importância no crime de furto; assim, eventual indiciamento dos dois 
será na condição de partícipes, razão por que eles poderão ser beneficiados pela diminuição de um a dois terços 
da pena. 

Comentário: 
 
A prévia distribuição de tarefas entre os agentes determina a coautoria na prática criminosa e afasta, por 
conseguinte, a tese da participação de menor importância. 
 
A participação de João e Pedro teve uma boa importância para o crime de furto. 

Condutas Contrapostas 

Conduta dos agentes uma contra os outros. 

- CP/40, 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. 
(Terceira fase de aplicação da pena) 

§ 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. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PC-SE/2018) 
45) Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, o autor do delito é aquele que tem o domínio final sobre o fato 
criminoso doloso. 

Comentário: 
 

Coautoria 

Ocorre quando dois ou mais indivíduos, conjuntamente, participam do crime, podendo realizar ou não o 
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 ou Objetivo-Subjetiva. 

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) 

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 ou Objetivo-Subjetiva 

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 

https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/


 

@Quebrandoquestões 

 
54/64 

  

seja, é o que manda. O partícipe contribui para ocorrer o crime, porém não manda na conduta criminosa. 

- 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. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PC-SE/2018) 
46) João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram convite de Ana, também maior e 
capaz, para juntos assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, no período noturno e 
após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 
entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que seriam divididos igualmente 
entre os três. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os três e os 
encaminhou para a delegacia de polícia local. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Como as ações paralelas de João, Pedro e Ana — agentes diversos — lesionaram o mesmo bem jurídico, 
constata-se a ocorrência da autoria colateral, haja vista que o resultado foi previamente planejado em conjunto. 

Comentário: 
 

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. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PC-SE/2018) 
47) João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram convite de Ana, também maior e 
capaz, para juntos assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, no período noturno e 
após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 
entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos, que seriam divididos igualmente 
entre os três. Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, prendeu os três e os 
encaminhou para a delegacia de polícia local. 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 
Na situação considerada, configurou-se a autoria imprópria decorrente do concurso de pessoas. 

Comentário: 
 

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. 
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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: Errado. 

(CESPE/PF/2018) 
48) Clara, tendo descoberto uma traição amorosa de seu namorado, comentou com sua amiga Aline que 
tinha a intenção de matá-lo. Aline, então, começou a instigar Clara a consumar o pretendido. Nessa 
situação, se Clara cometer o crime, Aline poderá responder como partícipe do crime. 

Comentário: 
 

Coautoria 

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

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.  

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/EBSERH/2018) 
49) 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: 

* 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 
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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. 

(CESPE/STJ/2018) 
50) 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 

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

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/STM/2018) 
51) Inexiste, no ordenamento jurídico, a possibilidade de as condições e circunstâncias de caráter pessoal 
de um agente se comunicarem com as de outro agente que seja coautor de um crime. 

Comentário: 
 
 

Comunicabilidade das Circunstâncias 

- CP/40, Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. 

- 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. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-DFT/2015) 
52) 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 

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. 

 
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. 
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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/TJ-DFT/2015) 
53) Pode haver participação dolosa em crime culposo, não sendo necessário, para a caracterização do 
concurso de pessoas, que autor e partícipes tenham atuado com o mesmo elemento subjetivo-normativo. 

Comentário: 
 

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, mas a participação em delitos de mão própria é 
possível. 

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

- Nunca existira 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 duas pessoas 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. Não é possível a participação dolosa em 
crime culposo e a participação culposa em crime doloso, devendo a participação ter a mesma natureza 
volitiva. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-DFT/2015) 
54) Idealizada por Welzel e Roxin e considerada objetivo-subjetiva, a teoria do domínio do fato diferencia 
autoria de participação em função da prática dos atos executórios do delito. 

Comentário: 
 

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) 

Diferencia autoria de participação em função da prática dos atos executórios do delito. 

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 ou Objetivo-Subjetiva 

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. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TCE-RN/2015) 
55) No concurso de pessoas, o auxílio prestado ao agente, quando não iniciada a execução do crime, é 
passível de punição. 

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 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. 
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Gabarito: Errado. 

(CESPE/TRE-GO/2015) 
56) 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. 

Comentário: 
 
O amigo que emprestou a arma não responderá, pois não existiu a utilização da arma emprestada (Sem auxílio 
material) e não existiu estimulação (Sem auxílio Moral) para a prática do crime. 
 

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. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/Câmara dos Deputados/2014) 
57) O delito de roubo é crime de concurso necessário, também conhecido como plurissubjetivo. 

Comentário: 
 

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 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. 

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). 

 
O Furto é considero um crime de concurso eventual ou unissubjetivo. A participação necessária imprópria 
ocorre nos crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário (como associação criminosa – artigo 288 do 
Código Penal). 
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Gabarito: Errado. 

(CESPE/Câmara dos Deputados/2014) 
58) A autoria mediata não é admitida nos crimes de mão própria e nos tipos de imprudência. 

Comentário: 
 

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. 

- É possível a participação em delitos de mão própria. 

OBS: Autoria por Determinação é quando o agente não é considerado autor por não reunir elementos 
para essa característica, nem partícipe, porém será punido por ter sido o responsável pelo delito. 

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. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PC-DF/2013) 
59) É possível, do ponto de vista jurídico-penal, participação por omissão em crime comissivo. 

Comentário: 
 

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, mas a participação em delitos de mão própria é 
possível. 

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

- Nunca existira 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 duas pessoas 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. Não é possível a participação dolosa em 
crime culposo e a participação culposa em crime doloso, devendo a participação ter a mesma natureza 
volitiva. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PRF/2013) 
60) 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. 

Comentário: 
 

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) 

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 
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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) 

 
Gabarito: Correto. 

(FUNDATEC/PC-RS/2018) 
61) A diferença entre autoria indireta intelectual e autoria indireta mediata é que naquela, há o 
planejamento pelo autor indireto e a execução do crime por um terceiro. Nesta, o autor se vale de um 
instrumento, alguém que esteja sob coação moral irresistível, por exemplo, para a prática do crime. Na 
autoria indireta mediata, não haverá concurso de pessoas. 

Comentário: 
 

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. 

 
Gabarito: Correto. 

(FUNDATEC/PC-RS/2018) 
62) A diferença entre autoria indireta intelectual e autoria indireta mediata é que naquela, há o 
planejamento pelo autor indireto e a execução do crime por um terceiro. Nesta, o autor se vale de um 
instrumento, alguém que esteja sob coação moral irresistível, por exemplo, para a prática do crime. Na 
autoria indireta mediata, não haverá concurso de pessoas. 

Comentário: 
 

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. 

 
Gabarito: Correto. 

(NUCEPE/PC-PI/2018) 
63) JOSÉ e PEDRO têm o mesmo desafeto, no caso, MEVIO. Mas desconhecem tal fato. Contratam 
pistoleiros para matar MEVIO. O pistoleiro, contratado por PEDRO se armou com um revólver, e o 
contratado por JOSÉ com uma pistola. Ocorre que fizeram uma tocaia no mesmo local e momento. Os dois 
atiram simultaneamente em MEVIO. O pistoleiro de JOSÉ atinge o coração de MEVIO e o de PEDRO atinge 
a perna de forma leve. Há prova de que o projétil usado pelo contratado por JOSÉ foi o causador da morte 
da vítima. PEDRO confessou ter mandado atirar em MEVIO. Com relação ao caso, 
A) JOSÉ e PEDRO devem responder por homicídio. 
B) JOSÉ responde por homicídio. 
C) JOSÉ e PEDRO devem responder por tentativa de homicídio. 
D) JOSÉ e PEDRO respondem por homicídio em coautoria. 
E) JOSÉ responde por tentativa de homicídio. 

Comentário: 
 
A hipótese apresenta um exemplo de autoria colateral. Na autoria colateral, os agentes praticam atos 
convergentes para a produção de uma certa infração, mas sem vínculo subjetivo, não sabendo que ambos 
possuem objetivos semelhantes. Na autoria colateral, não há o concurso de pessoas. Sendo assim, José 
responde por homicídio, pois foi o disparo de seu pistoleiro que matou Mevio. 
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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. 

 
Gabarito: Letra B. 

(INSTITUTO AOCP/PC-ES/2019) 
64) Em relação ao concurso de agentes estabelecido no Código Penal, é correto afirmar que 
A) todos respondem igualmente para o delito, independente da conduta realizada. 
B) as circunstâncias de caráter pessoal, como a menor idade, serão comunicadas a todos os integrantes da 
atividade delitiva. 
C) se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. 
D) não há distinção entre partícipe e coautoria. 
E) o coautor que primeiro confessar o delito está isento de pena, independente do delito praticado. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 
CP/40. Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade. 
 
Letra B: Errada. 
 
CP/40. Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando 
elementares do crime. 
 
Letra C: Correta. 
 
CP/40. Art. 29. § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um 
terço. 
 
Letra D: Errada. 
 
Há distinção. 
 
Letra E: Errada. 
 
A confissão pode atenuar a pena. 
 
Gabarito: Letra C. 

(INSTITUTO AOCP/PC-ES/2019) 
65) Considerando as disposições do Código Penal em relação ao concurso de pessoas, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade. 
B) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. 
C) 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. 
D) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda que elementares do crime. 
E) 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. 

Comentário: 
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Letra A: Correta. 
 
CP/40. Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade. 
 
Letra B: Correta. 
 
CP/40. Art. 29. § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um 
terço. 
 
Letra C: Correta. 
 
CP/40. Art. 29. § 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. 
 
Letra D: Errada. 
 
Circunstâncias incomunicáveis 
 
CP/40. Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando 
elementares do crime. 
 
Letra E: Correta. 
 
Casos de impunibilidade 
 
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: Letra D. 

(VUNESP/PC-BA/2018) 
66) É requisito para a configuração do concurso de pessoas 
A) uma única conduta. 
B) a irrelevância causal das condutas. 
C) a identidade de crime para todos os envolvidos. 
D) a autoria incerta. 
E) o prévio ajuste entre os agentes.   

Comentário: 
 

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. 

 
Gabarito: Letra C. 

(CESPE/TJ-PA/2020) 
67) Em regra, consideram-se autores de um delito aqueles que praticam diretamente os atos de execução, 
e partícipes aqueles que atuam induzindo, instigando ou auxiliando a ação dos autores principais. No 
entanto, é possível que um agente, ainda que não participe diretamente da execução da ação criminosa, 
possa ter o controle de toda a situação, determinando a conduta de seus subordinados. Nessa hipótese, 
ainda que não seja executor do crime, o agente mandante poderá ser responsabilizado criminalmente. 
Essa possibilidade de responsabilizar o mandante pelo crime decorre da teoria 
A) da acessoriedade limitada. 
B) do favorecimento. 
C) do domínio do fato. 
D) pluralística da ação. 
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E) da causação.   

Comentário: 
 
Trata-se da 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). 

 
Gabarito: Letra C. 

(FCC/TJ-MS/2020) 
68) Em matéria de concurso de pessoas, correto afirmar que 
A) inadmissível nos crimes monossubjetivos. 
B) haverá único crime para os coautores e partícipes, segundo a teoria monista adotada pelo Código Penal, todos 
por ele respondendo em absoluta igualdade de condições. 
C) admissível a coautoria nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. 
D) inadmissível nos crimes próprios, embora possível nos delitos culposos. 
E) indispensável prévia combinação entre os agentes e adesão subjetiva à vontade do outro.   

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

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. 

 
Letra B: Errada. 
 

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 

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) 

 
Letra C: Correta. 
 
Letra D: Errada. 
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A doutrina entende que a coautoria é possível nos crimes impróprios e próprios. 
 
Letra E: Errada. 
 
Não é preciso de prévia combinação, mas sim do liame subjetivo dos agentes. 
 
Gabarito: Letra C. 
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