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Simulado de Direito Penal: Concurso de Pessoas e de Crimes 
(CESPE/TJ-DFT/2015) 

01) 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 restantes partícipes, ou seja, 
colaboraram 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/PC-SE/2018) 
02) 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 

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

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/PC-BA/2018) 
03) Sobre o concurso de pessoas e as previsões expressas da legislação penal, julgue o item. 
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
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: Correto. 

(CESPE/STM/2018) 
04) 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: 
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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. 

(FCC/TJ-CE/2014) 
05) Em tema de concurso de pessoas, é possível afirmar que o ajuste, a determinação ou instigação e o 
auxílio nunca são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.  

Comentário: 
 

Existência de Fato Punível 

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

- CP/40, Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em 
contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/DPE-SP/2015) 
06) Sobre a configuração do crime continuado, a jurisprudência do STJ adota a teoria objetivo-subjetiva, 
própria do sistema finalista, que busca afirmar a pena em consonância com a expressão externa da 
pretensão do agente. 

Comentário: 
 

Crime Continuado ou Continuidade Delitiva 

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

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

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

STF/HC 110002/RJ 

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

Unidade de Desígnios 

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

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

No crime continuado não há unidade de resultado. 

De acordo com a Teoria Mista (teoria objetivo-subjetiva) adotada pelo Codigo Penal, mostra-se 
imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas 

https://quebrandoquestoes.com/


 

Materiais completos e amostras: https://quebrandoquestoes.com/ 

de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem 
subjetiva - unidade de desígnios ou vinculo subjetivo entre os eventos.  
*STJ.6 Turma.HC 245.156/ES,Rel.Min.Nefi Cordeiro, julgado em 15/10/2015. 

 
Gabarito: Correto. 

(FGV/MPE-RJ/2014) 
07) O concurso material de infrações exige a soma das penas cominadas. 

Comentário: 
 

Concurso Material ou Real 

-CP/40, Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 
idênticos (homogêneo) ou não (heterogêneo), aplicam-se cumulativamente as penas privativas de 
liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, 
executa-se primeiro aquela. (Sistema do Cúmulo Material) 

        § 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não 
suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste 
Código. 
“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando...” 

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

 
 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/TJ-MT/2018) 
08) Entende-se por “concurso material benéfico” a regra estabelecida em lei pela qual a pena aplicada pelo 
concurso formal não poderá superar a pena aplicada pelo concurso material. 

Comentário: 
 

Concurso Material Benéfico 

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

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

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TJ-CE/2012) 
09) A utilização da regra segundo a qual, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta 
e integralmente restringe-se aos casos de concursos material e formal, não se inserindo no âmbito de 
abrangência da continuidade delitiva. 

Comentário: 
 

Pena de Multa no Concurso de Crimes 

- CP/40, Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente (Sistema 
do Cúmulo Material). 

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

STF/Info. 682 

A aplicação da hipótese do art. 72 do Código Penal restringe-se aos casos dos concursos material e formal, 
não lhe estando no âmbito de abrangência da continuidade delitiva. 

 
Gabarito: Correto. 

(FGV/DPE-RJ/2014) 
10) A lei penal mais grave não se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente, mesmo se a sua 
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 

Comentário: 
 
STF/Súmula 711 - A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua 
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 
 
Gabarito: Errado. 
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