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1. CONCURSO DE PESSOAS.

CPB: Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide
nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Concurso de pessoas é a reunião de duas ou mais pessoas para a
prática de uma infração penal, concorrendo de forma relevante para a
realização do evento e agindo com identidade de propósitos.



1.1. REQUISITOS

a) Pluralidade de agentes culpáveis.

b) Relação causal das condutas para a produção do resultado: é preciso que as
condutas tenham relevância causal em relação ao resultado. A expressão “de
qualquer modo”, presente no art. 29, caput, do Código Penal, exige uma
contribuição pessoal, física ou moral, direta ou indireta, anterior ou
concomitante a prática do delito. Se a contribuição for posterior, só é admitido
o concurso de agentes se tiver existido ajuste prévio. Em caso negativo,
configura-se crime autônomo (ex.: favorecimento real ou pessoal, receptação).



1.1. REQUISITOS

c) Vínculo subjetivo: deve existir um vínculo psicológico entre os agentes, isto
é, devem estar reunidos na consecução do resultado. A ausência desse
requisito configura a autoria colateral. Não é necessário o ajuste prévio
(pactum sceleris). Basta a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de
concorrer para a conduta de outrem. Ex.: João escuta que José pretente matar
Tício, desafeto de ambos. Não ajusta nada com José. No dia do crime, José corre
com uma faca para matar Tício, este foge, mas é derrubado por João, que o
segura. Em razão disso, José não encontra óbice para consumar seu intuito.

Autoria Colateral: fala-se em autoria colateral quando dois ou mais agentes, embora convergindo-se as suas
condutas para a prática de determinado fato criminoso, não atuam unidos pelo liame subjetivo. Ex: A e B
querem a morte de C; A dá um tiro, e B também dá um tiro. Porém, A e B não estão unidos subjetivamente. C
morre em razão do tiro de A. A irá responder por homicídio consumado; B responderá por homicídio tentado.
Cada um é autor do seu crime.



d) Identidade de infração penal: é preciso que haja o reconhecimento da prática da mesma 
infração para todos. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista.

1.2. TEORIAS DO CONCURSO DE PESSOAS:

a) TEORIA MONISTA: O crime, mesmo praticado por vários agentes, é único e indivisível,
respondendo por ele todos os sujeitos que concorreram para a sua prática. Ex.: dois sujeitos
se unem para praticar um furto; enquanto um ingressa na casa e subtrai os bens, o outro vigia
do lado de fora. Respondem ambos pelo furto (art. 155).

b) TEORIA PLURALISTA: Por esta teoria, atribui-se a cada agente uma conduta própria,
cominando-se um delito autônomo para cada um. Adotada excepcionalmente pelo Código
Penal.



Ex1: A gestante que consente que alguém provoque nela o aborto responde
pelo art. 124; já o médico que trabalha numa clínica de aborto e faz nela o
procedimento (por exemplo) responderá pelo crime do art. 126.

Ex2.: O particular que oferece vantagem ao funcionário responde pelo art. 333;
já o funcionário público que recebe a vantagem incorre no art. 317.

c) TEORIA DUALISTA: Essa teoria separa os coautores (que respondem por um
crime) dos partícipes (que respondem por outro crime).



1.3. AUTORIA

As teorias que tentam explicar o conceito de AUTOR DO CRIME são:

1.3.1. TEORIA SUBJETIVA OU UNITÁRIA: não faz distinção entre autor e
partícipe. Todo aquele que concorre para o crime, de qualquer forma, é autor,
pouco importando se realiza ou não o verbo núcleo do tipo. Encontra
fundamento na teoria da equivalência dos antecedentes (qualquer colaboração
para o resultado é considerada causa).

1.3.2. TEORIA EXTENSIVA: também não faz distinção entre autor e partícipe.
Porém, reconhece a existência de graus de responsabilidade, que permitiriam a
diminuição da pena. Também encontra fundamento na teoria da equivalência
dos antecedentes.



1.3.3. Teoria objetiva ou dualista (conceito restrito de autor): Distingue autor de
partícipe.

a) TEORIA OBJETIVO-FORMAL: Autor é quem pratica o núcleo do tipo (o verbo), ou seja,
quem pratica a conduta descrita no tipo; partícipe é aquele que concorre para a pratica
da infração penal sem praticar as ações do verbo nuclear, prestando auxílio material ou
moral. O partícipe é punido em razão da norma de extensão pessoal do art. 29, do CPB.

Ex.: O indivíduo que efetua disparos em outrem é autor do delito de homicídio. Quem
empresta a arma de fogo para essa finalidade é partícipe.

A Teoria objetivo-formal é a mais aceita pela doutrina.

ATENÇÃO: Nessa visão, o autor intelectual (aquele que traça os planos da conduta
criminosa) é partícipe, enquanto aqueles que o executam são os autores.



b) TEORIA OBJETIVO-MATERIAL: autor é aquele que colabora objetivamente de forma mais
relevante para o resultado, e não necessariamente quem pratica o núcleo do tipo. Partícipe é
aquele que colabora de forma menos relevante para o resultado, mesmo que pratique o
núcleo do tipo.

1.3.4. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO OU OBJETIVO-NORMATIVA OU OBJETIVO-SUBJETIVA
(ADOTADA PELO STF).

Autor não é somente aquele que realiza a figura típica, mas também aquele indivíduo que
detém o controle finalístico sobre o domínio do fato, ou seja, aquele que e tem a
capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita,
independentemente da realização do verbo núcleo do tipo.
Partícipe é aquele que contribui dolosamente, de qualquer modo, para o resultado do

crime, desde que não realize o verbo núcleo do tipo, nem detenha o domínio sobre o fato.
Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade de sua própria conduta. É mero
colaborador no crime alheio.



Para esta teoria, podem ser considerados autores: 

a) autor propriamente dito: pratica o núcleo do tipo penal; 

b) autor intelectual: o que planeja a empreitada criminosa; 

c) autor mediato: vale-se de um inimputável para a prática do crime; 

d) coautores: dois ou mais autores em conjunto.



1.3.5. AUTORIA MEDIATA

Autor mediato é aquele alguém que se vale, para a execução da infração penal,
de uma pessoa inimputável (sem imputabilidade penal, potencial consciência da
ilicitude ou quando inexigível conduta diversa) ou que atua sem dolo ou culpa.
O autor imediato, ou seja, o executor do crime, é mero instrumento do autor
mediato. (ex: inimputabilidade, coação moral irresistível, obediência
hierárquica, etc.).



1.3.6. AUTORIA COLATERAL (COAUTORIA IMPRÓPRIA OU AUTORIA PARELHA)

Consiste na hipótese em que dois ou mais agentes atuam para a consecução do
mesmo resultado, mas desconhecendo a conduta um do outro. Não agem em
concurso de pessoas, pois ausente o liame subjetivo. Assim, se eventual perícia
for capaz de determinar a eficácia da conduta de cada agente para o resultado
lesivo, cada um será responsável pelo resultado que der causa. Ex: dois
atiradores, sem saber um do outro, disparam, com intenção de matar, ao
mesmo tempo, contra a mesma vítima.

Se tiver perícia (ou seja, se for possível identificar o autor do disparo e o
resultado ocorrido), responde por homicídio aquele que desferiu o tiro fatal, e
por tentativa o outro autor colateral.



E se não for possível determinar o real causador da morte?

Há homicídio tentado imputado a ambos.

É o que a doutrina denomina AUTORIA INCERTA (autoria colateral
com resultado incerto).



1.4. COAUTORIA

É a forma de concurso de pessoas que se caracteriza pela existência
de dois ou mais autores unidos entre si pela busca do mesmo
resultado. Pode ser parcial ou direta.

a) coautoria direta ou material: agentes realizam atos iguais, visando
a produção do resultado previsto em lei.

b) coautoria parcial, ou funcional: diversos agentes paticam atos
diversos, os quais, somados, produzem o resultado almejado. Ex.:
João segura a vítima enquanto José a esfaqueia.



Ressalte-se que, para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
configura coautoria funcional a conduta do agente que, na prática de
roubo, exerce o papel de motorista, facilitando as abordagens e
assegurando a fuga dos comparsas. Não se pode aplicar a tese da
participação de menor importância (art. 29, §1º, do Código Penal).



1.4.1. EXECUTOR DE RESERVA

Nessa modalidade, um dos agentes (executor de reserva) acompanha a
realização do crime, permanecendo à disposição para intervir caso isso seja
necessário. Ex.: dois indivíduos numa moto abordam uma pessoa, enquanto o
executor de reserva fica parado na garupa, armado, vendo se precisará ou não
agir.

Para a doutrina, que entende ter o CP adotado a teoria objetivo-formal, o
executor de reserva, em razão de não ter praticado ato executório, será tratado
como partícipe.

Diferentemente, para os adeptos da teoria do domínio do fato, o executor de
reserva responderá pela infração penal como co-autor funcional.



1.4.2. COAUTORIA SUCESSIVA

Ocorre na hipótese em que um agente adere a uma conduta delitiva já iniciada
por outrem. Um sujeito inicia a prática deliva; antes da consumação, sem prévio
ajuste, há o ingresso de um outro agente, colaborando para o resultado. Nucci
dá o seguinte exemplo: “(...) 'A' espanca 'B', deixando-o no chão, chega 'C' e lhe
desfere uma paulada. Ambos respondem por coautoria sucessiva pelo crime de
lesões corporais graves”.



1.5. PARTICIPAÇÃO

Partícipe não pratica diretamente a conduta típica. Presta conduta acessória,
colaborando para a realização do crime, mediante auxílio, induzimento ou
instigação.

a) Auxílio: É a participação material. O agente presta assistência ao autor na
execução da empreitada criminosa, mas sem realizar a conduta descrita no
núcleo do tipo Ex.: fornece a arma de fogo para homicida.

b) Induzimento ou instigação: É a parcipação moral. No induzimento, o agente
faz nascer na mente do outro a ideia de praticar o crime. Na instigação, o agente
reforça na mente do outro uma ideia já existente.



A participação é uma hipótese de adequação típica de
subordinação mediata/indireta. Em princípio, a conduta do
partícipe seria atípica (ex.: quem dá a arma para que o
comparsa elimine a vida da vítima não está, ele próprio,
praticando o verbo “matar”). Porém, aplica-se a norma de
extensão espacial e pessoal do artigo 29 do CP (“quem, de
qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas, na medida de sua culpabilidade”), passando a
ficar abrangida também a conduta do partícipe.



1.6. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

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

Participação de menor importância, ou mínima, é de reduzida eficácia causal.
Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão
pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto.

Com a lei fala em participação, não é possível a aplicação da diminuição da
pena ao coautor. Não há como se conceber uma coautoria de menor
importância.



Ex. de possível reconhecimento de participação de menor importância: João
combina com Alfredo que, após a consumação do crime, sem praticar nenhum
ato de execução, apenas guardará parte do produto do crime para distrair as
autoridades, enquanto os praticantes do núcleo do tipo se evadem. Caso não
tenha combinação seria crime de favorecimento real.



1.7. DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA

§ 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.

Hipótese em que o agente (coautor ou parcipe) quis praticar delito diverso daquele
buscado pelos demais.

Ex.: Dois sujeitos combinam um furto em residência. Enquanto “A” permanece do lado
de fora vigiando, “B” ingressa no imóvel. “B” se depara com um morador e o mata
com uma faca encontrada na cozinha. O partícipe, que permaneceu fora da casa,
responde pelo furto, o outro pelo latrocínio. Neste caso, como não há unidade de
desígnios, não haverá concurso de pessoas. No entanto, se “A” puder prever o
resultado mais grave, responderá pelo furto, mas com pena aumentada até metade.



Atenção para um caso concreto na jurisprudência do STF:

Aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime
de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal.

Caso concreto: João e Pedro combinaram de roubar um carro utilizando arma de fogo. Eles abordaram, então,
Ricardo e Maria quando o casal entrava no veículo que estava estacionado. Os assaltantes levaram as vítimas
para um barraco no morro. Pedro ficou responsável por vigiar o casal no cativeiro enquanto João realizaria
outros crimes utilizando o carro subtraído.

Depois de João ter saído, Ricardo e Maria tentaram fugir e Pedro atirou nas vítimas, que acabaram morrendo.

João pretendia responder apenas por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II) alegando que não participou nem
queria a morte das vítimas, devendo, portanto, ser aplicado o art. 29, § 2º do CP.

O STF, contudo, não acatou a tese. Isso porque João assumiu o risco de produzir resultado mais grave, ciente
de que atuava em crime de roubo, no qual as vítimas foram mantidas em cárcere sob a mira de arma de fogo.
STF. 1ª Turma. RHC 133575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/2/2017 (Info 855) (fonte: dizer o direito).
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