
DIREITO PENAL

01. Por motivo egoístico LEONARDO decide destruir o carro de sua ex-namorada VIVIANE, para 
tanto seu amigo PEDRO lhe ajuda, dando sucessivos chutes no veículo. Ocorre que PEDRO, 
apesar de auxiliar LEONARDO, desconhecia o motivo influenciador da conduta delitiva. Neste 
caso a responsabilização penal de ambos deve ser idêntica, tendo ambos infringido o disposto no 
artigo 163, parágrafo único, IV, 1ª figura – dano qualificado pelo motivo egoístico.

02. As elementares da infração penal em qualquer situação são comunicáveis aos co-autores da 
conduta delitiva. Já as circunstâncias subjetivas são comunicáveis apenas se forem conhecidas 
do co-autor.

03.  Qualquer  pessoa  pode  ser  sujeito  ativo  do  crime,  desde  que  maior  de  12  anos,  sendo 
aplicável as regras gerais do Código Penal.

04. De regra, os crimes podem ser praticados por qualquer pessoa, sendo chamados de CRIMES 
COMUNS. Casos há, no entanto, em que se exige do sujeito ativo uma capacidade especial, uma 
condição específica, nestes casos temos os CRIMES PRÓPRIOS. São exemplos dos crimes o 
furto e o homicídio, e do segundo o peculato e infanticídio.

05.  CRIMES  PRÓPRIOS  e  CRIMES  DE  ATUAÇÃO  PESSOAL  são  expressões  sinônimas, 
portanto recebem o tratamento idêntico no caso de concurso de agentes. 

GABARITO

01. E
Comentários: As  circunstancias  subjetivas  são  sempre  incomunicáveis,  devendo  PEDRO 
responder por dano simples (CP, art. 30). 

02. E 
Comentários: As elementares, sejam elas objetivas, normativas ou subjetivas, são comunicáveis 
aos co-autores da conduta delitiva, desde que sejam conhecidas por eles. Já as circunstâncias 
subjetivas são sempre incomunicáveis.

03. E
Comentários: Maiores de 12 anos e menores de 18 anos que cometem fatos definidos como 
crimes praticam atos infracionais, sujeitando-se às medidas sócio-educativas previstas no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Somente praticam crimes os maiores de 18 anos.

04. C
Comentários: A capacidade  especial  exigida  nos  crimes  próprio  é  uma elementar  do  crime, 
portanto comunicável no caso de concurso de agentes.

05. E
Comentários: Nos crimes próprios a lei exige uma condição específica, admitindo a co-autoria e 
participação. Já nos crimes de atuação pessoal, também chamados crimes de mão-própria, só 
podem  ser  praticados  por  pessoas  que  ostentam a  condição  exigida  por  lei,  como  no  falso 
testemunho, assim só admitem a participação, nunca a co-autoria.


