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“Unir a mais firme resistência ao mal com

a  maior  benevolência  para  com  o

malfeitor.  Não  existe  outro  modo  de

purificar o mundo.”

(Mahatma Gandhi)



RESUMO

O  presente  estudo  visa  analisar  as  divergências  doutrinárias  e  jurisprudenciais

acerca da configuração da multidão delinquente como concurso de pessoas. Para

tanto serão apontados, inicialmente, os diferentes tipos de concursos e os requisitos

para  que seja  aplicada a norma do artigo 29 do Código Penal.  Após,  virá  uma

análise do conceito de multidão delinquente, seguida das posições da doutrina e da

jurisprudência  sobre  o  tema.  Apresentando  ao  final  caso  concreto  a  fim  de  se

exemplificar crime multitudinário.

Palavras-chave: Concurso de pessoas. Multidão delinquente. Crime Multitudinário.



ABSTRACT

This study aims to analyze the doctrine and jurisprudence differences about setting

Offenders crowd as people contest. For this will be pointed out, initially, the different

types of contests and requirements to be applied to the norm of Article 29 of the

Penal  Code  .  After,  come to  analyze  the  concept  of  delinquent  crowd,  then  the

positions of doctrine and jurisprudence about the subject. At the end, a case in order

to exemplify multitudinous crime.

Key-words: People Contest. Delinquent Crowd. Multitudinous Crime.
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1 INTRODUÇÃO

A presente Monografia  tem como objeto o estudo dos diferentes tipos de

concurso de agentes, com foco na multidão delinquente. O seu objetivo é determinar

se  a  multidão  delinquente  preenche  os  requisitos  para  ser  considerada  uma

modalidade de concurso de agentes.

A questão abordada foi a divergência doutrinária sobre a existência ou não de

vínculo subjetivo entre os envolvidos nos crimes multitudinários e a importância da

individuação da pena nas infrações praticadas por multidão delinquente. 

Tal tema se destacou pela grande visibilidade que vem recebendo da mídia

devido  ao  elevado  número  de  casos  recentes  de  linchamentos  e  de  crimes

cometidos  por  turbas.  As  proporções  desses  crimes  podem  se  tornar

consideravelmente graves, devido à facilidade de se manipular massas, levando a

ações que, por se darem em situações de grande excitação, deixam de observar

padrões éticos, morais e sociais (BITTENCOURT, 2002).

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na fase de Investigação,

foi feita inicialmente uma pesquisa de todos os autores que tratam do tema e de

jurisprudência nesse sentido, bem como de casos em que a multidão delinquente

fosse destaque na mídia.

Para  tanto,  principia–se,  no  Capítulo  2,  denominado  “CONCURSO  DE

AGENTES”,  tratando  de  uma  abordagem  geral  acerca  dos  diferentes  tipos  de

concurso de pessoas, a fim de pouco a pouco direcionar o foco do estudo para o

tema das multidões delinquentes. Com o intuito de não gerar confusão acerca dos

demais tipos de concurso de pessoas foi feito um breve estudo: da autoria mediata,
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da coautoria, da participação, do concurso em crime culposo, do concurso em crime

omissivo e da autoria colateral.

No  Capítulo  3,  denominado  “MULTIDÃO  DELINQUENTE”,  tratando  dos

infrações  penais  cometidas  por  turbas,  foi  feita  uma  análise  das  correntes

doutrinárias que abordam o concurso de agentes nos crimes multitudinários, sendo

necessário um breve estudo processual a fim de se estabelecer indícios sobre o

entendimento da jurisprudência a respeito da questão do concurso de pessoas nos

crimes praticados por multidões.

No  Capítulo  4,  por  fim,  chamado  “CASO  CONCRETO”,  tratando  do

linchamento ocorrido em Guarujá, no dia 03 de maio de 2014, foi feito um resumo do

caso com o uso de reportagens publicadas à época do ocorrido, com o intuito de

exemplificar os tópicos abordados nos capítulos anteriores. O caso é de bastante

interesse, vez que há grande quantidade de informações disponíveis, possibilitando

uma análise um pouco mais profunda do mesmo.

Com isso, veremos que a posição que virá a ser tomada por este estudo é a

favor de considerar o concurso de pessoas para os crimes multitudinários, vez que,

não  apenas  é  o  entendimento  majoritário  da  doutrina  e  da  jurisprudência  como

também parece ter sido a intenção do legislador ao dispor sobre o assunto.
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2 CONCURSO DE AGENTES

Autoria nada mais é que imputar pessoa que pratica, com plena consciência e

completo domínio a respeito de sua participação na execução de ato criminoso, uma

conduta tipificada como lesiva pela legislação penal. O Código Penal dispôs sobre o

tema em seu artigo 13, in verbis: 

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime,
somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a
ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Superveniência de causa independente (Incluído pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente
exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos
anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. (Incluído pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Relevância  da  omissão  (Incluído  pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente
devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a
quem: (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o
resultado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

c)  com  seu  comportamento  anterior,  criou  o  risco  da
ocorrência do resultado. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Embora a maioria dos tipos penais dispostos no Código Penal faça referência

a delitos cometidos por uma única pessoa, é muito frequente a ocorrência de crimes

cometidos por dois ou mais agentes. Disso resulta o concurso de pessoas, também

denominado concurso de delinquentes ou concurso de agentes. Existem diversas

modalidades de delinquência coletiva quando se trata da união de esforços a fim de
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praticar  uma infração penal:  concurso necessário,  coautoria,  participação,  autoria

colateral etc.

Nesse sentido, cabe apontar a definição de Mirabete (2001), segundo a qual

concurso de pessoas:

(...) é a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas
na  mesma  infração  penal.  Há,  na  hipótese,  convergência  de
vontades  para  um fim comum,  que  é  a  realização  do tipo  penal,
sendo dispensável a existência de um acordo prévio entre as várias
pessoas;  basta  que  um  dos  delinquentes  esteja  ciente  de  que
participa da conduta de outra para que se esteja diante do concurso.
(G.N.)

Esse tema é disciplinado no artigo 29 do Código Penal:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

        § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode
ser diminuída de um sexto a um terço.  (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

        §  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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A teoria sobre concurso de pessoas adotada pelo Código Penal é a monista,

a  qual  defende  que  todos  os  participantes  de  delito  serão  penalmente

responsabilizados por  uma mesma e única infração penal.  O texto legal  adotou,

ainda, um sistema diferenciador a respeito da individuação de ações dos agentes,

classificando-os em autores ou partícipes, de acordo com a atuação e a contribuição

causal da conduta de cada agente, na medida de sua culpabilidade.

Os parágrafos do art. 29, introduzidos no dispositivo legal pela Reforma Penal

de 1984, estabelecem esse modelo diferenciador ao determinar uma punibilidade

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art29
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diferenciada dos partícipes. Nesse sentido, a codelinquência deve ser considerada

uma só infração penal, contanto que haja convergência de vontades voluntárias.

 Com a reforma, o caput do art. 29 foi disposto com foco no nexo causal entre

conduta  e  resultado  com  o  acréscimo  da  expressão  “na  medida  de  sua

culpabilidade” ao final do texto. Dessa forma, houve uma atenuação dos rigores com

que a pena deve ser arbitrada com a distinção precisa entre a culpabilidade do autor

e do partícipe. Para Bittencourt (2002, p. 378), o legislador reformador:

(...) adotou, como regra, a teoria monista, determinando que todos os
integrantes de uma infração penal incidem nas sanções de um único
e mesmo crime e, como exceção, a concepção dualista,  mitigada,
distinguindo  a  atuação  de  autores  e  partícipes,  permitindo  uma
efetiva  dosagem de pena de acordo com a efetiva  participação  e
eficácia  causal  da  conduta  de  cada  partícipe,  na  mediada  da
culpabilidade perfeitamente individualizada. Na verdade, continua o
mestre, os parágrafos do art.  29 aproximaram a teoria monista da
teoria  dualística  ao  determinar  a  punibilidade  diferenciada  da
participação.

A culpabilidade é definida  pela  motivação e pelas  intenções subjetivas  do

delinquente.  O agente  deve  atuar  com dolo  ou  culpa  para  ser  responsabilizado

penalmente.  Culpabilidade é  requisito  de existência do crime,  que deve também

advir de conduta tipificada no diploma legal e considerada por ele ilícita.

Os  elementos  essenciais  configuradores  da  culpabilidade  são:  a

imputabilidade, a consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta

diversa. Se algum desses elementos não estiver presente, não haverá culpabilidade

e, portanto, não haverá crime.

É fundamental atentar que, quando há a reunião de várias pessoas para a

prática  delituosa,  nem  todos  os  agentes  colaboram  de  maneira  igual  para  a

obtenção do resultado. A dificuldade em se realizar a individuação da pena não

ocorre para os crimes plurisubjetivos, vez que só podem ser praticados por duas ou
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mais  pessoas,  logo  todos  os  agentes  são  coautores.  Contudo,  essa  dificuldade

ocorre com bastante clareza nos crimes unisubjetivos, já que, nestes,  o concurso de

pessoas  é  eventual.  Zaffaroni  (2002)  disserta  sobre  esse  tema  com  bastante

clareza:

Segundo o número de sujeitos ativos,  há tipos que só podem ser
cometidos por uma pessoa (o autoaborto, primeira hipótese do art.
124  do  CP)  ou  que,  embora  possam  ser  cometidos  por  vários
autores, não há necessidade de que assim o seja (o furto simples,
art.  155,  caput,  do CP).  Estes são chamados tipos unissubjetivos,
monossubjetivos ou individuais. Quando devem ser necessariamente
cometidos por várias pessoas, quadrilha ou bando (art. 288 do CP), o
roubo com concurso de duas ou mais pessoas (art. 157, § 2.°, II, do
CP),  chamam-se  tipos  plurissubjetivos,  coletivos  ou  de  concurso
necessário, também mal designados de "participação necessária".

       O  concurso  de  pessoas  pode  ocorrer  desde  a  ideação  até  a

consumação  do  crime,  de  modo  que  será  considerado  aquele  que  ajudar  no

planejamento, aquele que instigar, o que fornecer os meios materiais e o que atuar

na  execução  e  consumação.  Portanto,  leva-se  em  consideração  não  apenas  a

contribuição objetiva como também a contribuição subjetiva para a prática delituosa.

Para  que  se  configure  o  concurso  de  delinquentes  é  necessário  acordo

prévio, ou ao menos a adesão consciente e voluntária tanto à ação comum quanto

ao resultado pretendido. São, ainda, elementos indispensáveis para a configuração

de delinquência coletiva: a pluralidade de participantes e de condutas, a relevância

causal  de  cada  conduta  para  a  produção  do  resultado,  o  vínculo  subjetivo  ou

consciência de cooperação numa ação comum, e a identidade de fato. Acerca da

identidade  de  fato,  Zaffaroni  (2002):  “é  autor  quem  tem  o  domínio  sobre  a

configuração central do fato”.

No que concerne à causalidade e ao vínculo subjetivo, necessários para se

configurar o concurso, as palavras de Bittencourt (2002):
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(...)  requisito  básico  do  concurso  eventual  de  pessoas:  a
concorrência  de  mais  de  uma  pessoa  na  execução  de  uma
infração penal.  Embora todos os  participantes  desejem contribuir
com sua ação na realização de uma conduta punível, não o fazem,
necessariamente,  da  mesma  forma  e  nas  mesmas  condições.
Enquanto alguns,  segundo Esther  Ferraz,  praticam o fato material
típico, representado pelo verbo núcleo do tipo, outros limitam-se a
instigar,  induzir,  auxiliar  moral  ou  materialmente  o  executor  ou
executores praticando atos que, em si mesmos, seriam atípicos. A
participação de cada um e de todos contribui para o desdobramento
causal do evento e respondem todos pelo fato típico em razão da
norma de extensão do concurso. (...)A conduta típica ou atípica de
cada  participante  deve  integrar-se  à  corrente  causal
determinante  do  resultado.  Nem  todo  comportamento  constitui
“participação”,  pois  precisa  ter  “eficácia  causal”,  provocando,
facilitando  ou  ao  menos  estimulando  a  realização  da  conduta
principal. (...) Deve existir também, repetindo, um liame psicológico
entre  os  vários  participantes,  ou  seja,  consciência  de  que
participam  de  uma  obra  comum.  A  ausência  desse  elemento
psicológico  desnatura  o  concurso  eventual  de  pessoas,
transformando-o em condutas isoladas e autônomas. (...) O simples
conhecimento  da  realização  de  uma  infração  penal  ou  mesmo a
concordância psicológica caracterizam, no máximo, “conivência”, que
não é punível, a título de participação, se não constituir, pelo menos,
alguma  forma de  contribuição  causal,  ou,  então,  constituir,  por  si
mesma, uma infração típica. (...) Para que o resultado da ação de
vários participantes possa ser atribuído a todos, “tem que consistir
em  algo  juridicamente  unitário”.  (...)  uma  exemplar  divisão  de
trabalho constituída de atividades díspares, convergentes, contudo, a
um mesmo objetivo típico(...).  Respondem todos por um único tipo
penal ou não se reconhece a participação ou o próprio concurso na
empresa criminosa. (G.N.)

No mesmo sentido, Mirabete (2001):

Inexistente o nexo de causalidade,  não ocorrerá concurso de
agentes ainda que o sujeito desejasse participar do ilícito. Assim, se
alguém empresta ao executor de um delito de homicídio uma arma
que,  afinal,  não  é  utilizada  na  prática  do  crime,  não  há  que  se
responsabilizar  o fornecedor  da arma como concorrente do citado
ilícito. 

(...) Há que se exigir, também, um liame psicológico entre os vários
autores,  ou  seja,  a  consciência  de  que  cooperam  numa  ação
comum.  Não  basta  atuar  o  agente  com  dolo  (ou  culpa),  sendo
necessária uma relação subjetiva entre os concorrentes. Somente a
adesão  voluntária,  objetiva  (nexo  causal)  e  subjetiva  (nexo
psicológico),  à atividade criminosa de outrem, visando à realização
do fim comum, cria o vínculo do concurso de pessoas e sujeita os
agentes  à  responsabilidade  pelas  consequências  da  ação?
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Inexistente esse liame psicológico, não há que se reconhecer o
concurso de agentes disciplinado no art. 29. (G.N.)

A relação do sujeito ativo com o tipo penal pode ocorrer na forma de autoria

ou participação. No que diz respeito à autoria entende-se que não é restrita àquele

que realiza pessoal e diretamente a ação descrita no tipo, como também inclui a

pessoa que faz uso de outrem a fim de realizar o delito, como na autoria mediata.

Dessa forma, a autoria pode ser pessoal (com o autor realizando todas as

etapas da consumação ou tentativa do fato típico), mediata, coletiva (com vários

agentes concorrendo para a prática do crime) e, ainda, na forma de autoria colateral

(em que vários autores, sem saber uns dos outros, realizam o mesmo crime).

2.1 AUTORIA MEDIATA

Autor não é apenas aquele que realiza diretamente a conduta disposta na lei,

mas  também  o  que  consegue  a  execução  através  de  outrem  que  atue  sem

culpabilidade. Autor mediato é quem usa terceiro que age sem dolo, atipicamente ou

justificadamente para praticar a infração.

As  principais  hipóteses  de  autoria  mediata  decorrem  de:  erro,  coação

irresistível,  emprego  de  pessoas  inimputáveis  e  emprego  de  terceiro  que  age

justificadamente  amparado  por  uma  excludente  de  criminalidade  causada

deliberadamente pelo autor mediato. Sobre o tema discorre Bittencourt (2002):

O autor mediato realiza a ação típica através de outrem, como
instrumento humano, que atua: a) em virtude da situação de erro em
que se encontra, devido à falsa representação da realidade (erro de
tipo),  ou  do  significado  jurídico  da  conduta  que  realiza  (erro  de
proibição) que é provocada pelo homem de trás, b) coagido, devido à



17

ameaça  ou  violência  utilizada  pelo  homem  de  trás,  ou  c)  num
contexto de inimputabilidade (com a utilização de inimputáveis). As
hipóteses mais comuns de autoria mediata decorrem, portanto,
do erro, da coação irresistível e do uso de inimputáveis para a
prática  de  crimes, o  que  não  impede  a  possibilidade  de  sua
ocorrência em ações justificadas do executor, quando, por exemplo,
o  agente  provoca  deliberadamente  uma  situação  de  exclusão  de
criminalidade para aquele, (...). Todos os pressupostos necessários
de punibilidade devem encontrar-se na pessoa do “homem de trás”,
no autor mediato, e não no executor, autor imediato. (G.N.)

2.2 COAUTORIA

A  coautoria  é  a  prática  de  um  mesmo  delito  por  mais  de  uma  pessoa,

conjuntamente. De modo que o coautor será aquele que executar, juntamente com

outras pessoas, a ação ou omissão descrita no tipo penal. Nela temos a noção de

divisão do trabalho, devendo, portanto, cada um responder pelo todo.

Na autoria coletiva, dado que todos aderem de forma consciente à prática

delituosa,  é  desnecessário  que  todos  realizem  o  mesmo  ato  executivo,  a

contribuição de cada apenas deve ser considerada importante para a obtenção do

resultado. Cada um deve desempenhar uma função fundamental na consecução do

objetivo comum. Nesse sentido, Zaffaroni (2002):

Pode suceder que num delito concorram vários autores. (...) quando
a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza
que, de acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não
poderia ter sido realizado, temos um caso de coautoria e não de
participação. Isto deve ser avaliado em consonância com cada fato
concreto,  e tendo em conta o seu planejamento.  (...)  na coautoria
cada  um  dos  coautores  deve  reunir  os  requisitos  típicos
exigidos para ser autor. Se estes requisitos não são preenchidos,
por mais que haja uma divisão do trabalho e um aporte necessário
para a realização, de acordo com o plano concreto do fato, não há
coautoria. (G.N.)
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2.3 PARTICIPAÇÃO

A participação foi inserida no Código Penal pátrio através da reforma da parte

geral, dada pela lei 7.209/84, que acrescentou na parte final do art. 29 e nos seus

dois parágrafos, regras que permitem diferenciar a autoria da participação. Sendo

participação em sentido estrito a atuação consciente e voluntária em ato alheio, trata

de atividade secundária que contribui, estimula ou favorece a prática do fato típico. 

Devido ao seu caráter de acessoriedade, a participação só terá relevância

jurídica quando o autor iniciar a execução do crime, caso contrário a conduta do

partícipe não será abarcada pelo dispositivo de extensão do artigo 29 do CP. Para

Bittencourt (2002):

O  Código  Penal  não  define  o  que  deve  ser  entendido  por
participação.  Essa  omissão,  contudo,  não  impediu  que  a  doutrina
nacional reconhecesse a distinção normativa, isto é, valorativa, que
deve existir entre as condutas principais, constitutivas de autoria,
e  as  condutas  secundárias,  constitutivas  de  participação em
sentido estrito. O novo tratamento dado pela reforma ao instituto do
concurso  eventual  de  pessoas  facilita  e  até  recomenda  essa
distinção,  ao  determinar  consequências  penais  diferenciadas,
segundo a culpabilidade de cada participante, e nos limites da
contribuição causal de cada partícipe. A participação em sentido
estrito,  como  espécie  do  gênero  concurso  de  pessoas,  é  a
intervenção em um fato alheio, o que pressupõe a existência de
um autor principal.  O partícipe não pratica a conduta descrita pelo
preceito  primário  da  norma  penal,  mas  realiza  uma  atividade
secundária  que  contribui,  estimula ou favorece a  execução da
conduta proibida. Não realiza atividade propriamente executiva. A
norma que determina a punição do partícipe implica uma ampliação
da  punibilidade  de  comportamentos  que,  de  outro  modo,  seriam
impunes,  pois  as  prescrições  da  Parte  Especial  do  Código  não
abrangem  o  comportamento  do  partícipe.  (...)  Para  que  a
contribuição do partícipe ganhe relevância  jurídica é indispensável
que  o  autor  ou  coautores  iniciem,  pelo  menos,  a  execução  da
infração penal. (G.N.)

Existem duas formas de participação: a instigação e a cumplicidade. Sendo

que instigar é fomentar a vontade do autor estimulando ou reforçando uma ideia que
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já existe,  ou ainda,  induzir  o  autor,  ao tomar iniciativa intelectual,  fazendo surgir

neste uma ideia que, até então, não existia. 

É fundamental  que a instigação seja direcionada à prática de determinado

crime, não podendo ser apenas uma incitação genérica para a prática de infrações

penais. A cumplicidade, por sua vez, se traduz pela prestação de auxílio material à

infração.  Devendo,  necessariamente,  ser  exteriorizada  por  meio  de  uma  ação,

podendo, contudo, ocorrer através de omissão, quando o cúmplice tiver o dever de

agir.

O art.  29  do Código Penal  determina que autores,  coautores  e  partícipes

incidirão nas penas cominadas ao crime principal com exceção dos casos em que o

partícipe tiverem aderido a participação em crime menos grave.

2.4 CONCURSO EM CRIME CULPOSO

Há possibilidade de concurso em crime culposo, porém não é possível na

modalidade  de  participação.  Não  haverá  nexo  subjetivo,  consubstanciado  na

vontade de obter o resultado que ocorre por negligência. O que pode, no entanto,

ocorrer, é a vontade de realizar a conduta que dá causa ao resultado conjuntamente.

Os  coautores,  ao  agirem sem atender  ao  dever  objetivo  de  cuidado,  causam o

resultado,  que  sobrevém involuntariamente.  A  conduta  do  partícipe  seria,  nesse

caso, penalmente irrelevante. Nesse sentido, os ensinamentos de Bittencourt (2002):

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
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dever  de  cuidado  objetivo,  agindo  sem  a  atenção  devida,  são
coautores. (G.N.)

2.5 CONCURSO EM CRIME OMISSIVO

A participação no crime omissivo ocorre normalmente através de uma ação

do partícipe, que leva o autor a deixar de cumprir um dever, de modo a cometer um

crime omissivo. Do mesmo modo que os crimes comissivos admitem a participação

por omissão, os crimes omissivos admitem a participação por ação.

Sendo  assim,  é  impossível  que  haja  participação  omissiva  em  crimes

omissivos, na modalidade de instigação,  uma vez que essa inatividade não teria

eficácia causal. Sobre o tema, ensina Bittencourt (2002):

Não  se  pode  confundir  participação  em  crime  omissivo  com
participação por omissão em crime comissivo. A participação no
crime omissivo ocorre normalmente através de um agir positivo do
partícipe que favorece o autor a descumprir  o comando legal  (...).
Assim como o crime comissivo admite a participação através de
omissão,  o  crime  omissivo  também  admite  a  participação
através  de  comissão. (...)  Não  se  pode  instigar  através  de
omissão,  pela  absoluta  falta  de  eficácia  causal  dessa
inatividade. Se o  agente  estiver  igualmente  obrigado  a  agir,  não
será partícipe, mas autor ou, como pensamos ser possível, coautor,
desde que haja a consciência de anuir à omissão de outrem. Esse
vínculo subjetivo, caracterizador da unidade delitual,  tem o mesmo
efeito tanto na ação ativa quanto na passiva. Assim como o comando
é comum nos crimes omissivos, a proibição da conduta criminosa é
igualmente  comum  nos  crimes  comissivos,  o  que,  nem  por  isso,
impede  a  coautoria.  Do  afirmado  fica  claro  que  entendemos  ser
perfeitamente possível a coautoria em crime omissivo próprio. (...) O
princípio  é o mesmo dos crimes comissivos:  houve consciência  e
vontade de realizar um empreendimento comum, ou melhor, no caso,
de  não  realizá-lo  conjuntamente.  Pensamos  que  a  participação
também pode ocorrer nos chamados “crimes omissivos impróprios”
(comissivos por omissão), “mesmo que o partícipe não tenha o dever
jurídico de não se omitir”. Claro, se tivesse tal dever seria igualmente
autor, ou coautor se houvesse a resolução conjunta de se omitir. É
perfeitamente possível que um terceiro,  que não está obrigado ao
comando da norma, instigue ao garante a não impedir o resultado.
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Qual seria a natureza da responsabilidade desse instigador, autor do
crime  consumado?  Claro  que  não.  A  sua  atividade  acessória,
secundária,  contribuiu  moralmente  para  a  resolução  criminosa  do
garante. Este é autor do crime ocorrido, do qual tinha o domínio do
fato  e  o  dever  jurídico  de  impedir  sua  ocorrência;  aquele,  o
instigador,  que  não  estava  obrigado  ao  comando  legal  e  não
dispunha do domínio da ação final, contribuiu decisivamente para a
sua concretização. Não pode ficar impune, mas tampouco cometeu
ilícito autônomo. A tipicidade de sua conduta só pode ser encontrada
através da norma integradora, na condição de partícipe. Se tiver o
dever jurídico de não se omitir será autor, ou coautor, conforme já
referimos, mas jamais partícipe. (G.N.)

O instigador sem domínio do fato nem obrigado pela norma apenas contribui,

não comete crime autônomo, uma vez que a tipicidade de sua ação só pode ser

encontrada através da norma de extensão que regula a conduta do partícipe.

2.6 AUTORIA COLATERAL

Quando  duas  ou  mais  pessoas  agirem,  sem  que  uma  saiba  da  outra,

praticando condutas convergentes e objetivando a prática do mesmo crime, estão

concorrendo  em  autoria  colateral,  também  conhecida  por  coautoria  lateral  ou

imprópria.  Esse  tipo  de  concurso  de  agentes  é  o  agir  conjuntamente  de  várias

pessoas, sem reciprocidade consensual, num mesmo empreendimento criminoso.

Nestes casos, o que está ausente não é a adesão à resolução criminosa, mas sim o

dolo  de  cada  participante  individualmente  considerado,  pelo  qual  serão

estabelecidos a responsabilidade penal de cada autor. Nesse sentido, Bittencourt

(2002):

A ausência do vínculo subjetivo entre os intervenientes é o elemento
caracterizador  da  autoria  colateral.  Na  autoria  colateral,  não  é  a
adesão à resolução criminosa comum, que não existe, mas o dolo
dos participantes,  individualmente  considerado,  que estabelece  os
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limites da responsabilidade jurídico-penal dos autores. (...) O Código
Penal  de 1940  ao  adotar  a  teoria  da  equivalência  das condições
pensou ter resolvido a  vexata quaestio da chamada autoria incerta,
quando não houver ajuste entre os concorrentes (Exp. de Motivos n.
22). Foi um equívoco: a solução só ocorre para situações em que
houver, pelo menos, a adesão à conduta alheia.  A autoria incerta,
que pode decorrer da autoria colateral, ficou sem solução.

Cabe ressaltar que é importante determinar qual foi a conduta que determinou

o resultado criminoso, vez que o agente que não tiver obtido a consumação do delito

pretendida  responderá  pela  tentativa,  ainda  que  o  autor  colateral  a  ele  tenha

consumado a infração.

Contudo, caso não seja possível precisar quem foi o autor da conduta que

obteve êxito na consumação, ocorrerá autoria incerta,  que não se confunde com

autoria desconhecida, porque nesta não se sabe quem praticou a ação enquanto

que, naquela, sabe-se quem praticou a ação, mas, não se sabe quem produziu o

resultado, levando os dois, em face do princípio “ in dúbio pro reo” a condenação

pelo crime tentado.
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3 MULTIDÃO DELINQUENTE

Nos  casos  em  que,  fora  das  associações  criminosas,  uma  multidão,  em

situação ou momento de elevado furor, perde o senso da razão, o respeito às leis e

passa  agir  em  desacordo  com  os  padrões  éticos  e  morais,  cometendo  graves

crimes, como é caso de linchamentos, saques, depredações etc., teremos crimes

multitudinários.

De acordo com Nelson Hungria (1958, v. II), crime multitudinário “É o praticado

por  uma  multidão  em  tumulto,  espontaneamente  organizada  no  sentido  de  um

comportamento comum contra pessoa ou coisas”. Trata-se de delito cometido sob a

influência de multidão. Difere da rixa por haver objetivo comum entre todos.

Nilo Batista (1979), menciona os crimes multitudinários em seu livro acerca do

concurso de pessoas: “(...) do chamado crime multitudinário: parte aqui o legislador

(art. 65, inc. III, aI. e) de noções produzidas pela criminologia positivista a respeito

de influências desinibidoras e ativantes que a multidão em tumulto teria sobre o

indivíduo (...)”.

A  cada  dia  cresce  a  relação  entre  o  concurso  de  pessoas  e  os  delitos

multitudinários, ou seja, praticados por multidões. Assim, o Código Penal, frente à

violência desencadeada nos grupos sociais, regulou o tema agravando a pena de

quem provoca o tumulto (CP, art. 62, I) com agravante genérica e atenuando para

aqueles que não deram causa ao fato, mas participaram sob a influência da multidão

(CP, art. 65, III, “e”): 

        Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente 
que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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          I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a   
atividade dos demais agentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

        II - coage ou induz outrem à execução material do crime; 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

        III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua
autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade 
pessoal; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

        IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou 
promessa de recompensa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) (G.N.)

E, ainda:

       Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a 
pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

        I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou 
maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

        II - o desconhecimento da lei; (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

        III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

        a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou 
moral;

        b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, 
logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou 
ter, antes do julgamento, reparado o dano;

        c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em 
cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de
violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;

        d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a 
autoria do crime;

        e) cometido o crime sob a influência de multidão em 
tumulto, se não o provocou. (G.N.)

A norma do artigo 62 está de acordo com o disposto no artigo 29, também do

Código Penal,  o qual dá as diretrizes para a arbitração da pena aos agentes do

mesmo delito, na medida de suas culpabilidades. As situações explicitadas no texto

legal indicam uma maior periculosidade do agente, ou seja, sua culpabilidade se

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art65
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destaca em relação à dos demais participantes, de modo que sua pena será mais

grave. No inciso I, resta claro que, ao gerenciar a organização ou a cooperação dos

demais para a prática da infração penal, o autor será punido mais severamente.

Quanto ao disposto no artigo 65, inciso III, alínea “e”, cabe apontar que as

circunstâncias afetam a substância do crime e podem ser elementos de catalisação

do crime.  Importante,  ainda,  atentar  para o fato de que a sanção somente será

atenuada  para  aqueles  que  não  tiverem  causado  o  tumulto,  vez  que  seria

incompreensível que o agente fosse beneficiado por circunstância que ele mesmo

ocasionou.

Nos crimes multitudinários a discussão se encontra na existência de um liame

psicológico ou não entre os participantes, vez que, caso haja, haverá concurso de

pessoas e as consequências serão outras, mas se não houver, os indivíduos serão

responsabilizados individualmente por seus atos.

O  dissenso  da  doutrina  reside,  portanto,  na  caracterização  ou  não  do

concurso  de  pessoas  na  multidão  criminosa.  Para  Mirabete  e  Bitencourt  haverá

concurso de pessoas e todos responderão pelo resultado produzido. Segundo estes

autores a prática do crime nessas circunstâncias não afasta a existência de vínculos

psicológicos  entre  os  integrantes  da  multidão  criminosa,  de  modo  que  resta

caracterizado o concurso de agentes.

Todos os participantes da multidão respondem, de acordo com essa corrente,

pela infração cometida, devendo ser apurado durante a instrução criminal a maior ou

menor participação de cada um. Nesse sentido, Mirabete (2001):

Afastada a hipótese de associação criminosa (quadrilha ou bando), é
possível o cometimento de crime pela multidão delinquente,  como
nas hipóteses de linchamento, depredação, saque etc. Responderão
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todos os agentes por homicídio, dano, roubo, nesses exemplos, mas
terão as penas atenuadas aqueles  que cometerem o crime sob a
influência de multidão em tumulto, se não o provocaram (art. 65, III,
e).  A  pena,  por  sua  vez,  será  agravada  para  os  líderes,  os  que
promoveram ou organizaram a cooperação no crime ou dirigiram a
atividade dos demais agentes (art. 62, 1).

E, ainda, Bitencourt (2002):

O  fenômeno  da  multidão  criminosa  tem  ocupado  os  espaços  da
imprensa nos últimos tempos e tem preocupado profundamente a
sociedade  como um todo.  Os linchamentos  em praça  pública,  as
invasões  de  propriedades  e  estádios  de  futebol,  os  saques  em
armazéns têm acontecido com frequência alarmante, perturbando a
ordem pública. Essa forma sui generis de concurso de pessoas pode
assumir  proporções  consideravelmente  graves,  pela  facilidade  de
manipulação de massas que, em momentos de grandes excitações,
anulam ou reduzem consideravelmente a capacidade de orientar-se
segundo padrões éticos, morais e sociais. A prática coletiva de delito,
nessas circunstâncias, apesar de ocorrer em situação normalmente
traumática, não afasta a existência de vínculos psicológicos entre os
integrantes da multidão, caracterizadores do concurso de pessoas.
Nos crimes praticados por multidão delinquente é desnecessário que
se  descreva  minuciosamente  a  participação  de  cada  um  dos
intervenientes, sob pena de inviabilizar a aplicação da lei. A maior ou
menor participação de cada um será objeto da instrução criminal.

 De encontro a esses autores temos a posição de Rogério Greco (2011), o

qual  defende  que,  para  haver  concurso  de  delinquentes,  seria  necessária  uma

comprovação da contribuição causal de cada envolvido no tumulto. Segundo ele:

São os crimes praticados por uma multidão criminosa. Na verdade,
os agentes não atuam em concurso, pois muitas vezes não atuam
querendo  cooperar  umas  com  as  outras,  mas  somente  atuam
estimuladas pela atuação do grupo. 

A sugestão do grupo,  por inibir  temporariamente a capacidade do
agente de refletir  sobre aquilo  que faz,  bem como a respeito das
consequências  de seu ato,  fez com que o legislador  atenuasse a
pena do agente quando da prática do crime em multidão.

Para  ele  a  ação  do  grupo  pode,  muitas  vezes,  influenciar  o  agente  ao

cometimento da infração penal. Contudo, o fato de o agente ser influenciado pela
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multidão não induz implicitamente a aceitar,  entre eles, qualquer liame subjetivo,

devendo, segundo Greco, cada um responder pelo seu comportamento ilícito e pelos

resultados lesivos dele advindos.

Aceita a teoria monista ou unitária, adotada pelo Código Penal, segundo o

qual  há um único crime para o autor  e partícipe,  todos respondem pelo mesmo

crime. Assim, todos respondem, mesmo diante de autoria incerta, pelo resultado.

Ainda que não se possa sequer saber quem praticou a ação prevista no núcleo do

tipo penal, pois todos assumiram o risco do resultado ilícito.

Importante  destacar  que  a  autoria  será  colateral  quando  inexistir  vínculo

psicológico unindo as atividades em concurso. De modo que, se não houver acordo

de vontades, tácito ou expresso, não haverá coautoria, mas, sim, autoria colateral.

Cada pessoa que cometer o crime deverá responder de forma individual, conforme o

artigo 29 do Código Penal.

Porém, nos casos em que houver domínio final do fato, mesmo com coautoria

sucessiva, quando o agente vem a aderir à empresa delituosa, a modalidade de

concurso será coautoria, vez que há a realização conjunta do fato.

3.1 BREVE DISCUSSÃO PROCESSUAL

Em que  pese  a  doutrina  ser  divergente  sobre  a  configuração  ou  não  de

concurso  de  pessoas  nos  crimes  multitudinários,  o  entendimento  jurisprudencial

demonstra ser pacífico. De modo que cabe adotar uma breve discussão processual,

a  fim  de  se  esclarecer  certos  indícios  nas  decisões,  os  quais  apontam  que  o

entendimento da jurisprudência é a favor de se considerar concurso de pessoas nas

multidões delinquentes.



28

Nos crimes multitudinários, a pormenorização da conduta de cada agente é

essencial apenas para efeito de condenação. Dada a complexidade do iter criminis e

da identificação da culpabilidade de cada agente no fato delituoso, admite-se certa

atenuação do requisito formal da narração circunstanciada e individualizada de cada

conduta, disposta no artigo 41 do Código de Processo Penal Brasileiro, in verbis:

Art. 41.  A denúncia  ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso,  com  todas  as  suas  circunstâncias,  a  qualificação  do
acusado  ou  esclarecimentos  pelos  quais  se  possa  identificá-lo,  a
classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A corrente majoritária na jurisprudência entende que a denúncia em crimes

multitudinários tem apenas de descrever os fatos e determinar a participação de

todos os acusados. A maior ou menor participação de cada um, a intensidade do

dolo e outros elementos podem ser apurados na instrução criminal, de modo que

não é exigido que venham expressos na denúncia.

É necessário apenas que a denúncia narre a participação generalizada dos

denunciados, não sendo requisito a discrição minuciosa do comportamento pessoal

de cada um dos envolvidos.

No  tocante  à  supramencionada  corrente,  tem-se  o  entendimento

jurisprudencial consubstanciado no v. acórdão:

“CRIME MULTITUDINÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MINÚCIAS
QUANTO AO COMPORTAMENTO DE CADA UM – EXIGÊNCIAS
PREVISTAS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
SATISFEITAS – EIVA NÃO RECONHECIDA.

 -  Nos crimes multitudinários  não é de exigir-se que da denúncia
constem maiores minúcias quanto ao exato comportamento de cada
um,  desde  que  nela  se  encontrem  devidamente  narrados  e  as
participações  dos  denunciados  na  ocorrência.  Na  instrução
probatória as diferenças de comportamento de cada um, a maior ou
menor intensidade do dolo e outros elementos diferenciadores entre
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eles poderão surgir, proporcionando a absolvição ou a diferenciação
das  penas,  no  caso  de  condenação.  Incabível  pretender-se  a
nulificação da ação penal por pretender-se maior minúcia, na peça
acusatória,  se se tem como satisfeitas as exigências previstas no
artigo  41  do  Código  de  Processo  Penal.  Negado  provimento  –
Unânime – 2 Turma. STF. Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RHC nº
62.931.8 – in DJ 14.06.85.” 
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4 CASO CONCRETO

Acerca do assunto cabe tratar de relevante caso concreto com repercussão

nacional no qual é possível perceber a atuação de multidão que, movida por elevado

furor,  perdeu  o  senso  da  razão  cometendo  grave  crime.  Destaca-se,  dentre

inúmeros casos, o ocorrido no dia 03 de maio de 2014, no bairro de Morrinhos IV,

situado na periferia  da  cidade de Guarujá do  litoral  do  estado brasileiro  de  São

Paulo.

No  caso  em  tela,  Fabiane  Maria  de  Jesus, com  33  anos,  dona  de

casa, casada,  mãe  de  duas  crianças  e  moradora  do  bairro  Morrinhos  IV,  foi

espancada e assassinada por uma turba de moradores. Este linchamento aconteceu

por ter sido confundida com uma suposta criminosa:

O boato que culminou com o linchamento até a morte da dona de
casa Fabiane Maria de Jesus, no Guarujá (SP), no último sábado, já
havia circulado por cidades do Rio de Janeiro. Em Três Rios, cidade
da  Região  Serrana,  a  história  de uma  mulher  que  sequestraria
crianças para usá-las em rituais de magia negra começou depois que
um morador  compartilhou  no  Facebook  o  que  seria  um alerta  às
mães, com um retrato falado da suposta criminosa. Antes, a mesma
história havia passado pela Baixada Fluminense.

A postagem dizia que a mulher havia capturado mais de 37 crianças,
algumas  arrancadas  diretamente  dos  braços  das  mães.  Mais  de
15.000 pessoas compartilharam a mensagem, publicada no dia 8 de
abril.  O  'alerta'  causou  histeria  na  cidade  de  cerca  de  120.000
habitantes.  Cartazes  com  o  retrato falado  da  'sequestradora'
chegaram a ser colados em postes perto de escolas e muitos pais
proibiram os filhos de andarem sozinhos. (OLIVEIRA, 2014).

Foi veiculado na internet um boato de que haveria uma mulher sequestrando

crianças  para  realizar  rituais  de  "magia  negra"  em  Guarujá,  chegando  a  ser

divulgado um retrato  falado supostamente  associado  ao  hipotético  sequestro  das

crianças. Contudo, essa imagem era relativa a um crime cometido cerca de dois

http://pt.wikipedia.org/wiki/Retrato_falado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magia_negra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boato
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/policia-diz-que-vizinhos-sao-suspeitos-de-linchar-mulher-ate-a-morte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dona_de_casa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dona_de_casa
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anos antes da sua divulgação e errônea associação com os supostos sequestros de

Guarujá:

O  retrato-falado  divulgado  em  uma  rede  social  e  que  levou  à
agressão da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, no Guarujá, em
São Paulo,  foi  feito por peritos da Coordenadoria de Operações e
Recursos Especiais (Core), no Rio de Janeiro. A dona de casa foi
confundida com a mulher do retrato e acabou sendo espancada por
moradores da comunidade de Morrinhos. (...)

O  retrato-falado  faz  parte  da  investigação  conduzida  pela  21ª
Delegacia de Polícia (Bonsucesso), na zona da Leopoldina do Rio,
num caso de tentativa de sequestro. (MORICI, 2014).

Na data de 03 de maio de 2014, alguns moradores do bairro Morrinhos IV,

Guarujá, confundiram Fabiane com a suposta criminosa dos rumores após a vítima

ter oferecido uma fruta para uma criança que estava na rua, cuja mãe acreditou que

fosse a suposta sequestradora. Com isso, desencadeou-se uma fúria coletiva, da

qual foram feitos inúmeros registros visuais, que culminou com o linchamento de

Fabiane:

Num dos vídeos,  o corpo identificado pela família  como sendo de
Fabiane está estendido no chão quando uma pessoa puxa a cabeça
pelos cabelos para soltá-la em seguida. O rosto da moça bate contra
o chão.
Nesse momento, uma mulher grita várias vezes: “não faz isso, não.
Não faz isso, não!”
Na sequência, um morador passa com o pneu de bicicleta sobre a
cabeça de Fabiane, amarra uma das mãos dela com uma corda e
arrasta o corpo por alguns metros.
“Mataram a mulher”, diz um morador. “É a mesma cara [do retrato
falado]”, diz outro.
(...)
Num dos vídeos a suspeita é chamada ainda de vagabunda. Uma
moradora diz: “É ela mesma”. Num determinado momento, a mulher
parece sussurrar algo e uma pessoa afirma: “uh é o caralho, filha da
puta. Agora é uh, né?
No outro vídeo, o corpo de Fabiane é jogado de uma palafita e um
morador bate nela com uma madeira. (CAMPANHA, 2014).
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Logo após a agressão, a Polícia Militar chegou a isolar o corpo de Fabiane

por acreditar que a mesma já estava morta. Porém ela acabou por ser levada ao

hospital em estado muito grave, onde, após dois dias, não resistiu ao ferimentos e

veio a óbito:

De acordo com familiares de Fabiane, após as agressões, ela sofreu
traumatismo craniano e foi internada em estado crítico no Hospital
Santo  Amaro,  também  em Guarujá.  Minutos  após  a  agressão,  a
Polícia Militar chegou a isolar o corpo de Fabiane acreditando que
ela estava morta após o espancamento. Na manhã desta segunda-
feira,  porém,  a família  recebeu a informação de que Fabiane não
resistiu aos ferimentos e morreu. (ROSSI, 2014).

Sobre o caso, foi levantada a hipótese de que o autor da página ‘Guarujá

Alerta’ teria sido responsável por incitar os agressores, contudo a defesa do mesmo

alega que essa tese não merece prosperar:

O dono da página Guarujá Alerta, que divulgou o boato que levou ao
espancamento e à morte de Fabiane, prestou depoimento na terça-
feira (6). Segundo o advogado Diego Scarpa, seu cliente está sendo
muito ameaçado. "São ataques injustos, estão atacado ele de forma
injusta.  Em  momento  algum,  será  comprovado  que  meu  cliente
postou ou incitou a população", defendeu. (ROSSI, 2014).

Além dele,  outros suspeitos  de participar  no crime foram apontados pelas

investigações, com a ajuda dos vídeos que foram gravados durante o linchamento,

de modo que a autoria e culpabilidade de cada acusado pode ser provada:

(...) Com os vídeos do espancamento em mãos, a polícia chegou a
identificar cinco pessoas. Três já haviam sido presas anteriormente.
(...)  Segundo  informações  da  Polícia  Civil,  o  quarto  suspeito  se
chama Jair  Batista  dos  Santos,  de  35  anos,  e  foi  um  dos  cinco
identificados  por  meio  dos  vídeos  gravados  no  momento  do
linchamento.  Jair  chegou  na  delegacia  ao lado  do  advogado,  por
volta das 12h, e foi direto prestar depoimento sobre o caso. A prisão
preventiva dele já foi decretada.
Na noite desta quinta-feira (8), outros dois suspeitos foram presos.
Lucas Rogério Fabrício Lopes, de 19 anos, e Carlos Alex Oliveira de
Jesus, de 23 anos, se juntaram ao pintor Valmir Barbosa, que havia
sido preso na última terça-feira (6).
Os outros três suspeitos presos são Lucas Rogério Fabrício Lopes,
de 19 anos, Valmir Barbosa, de 48, e Carlos Alex Oliveira de Jesus,
de  23.  Segundo  a  polícia,  os  três  confessaram  participação  no
linchamento da dona de casa. Jesus, Lopes e Barbosa estão entre
os cinco suspeitos identificados com a ajuda de imagens gravadas e

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/cidade/guaruja.html
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publlicadas na internet por moradores do bairro Morrinhos, onde o
crime aconteceu.
Lopes foi preso na madrugada de quinta-feira, após uma denúncia
anônima  recebida  pela  Polícia  Militar.  O  rapaz  é  suspeito  de  ter
passado por cima da dona de casa com uma bicicleta. Ele passou a
madrugada na Delegacia Sede de Guarujá. Em depoimento à polícia,
o  homem se disse  arrependido.  "Peço  desculpas  à  família,  estou
muito arrependido. Desculpa mesmo. A gente vê a nossa mãe em
casa, nossa tia, e imagina que poderia ter sido com elas. O que pesa
mesmo é a consciência", afirmou.
Já  Barbosa  alegou  que  tem  filhos  e  que  participou  da  ação  por
acreditar  que  as  acusações  à  vítima  –  de  que  ela  sequestrava
crianças  para  rituais  de  magia  negra  –  fossem  verdadeiras.
"Aconteceu  e  aconteceu.  Não  posso  fazer  mais  nada",  disse  o
suspeito.
O último detido foi Carlos Alex Oliveira de Jesus, de 23 anos, preso
no fim da tarde desta quinta-feira (8). Ele foi identificado pela polícia
quando apareceu em um vídeo segurando a vítima pelos cabelos.
Ele alegou que usava cocaína no momento da agressão e que não
chegou  a  golpear  Fabiane,  já  que  foi  segurado  por  duas  primas.
(Rossi, 2014).

Fica evidente a crueldade do crime cometido por essa multidão ensandecida,

especialmente se analisarmos a decisão judicial de converter a prisão temporária em

preventiva:

A  Justiça determinou  a  prisão  preventiva  de  cinco  suspeitos  de
envolvimento no linchamento que provocou a morte da dona de casa
Fabiane  Maria  de Jesus,  33 anos,  em Guarujá,  no litoral  de  São
Paulo. Eles já estavam presos, mas de maneira temporária, que tem
prazo de 30 dias podendo ser prorrogado por mais 30. A partir de
agora, a prisão é por tempo indeterminado. (MORICI, 2014).

Neste  ponto,  verifica-se  que  há  alguns  pontos  que  merecem destaque:  a

discussão  acerca  da  culpabilidade  do  autor  da  página  ‘Guarujá  Alerta’  e  sua

incorrência na agravante do artigo 62 inciso I, o liame subjetivo entre os linchadores,

e  a  possibilidade de individuar  as  penas aplicando o que couber  na  medida da

relação de causalidade entre a conduta de cada um (passar com a roda de bicicleta

por cima da cabeça da vítima, segura-lá pelos cabelos, etc.) e o resultado obtido

pelo conjunto de ações (o homicídio de Fabiane).
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Temas estes que merecem ser analisados e discutidos com seriedade, devido

à  gravidade  do  ocorrido  e  à  necessidade  de  se  responsabilizar  todos  os

participantes  na  medida  de  sua  culpabilidade.  Não  somente  os  cinco  suspeitos

identificados pela polícia nos vídeos que foram feitos durante a agressão, bem como

os demais agentes que podem ter contribuído para a obtenção do resultado deverão

responder penalmente por seus atos.

.
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5. CONCLUSÃO

O trabalho em tela teve como eixo central a discussão acerca da multidão

delinquente  e  da  sua  caracterização  como  concurso  de  pessoas  ou  não.

Entendendo crime multitudinário como o praticado por uma turba espontaneamente

organizada a fim de cometer um delito,  fica clara a distinção entre esse tipo de

infração e as quadrilhas ou bandos.

 Cabe  apontar  que  os  requisitos  necessários  para  que  haja  concurso  de

agentes  são:  pluralidade  de  agentes  e  de  condutas,  relevância  causal  de  cada

conduta para a obtenção do resultado, identidade de infração penal e, por fim, a

consciência entre os agentes de cooperar em uma ação comum.

Com  a  análise  dos  argumentos  apontados  pelas  duas  correntes  que

discordam entre si pode-se estabelecer que o ponto controvertido concentra-se na

questão da existência de liame subjetivo entre as pessoas que compõem a multidão

delinquente.  Sendo  pacífico  o  entendimento  de  que  os  demais  requisitos  estão

preenchidos.

Após o estudo da divergência doutrinária, bem como dos demais elementos

(jurisprudência e estudo de caso), optamos por entender que há de fato concurso de

pessoas quando ocorre crime multitudinário. Devendo, portanto, todos aqueles que

participarem da turba, incidir no crime tipificado no código penal, aplicando-se, no

que couber, o artigo 29 da parte geral do Código Penal, bem como a agravante do

artigo 62, inciso I e a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “e”, também da parte

geral do Código Penal.

A fim de fundamentar tal entendimento, cabe apontar que compreendemos

que o Código Penal Brasileiro deu um caráter monista ao concurso de pessoas com
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a redação do artigo 29 do Código Penal,  de modo que,  havendo pluralidade de

agentes e convergência das vontades destes, todos deverão ser responsabilizados

pelo resultado obtido na medida da sua culpabilidade.

Ao defender que há liame subjetivo nos crimes multitudinários, Mirabete e

Bittencourt parecem ter acertado. Por outro lado, Greco, em sua fundamentação,

desconsidera o fato de que o agente opta por fazer parte da empreitada criminosa,

demonstrando, assim, que houve convergência de vontades. O apoio aos atos da

multidão  por  si  só  já  demonstra  aceitação  tácita,  uma vez  que  a  sua  presença

voluntária na multidão, que claramente atua com um objetivo delituoso, é prova de

seu desejo de obter o resultado.

Na  prática,  a  dificuldade  em  se  tratar  de  delinquência  coletiva  reside  na

questão da apuração acerca de qual foi a conduta de cada um dos agentes e qual

foi a sua relação de causalidade com o resultado obtido. No concurso de pessoas,

apesar de serem várias pessoas a atuar no mesmo crime, a ação de cada um deve

ser individualmente analisada, vez que elas são distintas.

Assim, temos que, apesar do concurso, as penas de cada acusado serão

diferentes umas das outras.  O art.  29 do Código Penal  estabelece que autores,

coautores  e  partícipes,  incidirão  nas  penas  impostas  ao  tipo  penal,  devendo-se

ressalvar o participante cujo intuito era de praticar delito menos grave.

Demonstra  ser  pacífico  o  entendimento  jurisprudencial,  vez  que  não  há

discussão  sobre  a  configuração  de  concurso  de  delinquentes  para  os  crimes

multitudinários. 

Ao  analisar  casos  nos  quais  há  inconformidade  dos  acusados  pelo

recebimento de denúncia genérica, que não lista detalhadamente a atuação de cada

um  dos  denunciados,  fica  clara  a  opção  dos  julgadores  por  entender  pela
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configuração de concurso, vez que consideram desnecessária minúcia na denúncia:

prova de que há um só crime e que, a fim de se assegurar a ampla defesa e a

individuação  da  pena,  a  culpabilidade  de  cada  acusado  deverá  ser  apurada

individualmente na fase de instrução a fim de obter condenação.

O acórdão citado no Capítulo 3.1 a título de exemplo deixou claro que, ao

receber  uma  denúncia  genérica  relativa  a  diversos  autores  sem  especificar  as

condutas  de  cada  um detalhadamente,  o  julgador  considera  que os  agentes  do

crime multitudinário agiram em concurso. Mais um argumento que reforça a tese do

trabalho em tela.

Por fim, cabe o estudo do caso concreto exposto no Capítulo 4 frente aos

inúmeros elementos que apresenta. Inicialmente exemplifica que crimes cometidos

por turbas chocam as pessoas pelas dimensões que tomam, a crueldade é inerente

ao  fato  de  que temos  uma única  vítima  sendo  agredida  por  inúmeras  pessoas,

motivo pelo qual o tema merece especial atenção do Estado.

Os  moradores  do  bairro  Morrinhos  IV,  Guarujá,  SP,  acreditando  estarem

investidos  no  papel  de  justiceiros,  cometeram ato  desumano contra  Fabiane.  O

importante é destacar  que,  mesmo que viesse a ser  comprovado,  ou que fosse

incontestável antes do ocorrido, que Fabiane de fato era a sequestradora, a ação

dos agressores não se justificaria  nem deixaria  de ser  crime,  vez que o Estado

detém o monopólio da violência.

Quanto à culpabilidade do autor da página ‘Guarujá Alerta’, não é relevante

discutir  a  fundo  porque  não  há  relatos  do  que  de  fato  foi  publicado.  Porém,

consideremos que sua publicação de fato incitou os locais a se voltarem contra a

dona  de  casa,  sua  conduta  teria,  então,  nexo  causal  em  relação  ao  resultado,

portanto, o mesmo deveria ser responsabilizado pelo crime de homicídio (art. 121
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CP) e ainda ter sua pena agravada nos moldes do artigo 62, inciso I por incitar a

população ao linchamento.

Devemos dedicar a devida atenção ao estudo dos indícios que comprovam o

liame subjetivo entre os agressores. Temos, inicialmente, o fato de que todos foram

motivados pela suposição de que Fabiane seria a tal sequestradora.

Nas reportagens citadas podemos ver que os agentes compreendiam o que

estava  se  passando  e  optaram  por  aderir  ao  linchamento,  ficando  clara  a

convergência  de  vontades  objetivando  agredir  Fabiane.  Seria  impensável  não

responsabilizar por homicídio doloso todos os envolvidos através do concurso de

pessoas por não considerar haver união de vontades.

Cabe, neste caso, a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “e” do Código

Penal, para aqueles que, movidos pelo furor da turba, tiverem aderido ao crime. A

aplicação da atenuante não se dará para aqueles que tiverem provocado o tumulto.

Ainda, é interessante observar que, apesar de responderem todos os agentes

pelo crime de homicídio, cada um terá sua pena agravada ou atenuada (nos moldes

dos artigos 29, 62 inciso I e 65 inciso III alínea “e”) de acordo com a relação entre a

conduta que praticou e a sua importância para a consumação do crime.

Com as  gravações  que  foram feitas  do  ocorrido  não  somente  é  possível

identificar os agentes, como também determinar a culpabilidade de cada um, já que

sabemos quem praticou qual conduta (passar com a roda de bicicleta por cima da

cabeça da vítima, segura-lá pelos cabelos, etc.).

Não  apenas  os  suspeitos  identificados  pela  polícia  nos  vídeos,  como  os

demais agentes que podem ter contribuído para a obtenção do resultado deverão

responder penalmente por seus atos.
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Tendo analisado a divergência doutrinária, a jurisprudência, o texto legal e um

caso concreto relativos ao tema em tela, resta esclarecido o ponto que o presente

trabalho se propôs a elucidar: a multidão deliquente deve, sem dúvida, ser tratada

como  modalidade  de  concurso  de  pessoas.  O  vínculo  subjetivo  pode  ser

determinado através das circunstâncias do crime e o artigo 29 do Código Penal

deverá ser aplicado.
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