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Direito Penal
Princípios
1) CESPE - DPF/PF/2013
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada
com base no direito penal.
O presidente de uma comissão parlamentar mista de inquérito, após as devidas formalidades,
ordenou, de forma sigilosa e reservada, a interceptação telefônica e a quebra do sigilo de dados
telefônicos de testemunha que se reservara o direito de permanecer calada perante a comissão.
Nessa situação, a primeira medida é ilegal, visto que a interceptação telefônica se restringe à
chamada reserva jurisdicional, sendo permitida, por outro lado, a quebra do sigilo de dados
telefônicos da testemunha, medida que não se submete ao mesmo rigor da primeira, consoante
entendimento da doutrina majoritária.
Certo
Errado

Conflitos de Leis Penais no Tempo
2) CESPE - DPF/PF/2004
No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
No dia 1.º/3/1984, Jorge foi preso em flagrante por ter vendido lança-perfume (cloreto de etila),
substância considerada entorpecente por portaria do Ministério da Saúde de 27/1/1983. Todavia,
no dia 4/4/1984, houve publicação de nova portaria daquele Ministério excluindo o cloreto de
etila do rol de substâncias entorpecentes. Posteriormente, em 13/3/1985, foi publicada outra
portaria do Ministério da Saúde, incluindo novamente a referida substância naquela lista.
Nessa situação, de acordo com o entendimento do STF, ocorreu a chamada abolitio criminis, e
Jorge, em 4/4/1984, deveria ter sido posto em liberdade, não havendo retroação da portaria de
13/3/1985, em face do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.
Certo
Errado

3) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Roberval foi definitivamente condenado pela prática de crime punido com reclusão de um a três
anos. Após o cumprimento de metade da pena a ele aplicada, adveio nova lei, que passou a punir
o crime por ele praticado com detenção de dois a quatro anos. Nessa situação, a lei nova não se
aplicará a Roberval, tendo em vista que sua condenação já havia transitado em julgado.
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Certo
Errado

Princípio da Extraterritorialidade
4) CESPE - DPF/PF/2004
No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Laura, funcionária pública a serviço do Brasil na Inglaterra, cometeu, naquele país, crime de
peculato.
Nessa situação, o crime praticado por Laura ficará sujeito à lei brasileira, em face do princípio da
extraterritorialidade.
Certo
Errado

5) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Um cidadão sueco tentou matar o presidente do Brasil, que se encontrava em visita oficial à
Suécia. Nessa hipótese, o crime praticado não ficará sujeito à lei brasileira.
Certo
Errado

Teoria do Crime
6) CESPE - DPF/PF/2013
No que se refere à teoria geral do crime, julgue o próximo item.
Segundo a teoria causal, o dolo causalista é conhecido como dolo normativo, pelo fato de existir,
nesse dolo, juntamente com os elementos volitivos e cognitivos, considerados psicológicos,
elemento de natureza normativa (real ou potencial consciência sobre a ilicitude do fato).
Certo
Errado

7) CESPE - DPF/PF/2004
No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
O médico Caio, por negligência que consistiu em não perguntar ou pesquisar sobre eventual
gravidez de paciente nessa condição, receita-lhe um medicamento que provocou o aborto.
Nessa situação, Caio agiu em erro de tipo vencível, em que se exclui o dolo, ficando isento de
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pena, por não existir aborto culposo.
Certo
Errado

8) CESPE - DPF/PF/2013
Em relação ao concurso de agentes, à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz, bem
como à cominação das penas, ao erro do tipo e, ainda, à teoria geral da culpabilidade, julgue o
item subsecutivo.
No arrependimento eficaz, é irrelevante que o agente proceda virtutis amore ou formidine
poence, ou por motivos subalternos, egoísticos, desde que não tenha sido obstado por causas
exteriores independentes de sua vontade.
Certo
Errado

9) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
No item subseqüente, é apresentada uma situação hipotética acerca dos crimes contra a
seguridade social, seguida de uma assertiva a ser julgada de acordo com a legislação aplicável.
Em razão de sérias dificuldades de ordem financeira, causadas pelos desajustes da economia
nacional, o proprietário de determinada empresa se viu obrigado a não recolher aos cofres
previdenciários os recursos relativos às contribuições arrecadadas de seus empregados. Nessa
situação, comprovadas as dificuldades insuperáveis que motivaram a conduta do empresário e,
em conseqüência, o estado de necessidade, não terá havido qualquer ilicitude a legitimar a
persecução penal.
Certo
Errado

10) CESPE - DPF/PF/2013
No que se refere às causas de exclusão de ilicitude e à prescrição, julgue o seguinte item.
Considere que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também
maior e capaz, comece a bater, moderadamente, na cabeça do agressor com um guarda-chuva e
continue desferindo nele vários golpes, mesmo estando o desconhecido desacordado. Nessa
situação hipotética, João incorre em excesso intensivo.
Certo
Errado

11) CESPE - DPF/PF/2013
No que se refere às causas de exclusão de ilicitude e à prescrição, julgue o seguinte item.
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Ocorre legítima defesa sucessiva, na hipótese de legítima defesa real contra legítima defesa
putativa.
Certo
Errado

12) CESPE - DPF/PF/2013
Considerando a distinção doutrinária entre culpabilidade de ato e culpabilidade de autor, julgue
o seguinte item.
Tratando-se de culpabilidade pelo fato individual, o juízo de culpabilidade se amplia à total
personalidade do autor e a seu desenvolvimento.
Certo
Errado

13) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
Com relação à parte geral do direito penal, julgue o seguinte item.
O sujeito ativo que pratica crime em face de embriaguez voluntária ou culposa responde pelo
crime praticado. Adota-se, no caso, a teoria da conditio sine qua non para se imputar ao sujeito
ativo a responsabilidade penal.
Certo
Errado

14) CESPE - DPF/PF/2013
Em relação ao concurso de agentes, à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz, bem
como à cominação das penas, ao erro do tipo e, ainda, à teoria geral da culpabilidade, julgue o
item subsecutivo.
De acordo com a teoria extremada da culpabilidade, o erro sobre os pressupostos fáticos das
causas descriminantes consiste em erro de tipo permissivo.
Certo
Errado

15) CESPE - DPF/PF/2013
Em relação ao concurso de agentes, à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz, bem
como à cominação das penas, ao erro do tipo e, ainda, à teoria geral da culpabilidade, julgue o
item subsecutivo.
Configura autoria por convicção o fato de uma mãe, por convicção religiosa, não permitir a
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realização de transfusão de sangue indicada por equipe médica para salvar a vida de sua filha,
mesmo ciente da imprescindibilidade desse procedimento.
Certo
Errado

Concurso de Pessoas
16) CESPE - DPF/PF/2004
Célio, arrolado como testemunha em processo criminal em que se imputava ao réu crime de
homicídio culposo, é instigado pelo advogado de defesa a fazer afirmações falsas acerca dos
fatos, a fim de inocentar o réu, o que efetivamente vem a fazer.
Com base na situação hipotética acima apresentada, julgue o item que se segue.
De acordo com o entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal (STF), como o delito
praticado é de mão própria, não se admite co-autoria ou participação, sendo atípica a conduta do
advogado de defesa.
Certo
Errado

17) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
Com relação à parte geral do direito penal, julgue o seguinte item.
De acordo com o sistema adotado pelo Código Penal, é possível impor aos partícipes da mesma
atividade delituosa penas de intensidades desiguais.
Certo
Errado

Penas
18) CESPE - DPF/PF/2013
A respeito da pena pecuniária, julgue o item abaixo.
A multa aplicada cumulativamente com a pena de reclusão pode ser executada em face do
espólio, quando o réu vem a óbito no curso da execução da pena, respeitando-se o limite das
forças da herança.
Certo
Errado

19) CESPE - DPF/PF/2013
Em relação aos efeitos da condenação, julgue o item que se segue.
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Considere que uma mulher, maior e capaz, chegue a casa, logo após ter sido demitida, e, nervosa,
agrida, injustificada e intencionalmente, seu filho de dois anos de idade, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve. Nessa situação hipotética, caso essa mulher seja condenada pela
referida agressão após o devido processo legal, não caberá, como efeito da condenação, a
decretação de sua incapacidade para o exercício do poder familiar, nos termos do CP.
Certo
Errado

20) CESPE - DPF/PF/2013
No que se refere às causas de exclusão de ilicitude e à prescrição, julgue o seguinte item.
Suponha que determinada sentença condenatória, com pena de dez anos de reclusão, imposta ao
réu, tenha sido recebida em termo próprio, em cartório, pelo escrivão, em 13/8/2011 e publicada
no órgão oficial em 17/8/2011, e que tenha sido o réu intimado, pessoalmente, em 20/8/2011, e a
defensoria pública e o MP intimados, pessoalmente, em 19/8/2011. Nessa situação hipotética, a
interrupção do curso da prescrição ocorreu em 17/8/2011.
Certo
Errado

21) CESPE - DPF/PF/2013
No que se refere às causas de exclusão de ilicitude e à prescrição, julgue o seguinte item.
Considere que Jorge, Carlos e Antônio sejam condenados, definitivamente, a uma mesma pena,
por terem praticado, em coautoria, o crime de roubo. Nessa situação, incidindo a interrupção da
prescrição da pretensão executória da referida pena em relação a Jorge, essa interrupção não
produzirá efeitos em relação aos demais coautores.
Certo
Errado

22) CESPE - DPF/PF/2013
No que se refere às causas de exclusão de ilicitude e à prescrição, julgue o seguinte item.
A detração é considerada para efeito da prescrição da pretensão punitiva, não se estendendo aos
cálculos relativos à prescrição da pretensão executória.
Certo
Errado
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Dos crimes contra a liberdade individual
23) CESPE - DPF/PF/2013
Com relação aos crimes previstos no CP, julgue o item que se segue.
O delito de sequestro e cárcere privado, inserido entre os crimes contra a pessoa, constitui
infração penal de ação múltipla, e a circunstância de ter sido praticado contra menor de dezoito
anos de idade qualifica o crime.
Certo
Errado

Dos Crimes Contra o Patrimônio
24) CESPE - DPF/PF/2004
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca da parte especial do direito penal,
seguida de uma assertiva a ser julgada.
Com a utilização de uma arma de brinquedo, João subtraiu de uma pessoa o relógio e a carteira
contendo documentos pessoais, cartões de crédito e R$ 300,00 em espécie.
Nessa situação, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João
responderá por crime de roubo qualificado pelo emprego de arma.
Certo
Errado

25) CESPE - DPF/PF/2004
No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Rômulo seqüestrou Lúcio, exigindo de sua família o pagamento de R$ 100.000,00 como resgate.
Nessa situação, o crime de extorsão mediante seqüestro praticado por Rômulo é considerado
crime habitual.
Certo
Errado

26) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Para prenderem em flagrante pessoa acusada de homicídio, policiais invadiram uma residência
em que entrara o acusado, danificando a porta de entrada e sem mandado de busca e apreensão.
Nessa situação, os policiais não responderão pelo crime de dano, pois agiram em estrito
cumprimento do dever legal, que é causa excludente da ilicitude.
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Certo
Errado

27) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Júlio e Lúcio combinaram entre si a prática de crime de furto, ficando ajustado que aquele
aguardaria no carro para assegurar a fuga e este entraria na residência - que, segundo pensavam,
estaria vazia - para subtrair as jóias de um cofre. Ao entrar na residência, Lúcio verificou que um
morador estava presente. Lúcio, que tinha ido armado sem avisar Júlio, matou o morador para
assegurar a prática do crime. Depois de fugirem, Júlio e Lúcio dividiram as jóias subtraídas.
Nessa situação, Júlio responderá pelo crime de furto, enquanto Lúcio responderá pelo crime de
roubo.
Certo
Errado

28) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Túlio constrangeu Wagner, mediante emprego de arma de fogo, a assinar e lhe entregar dois
cheques seus, um no valor de R$ 1.000,00 e outro no valor de R$ 2.500,00. Nessa situação, Túlio
praticou crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo.
Certo
Errado

29) CESPE - DPF/PF/2013
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada
com base no direito penal.
Três criminosos interceptaram um carro forte e dominaram os seguranças, reduzindo-lhes por
completo qualquer possibilidade de resistência, mediante grave ameaça e emprego de
armamento de elevado calibre. O grupo, entretanto, encontrou vazio o cofre do veículo, pois, por
erro de estratégia, efetuara a abordagem depois que os valores e documentos já haviam sido
deixados na agência bancária. Por fim, os criminosos acabaram fugindo sem nada subtrair. Nessa
situação, ante a inexistência de valores no veículo e ante a ausência de subtração de bens,
elementos constitutivos dos delitos patrimoniais, ficou descaracterizado o delito de roubo,
subsistindo apenas o crime de constrangimento ilegal qualificado pelo concurso de pessoas e
emprego de armas.
Certo
Errado
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30) CESPE - DPF/PF/2013
José abriu uma pequena padaria no bairro onde reside e contratou dez funcionários. Durante os
primeiros seis meses de funcionamento do estabelecimento comercial, José arrecadou as
contribuições previdenciárias de seus empregados, descontando-as das respectivas
remunerações, mas não recolheu esses valores aos cofres da previdência social.
Com base nessa situação hipotética e na legislação relativa aos crimes contra a previdência social,
julgue o item subsequente.
Nesse caso, mesmo que o valor não recolhido por José seja pequeno, não é possível,
considerando-se a jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da insignificância, dado o bem
jurídico tutelado (patrimônio da previdência social).
Certo
Errado

31) CESPE - DPF/PF/2013
José abriu uma pequena padaria no bairro onde reside e contratou dez funcionários. Durante os
primeiros seis meses de funcionamento do estabelecimento comercial, José arrecadou as
contribuições previdenciárias de seus empregados, descontando-as das respectivas
remunerações, mas não recolheu esses valores aos cofres da previdência social.
Com base nessa situação hipotética e na legislação relativa aos crimes contra a previdência social,
julgue o item subsequente.
Se, até antes do início da ação fiscal, José confessar a dívida e efetuar espontaneamente o
pagamento integral dos valores devidos, prestando as devidas informações ao órgão da
previdência social, a punibilidade de sua conduta poderá ser extinta.
Certo
Errado

32) CESPE - DPF/PF/2013
José abriu uma pequena padaria no bairro onde reside e contratou dez funcionários. Durante os
primeiros seis meses de funcionamento do estabelecimento comercial, José arrecadou as
contribuições previdenciárias de seus empregados, descontando-as das respectivas
remunerações, mas não recolheu esses valores aos cofres da previdência social.
Com base nessa situação hipotética e na legislação relativa aos crimes contra a previdência social,
julgue o item subsequente.
Ainda que não tivesse descontado das remunerações de seus empregados os valores relativos às
contribuições previdenciárias, José responderia pela prática do delito de apropriação indébita
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previdenciária.
Certo
Errado

Crimes Contra a Administração Pública
33) CESPE - DPF/PF/2013
Com relação aos crimes previstos no CP, julgue o item que se segue.
A falsa atribuição de identidade só é caracterizada como delito de falsa identidade se feita
oralmente, com o poder de ludibriar; quando formulada por escrito, constitui crime de
falsificação de documento público.
Certo
Errado

34) CESPE - DPF/PF/2004
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca da parte especial do direito penal,
seguida de uma assertiva a ser julgada.
Mário, delegado de polícia, com o intuito de proteger um amigo, recusa-se a instaurar inquérito
policial requisitado por promotor de justiça contra o referido amigo.
Nessa hipótese, Mário praticou crime de desobediência.
Certo
Errado

35) CESPE - DPF/PF/2004
No item subseqüente, é apresentada uma situação hipotética relativa a crime contra a seguridade
social, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação aplicável.
João mantinha uma pequena granja em chácara de sua propriedade e contava com o auxílio de
dois empregados, que percebiam remuneração mensal equivalente a um salário mínimo. Por
exercer o negócio por conta própria e informalmente, João nunca efetuou os registros devidos nas
carteiras de trabalho de seus empregados, tampouco recolheu as contribuições previdenciárias
correspondentes.
Nessa situação, se for flagrado pela fiscalização, João responderá pelo crime de sonegação de
contribuição previdenciária, podendo o juiz restringir a pena de reclusão prevista (de um terço
até a metade) ou apenas aplicar a pena de multa.
Certo
Errado
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36) CESPE - DPF/PF/2004
No item subseqüente, é apresentada uma situação hipotética relativa a crime contra a seguridade
social, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação aplicável.
Como forma de otimizar suas atividades, um grande supermercado contratou os serviços de uma
cooperativa de mão-de-obra, buscando o fornecimento de trabalhadores para as funções de
empacotamento e limpeza. No entanto, por deixar de consignar nos documentos contábeis
adequados os valores pagos à cooperativa, o supermercado não recolheu as contribuições
previdenciárias incidentes, da ordem de 15% do valor bruto das notas fiscais respectivas.
Nessa situação, os responsáveis pela conduta típica indicada responderão pelo crime de
sonegação de contribuição previdenciária.
Certo
Errado

37) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Tendo ocorrido crime de homicídio nos limites da circunscrição de um delegado de polícia, este
se recusou a instaurar o respectivo inquérito policial sem apresentar justificativas para sua
atitude. Nessa situação, o delegado praticou crime de prevaricação.
Certo
Errado

38) CESPE - DPF/PF/2013
Com relação aos crimes previstos no CP, julgue o item que se segue.
Os delitos de inserção de dados falsos e de modificação ou alteração de dados não autorizada em
sistema de informações só se configuram se praticados por funcionário público autorizado, com o
fim específico de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano, sendo as
penas aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resultar dano para a
administração pública ou para o administrado.
Certo
Errado

39) CESPE - DPF/PF/2004
Célio, arrolado como testemunha em processo criminal em que se imputava ao réu crime
de homicídio culposo, é instigado pelo advogado de defesa a fazer afirmações falsas acerca dos
fatos, a fim de inocentar o réu, o que efetivamente vem a fazer.
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Com base na situação hipotética acima apresentada, julgue o item que se segue.
Célio praticou crime de falso testemunho qualificado, pois foi cometido com o fim de obter prova
destinada a produzir efeito em processo penal.
Certo
Errado

Gabarito
1) Certo
6) Certo
11) Errado
16) Errado
21) Certo
26) Certo
31) Certo
36) Certo

2) Certo
7) Certo
12) Errado
17) Certo
22) Errado
27) Certo
32) Errado
37) Certo

3) Errado
8) Certo
13) Errado
18) Errado
23) Errado
28) Errado
33) Errado
38) Errado

4) Certo
9) Certo
14) Errado
19) Certo
24) Errado
29) Errado
34) Errado
39) Certo

5) Errado
10) Errado
15) Certo
20) Errado
25) Errado
30) Errado
35) Certo
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